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De Leeuwenpoort, de leeuwen stonden
ooit op de oude stadspoort aan de
Kleiweg.
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Vlakbij het NS-station in Gouda ligt de
mooie stadswijk Nieuwe Park.
Met een prachtig park aangelegd in
1910 uit een legaat van
oud-burgemeester Van Bergen
IJzendoorn. In het park en in de wijk
staan tientallen beelden.

In de vijver staan twee beelden.
Het zijn kopieën van de aalscholver die
op het gedenkmonument van
burgemeester Van Bergen IJzendoorn
staat in het Houtmansplantsoen.
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Le Fossile Noir is een beeld
van Rob Schreefel. Het is door 1
bewoners aangekocht in 2014
met een crowdfundingsactie.
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Verderop staat in de
vijver een beeld van
Sonja Meijer ‘Orpheus
op weg naar Euridicie’.
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Langs de Winterdijk op de
zijgevel van de SBB hangt een
bronzen reliëf van watervogels
van Joop Hekman.
5

1
Voor de appartementen
‘De Dijkgraef’ staat
een beeld van C.F. Heslenfeld
‘De prinses met de gouden bal’.
Aan de zijgevels van de blokwoningen hangen informatieborden over de straatnamen,
ontworpen door bewoners.
In de Noorderstraat
hangen oude foto’s
van de woningen die
daar gestaan hebben.
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1 de groenstrook langs
Op
de H.J. Nederhorststraat
staat een beeld van
Pim Leefsma.
Op de zijgevel van
‘De Goudse Waarden’
hangt een reliëf en
op het schoolplein staan
banken van Ted van Lieshout.
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Langs de Nieuwe Gouwe O.Z.
staat in het water voor Oasen
een beeld van Roel Bendijk.

‘Dans’ is een beeld van
Gerard Bakker en staat
13
voor de ingang van
Zorgcentrum Gouwestein.

Beneden aan de dijk staat de
Zonnewijzer. De restauratie is
mogelijk gemaakt door
verschillende sponsoren.
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Aan het begin van de
Kattensingel hangt
een gevelplateau
‘De Drie Notenboomen’
dat herinnert aan de
wasserij die hier gevestigd was.
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Bij de ingang van
het nieuwbouwcomplex
‘De Abessijn’ aan de Kattensingel
is de gevelsteen ingemetseld van
de oude zeepfabriek, die hier
vroeger stond.
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Achter de Van Strijenstraat
is het Moreauhof. In de tuin
van de bewonersvereniging
staat een beeldje van
Sonja Meijer ‘Uiltje’.

Verderop langs de
Kattensingel herinnert
alleen een uithangbord er
nog aan dat hier wasserij
‘De Blaauwe Haan’ gevestigd was.
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Voor het station op het
Bouwmeesterplein staat
‘Vogelvlucht’ van Jef Wishaupt.
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Boven de ingang van
het NS-station staat
een beeldengroep,
van Johan Uiterwaal,
die het arbeidsverleden
van Gouda uitbeeldt.
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Aan weerszijde van het
energiehuisje in de Van
Vreumingenstraat hangen
twee oude foto’s van het
voormalige GMF- terrein.

Deze kat hangt
voor eeuwig aan
de gevel op de
Kattensingel.
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Aan de zijgevel van het
bedrijfsverzamelgebouw in de
Crabethstraat, Crabethplantsoen
hangt een oude foto met een gedicht van
Sjoukje Zwanenburg, gesponsord door de
bedrijven.
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Aan de zijgevel van
huisnummer 41
hangt een oude foto
van de Crabethstraat rond 1900.

In het Crabethplantsoen
staat de beeldengroep vier bronzen
bollen van Sjaak van Rijn.
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Vouw de Beeldenroute Nieuwe Park op de vouwlijnen
in achten op zakformaat.
In het Crabethpark staat
de ‘Grootvogel’ van
Cephas Stauthamer.
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