Beeldenroute door de wijk Nieuwe Park
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We beginnen onze beeldenroute bij het station van Gouda waar boven de
ingang de beeldengroep van Johan Uiterwaal staat. De beelden zijn uitgevoerd in gebakken gres-aardewerk in 1949 en zijn herplaatst in 1984 op het
toen nieuwe stationsgebouw. Het beeld van de Gebroeders Crabetht, dat
bij de beeldengroep hoort, is in 2010 verplaatst naar de tuin van Museum
Gouda. Daar hebben de gebroeders goed zicht op hun gebrandschilderde
ramen van de St. Jan. De beeldengroep bij het station beeldt de oude
Goudse ambachten en industrieën uit.
Aan de overzijde staat op het Bouwmeesterplein ‘Vogelvlucht’ (2000),
een beeld van Jef Wishaupt. De zwaluw vindt u terug in het logo van de
Goudse Verzekeringen, waarvan het hoofdkantoor op dit plein staat.
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Loop dan rechtdoor richting het centrum en sla rechtsaf het Crabethpark
in. Links voor het kantoor is een beeld van Cephas Stauthamer ‘Grootvogel’
dat in 1967 geplaatst.
Verder op richting de Crabethstraat vindt u het Crabethparkje dat in
samenwerking met bewoners en de Goudse Verzekeringen in 2008 is
opgeknapt en waar de bronzen bollen van Sjaak van Rijn staan.
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Ga bij de van Strijenstraat even linksaf en dan rechtsaf de van Vreumingenstraat in en neem halverwege de doorgang naar het Moreauhof. Rechts
kunt u in de tuin van de bewonersvereniging het beeld ‘Uiltje’ van Sonja
Meijer zien staan. Het is hier door de wijk in 2012 geplaatst.
Ga terug of loop naar het einde van de van Vreumingenstraat en ga dan
linksaf via de smalle doorgang door naast het nieuwbouwcomplex naar
de Kattensingel. Hier is een oude gevelsteen van de Zeepfabriek ingemetseld, die hier vroeger stond.
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Als u in het parkje naar de zijgevel van het bedrijvenverzamelgebouw kijkt
ziet u een oude foto van De Crabethstraat gezien vanaf het station met een
gedicht van Froukje Zwanenburg. Aan de overzijde van de straat op de zijgevel van nr. 41 hangt ook een oude foto van de Crabethstraat maar dan
gezien vanaf de Kattensingel. Dit zijn eveneens door bewoners geïnitieerde
projecten. Loop dan verder richting de Kattensingel.
Rechtsaf op de Kattensingel was vroeger de wasserij van de Blauwe
Haan. Nu herinnert alleen een uithangbord daar nog aan. Later was hier
het kaaspakhuis van de firma van Eijk gevestigd.
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Rechtdoor naar het Bolwerk ziet u een prachtig gevelplateau op het rijksmonument De Drie Notenboomen. Het wassen en bleken van de voormalige wasserij wordt hier afgebeeld.
Ga rechtsaf over het fiets/voetpad langs de Nieuwe Gouwe Oostzijde.
Volg het fietspad bij de Kanaalstraat naar beneden.
Op de zijgevel van de Goudse Waarden aan het einde van de straat ziet
u een keramiek reliëf waarvan de maker helaas onbekend is.
Op het schoolplein van de school staan 10 banken (1963) van Ted van
Lieshout uitgevoerd in staal.
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Als u nog even rechtdoor langs de Nieuwe Gouwe O.Z. loopt, ziet u bij het
gebouw van de waterleiding een beeld in het water van Roel Bendijk
(1991).
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Weer terug naar de Kanaalstraat richting de Winterdijk.
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Op de zijgevel van de blokwoningen (rechts) zijn in 2011 mooie borden, ontworpen door bewoners, geplaatst met afbeeldingen en info over de schrijvers
van de straatnamen.
Links van de Winterdijk, op de zijgevel van de school SBB, ziet u een bronzen
reliëf ‘watervogels’ van Joop Hekman. Aan het einde van de Winterdijk gaat u
naar rechts het Van Bergen IJzendoornpark in.
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Op het parkeerterrein van Gouwestein staat het prachtige beeld van Gerard
Bakker ‘Dans’ gedreven messingplaat. Het beeld is onlangs herplaatst.
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Bij de opgang van de dijk staat een grappig beeldje, een piepklein leeuwtje,
een geschenk van een bewoner. Het beeldje is even weg geweest want een
ijverige Cyclus medewerker had het voor oud vuil aangezien…
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Op het gazon voor de vijverpartij staat de zonnewijzer, die voorheen op het
Albert Plesmanplein stond. De wijzer is gerestaureerd , dit is mede mogelijk
gemaakt door verschillende sponsoren.
Rechtdoor richting het station staat in de vijver t.o. Van Bergen IJzendoornpark 21 een beeld van Sonja Meijer ‘Orpheus op weg naar Euridicie (1970)
dat al op verschillende locaties in Gouda heeft gestaan. Het beeld is dankzij
“de kunstmakelaar”, een actieve bewoner van de wijk, hier in 2012 geplaatst.
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Even verderop staan twee aalscholvers in de vijver. Het Van Bergen IJzendoorn
park is begin 1900 aangelegd van een legaat van de burgemeester met deze
naam. In 2010 hebben we het 100-jarig bestaan van het park gevierd. De aalscholvers zijn een replica van het gedenkteken voor deze burgemeester dat in
het Houtmanplantsoen staat. De beelden zijn betaald door bewoners zelf en
het wijkteam.
Terug naar het station via de Leeuwenpoort De leeuwtjes stonden ooit op de
oude stadspoort bij de Kleiweg. Later bij de ingang van het Crabethpark aan
het Stationsplein en nu hier als ingang van het monumentale Van Bergen IJzendoornpark.
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