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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Ik heb 2 weken in Frankrijk rondgelopen en gereden. Even pauze. 
Heerlijk wat een ruimte en een overdaad aan groen.
 
Terugrijdend naar Gouda is het dan weer wennen. Ik zie het Groene 
Hart dat aan het vergrijzen is door de uitbreiding van bedrijventer-
reinen en nieuwe woonwijken.

Pauzelandschappen
We moeten dus heel zuinig zijn op het groen in onze wijk. Is dat 
beetje groen misschien tijdelijk ‘uit te bouwen’? Kunnen we een 
paar zogenoemde pauzelandschappen creëren? U weet wel, van een 
tijdelijk leeg terrein een groene oase maken? Het terrein van De 
Blaauwe Haan en van Koemans Verpakkingen zou versneld leegge-
haald kunnen worden en met een paar vrachtwagens schone aarde, 
gras- en bloemenzaad  zouden we volgend jaar al twee wilde bloe-
mentuinen kunnen hebben als uitloper van het Van Bergen 
IJzendoornpark. Ook voor het braakliggende terrein Winterdijk 14 
lijkt mij dat een mooie optie.

Ik vrees echter dat mijn dromen door de werkelijkheid worden inge-
haald. Er zijn andere plannen in de maak.

Nieuwe Gouwe OZ -  
inrit de Goudsche Stoomblekerij

Grote gele borden kondigen 
verkeershinder aan. Die hinder 
wordt veroorzaakt door werk-
zaamheden aan het wegdek op 
de Nieuwe Gouwe OZ ter hoog-
te van het nieuwbouwproject 
de Goudsche Stoomblekerij.

Een grote stroom auto’s kiest 
voor het Van Bergen IJzen-
doornpark, de Van 
Strijenstraat, Piersonweg, Van 
Beverninghlaan en Van Swie-
tenstraat om op de plaats van 
bestemming te komen. Ook de 
bussen 999 van Arriva en RET 
hebben deze sluiproute ontdekt 
en duiken linksaf het park in.
De chaos wordt compleet als in 

de week van 15 juli de afslui-
ting volledig is. 
Naast lijnbussen maken ook 
vrachtwagens, touringcars en 
heel, heel veel personenauto’s 
gebruik van het Van Bergen 
IJzendoornpark. De scholie-
ren moeten hier tussendoor 
ook hun weg nog vinden. Het 
verzoek om de lijnbussen, die 
van en naar de remise gaan,  
gebruik te laten maken van de 
Burg. Jamessingel wordt afge-
wezen, alsook het verzoek om 
extra borden te plaatsen met 
verwijzing naar de maximum-
snelheid van 30 km.

Van achter een bureau in het 
huis van de stad was het alle-
maal zo mooi bedacht:
1. verkeer vanaf de Kattensin-

gel gaat door de Van Strij-
enstraat en kan van daaruit 
zijn weg vervolgen. Dit is 
bestemmingsverkeer.

2. verkeer vanaf de A12 rijdt 
via de Steve Biko Brug via 
de Industriestraat en dan 
richting de Kattensingel.

Maar helaas, bestuurders 
negeren massaal de omleiding 
via de Steve Bikobrug en rijden 
voor de wegafsluiting linksaf 
het park in en nemen vervol-
gens de  Van Strijenstraat of 
de Van Swietenstraat om zo 
de Kattensingel te bereiken. 
Het regent klachten van boze 
buurtbewoners. In de Van Strij-
enstraat ontstaan gevaarlijke 
situaties als auto’s massaal het 
eenrichtingverkeer negeren. 
Als reactie op de klachten 
wordt hier een verkeersrege-
laar neergezet die de auto’s 
rechtsomkeer laten maken.

Behalve de gevaarlijke ver-
keerssituaties die zijn ontstaan 
en de overlast die de bewoners 
hebben ondervonden, is er ook 
schade toegebracht aan een 
lantaarnpaal en zijn paaltjes 
omvergereden.

Als ik dit schrijf is alles al weer 
een paar weken achter de rug 
en is de weg over de Nieuwe 
Gouwe OZ naar de Kattensingel 
weer open.

Autoroute door het park
Door Buurtpreventie/Trudie Galama
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Ze zijn opvallend genoeg, de 
beelden die in de halve bogen 
boven het station staan. Toch 
kijk je er eigenlijk lang niet 
vaak genoeg naar. En dat is 
jammer. want ook aan deze 
beelden zit – net zoals aan het 
station zelf – een hele geschie-
denis.

Op 21 mei 1855 krijgt Gouda 
zijn eerste aansluiting op het 
spoornet door de lijn Utrecht 
– Rotterdam Maas. Het station 
ligt dan nog buiten de grenzen 
van stad. Pas in 1869, toen er 
een tweede spoorlijn bijkwam 
in Gouda (verbinding met 
Amsterdam) was de gemeente 
bereid te investeren in deze 
revolutionaire vorm van infra-
structuur, zodat men niet meer 
over modderpaden naar de 
trein hoefde te lopen. Er kwam 
een heus station, dat in 1911 
uitgebreid werd. Maar op 6 en 
26 november 1944 werd het 
gebouw gebombardeerd door 
de Geallieerden. Er werden 
bijna 50.000 brisantgranaten 
naar beneden gegooid vanuit 
de Spitfires en Typhoon-vlieg-
tuigen van de RAF en van het 
stationsgebouw bleef niets 
over. 

Architect Sybold van Ravesteyn 
ontwierp het nieuwe, witge-
pleisterd station, dat echter in 
1983 weer afgebroken moest 
worden, omdat het veel te klein 
was. We zijn dus nu toe aan 

Kunst in de wijk: de beelden van het station
Door Marijke van Ittersum

het derde stationsgebouw. Dat 
werd ontworpen door de archi-
tect M.W. Markenhof en op 13 
oktober 1984 geopend. En dan 
komen we nu eindelijk bij de 
beelden zelf. 

De serie beelden die we zien in 
de halve bogen stonden ook al 
in het ontwerp van Van Ra-
vesteyn. Ze zijn van de hand 
van Jo Uiterwaal, Nederlands 
beeldhouwer en meubelontwer-
per die leefde van 21 mei 1897 
tot 11 juni 1972. De vader 
van Uiterwaal was houtsnij-
der en katholiek. Dat laatste 
zou nog erg prettig blijken. 
De zoon leerde het vak van 
beeldhouwer van  A.J. Dresmé. 
In 1918-1920 volgde hij een 
avondopleiding aan de Kunst-
vijverheidschool te Utrecht. In 
de crisistijd moest er brood op 
de plank komen en hield men 
zich bezig met commerciële 
opdrachten. Dat betekende 
ambachtelijk werk, vaak in op-
dracht van de katholieke kerk, 
die haar opdrachten vooral 
gunde aan … geloofsgenoten.

In 1933 kwam Jo Uiterwaal in 
contact met Sybold van Ra-
vesteyn, de bouwer van het 
na-oorlogse station. Omdat 
Uiterwaal zich zeer precies aan 
de opdrachten hield, genoot 
hij het meest het vertrouwen 
van Van Ravesteyn en werkte 
zo mee aan de stations van 
Gouda, Vlissingen, Roosendaal 
en Nijmegen.

De beelden van Uiterwaal zijn 
gemaakt van chamotte. Cha-
motte is een gebakken produkt 
van klei. Het wordt in poeder-
vorm gebruikt, of als korrels tot 
2 mm dikte. Je kunt er dan een 
substantie van maken die je 
als een soort boetseerklei kunt 
gebruiken. Het is een goedkoop 
alternatief voor natuursteen. 
We spreken immers van 1948, 
een tijd waarin de guldens niet 
voor het oprapen lagen. De 
beelden werden na het model-
leren door de kunstenaar in 
stukken gesneden en uitgehold. 
Daarna werden ze gebakken 
door de firma Goedewaagen's 
Koninklijke Hollandse Aard-
werkfabriek, te Gouda. Dan 
restte het aan elkaar plakken 
nog. De naden daarvan kun 
je nog steeds zien. De beel-
den zijn allemaal roomkleurig 
geglazuurd. 

De vier aparte beelden zijn de 
vier industrieën van Gouda. 
Van links naar rechts: de pla-
teelbakker, een vrouw met een 
vaas in haar hand. Dan volgt 
de lakenmaker, een vrouw met 
een laken in haar hand en een 
bundel vlas aan haar voeten. 
Wat meer naar rechts de wa-
felbakker, zij draagt een bun-
del graan en helemaal rechts 
staat de de kaarsenmaker, 
een vrouw met een lampje in 
haar hand en kaarsen aan haar 
voeten. 

De beeldengroep boven de 
ingang aan de stadszijde heeft 
als titel: Gouda als handels-
plaats. Het beeld van de ge-
broeders Crabeth van gebakken 
grès-aardewerk dat op het 
Stationsplein stond en inmid-
dels is verhuisd naar de tuin 
van het Museum Gouda is ook 
van Uiterwaal. Uiterwaal is zeer 
productief geweest, zijn beel-
den zijn door heel Nederland in 
de openbare ruimte te vinden. 
Maar wij mogen ons toch wel 
gelukkig prijzen met deze 
bijzondere groep in onze eigen 
wijk.
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BRILJANTE VOETEN 
 
Pedicure Gertina Twigt 
 
Voetbehandeling en  
Voetreflexmassage 
 
M: 06 4547 9497  
Majoor Fransstraat 26 
2801 ST  GOUDA 
 

 

Het Bankje
Door Trudie Galama

Lynn en haar mama Marije zitten op het bank-
je. Ze zijn met mooi weer vaak in het park te 
vinden. Het park is mijn achtertuin, zegt Marije.  
Ze maken vandaag weer hun rondje langs de 
speeltuin en de eendjes en via het spannende 
hoge bruggetje langs de volière. Lynn vindt de 
glijbaan het aller allerleukst. Straks gaat zij op 
haar loopfiets weer met mama naar huis.  
In 2010 is Marije samen met Simon in Gouda 
komen wonen. Hun studententijd was voorbij en 
wat is er dan mooier om te wonen in het cen-
trum van Gouda in een appartement boven de 
Zalm. Ze hadden geen tuin of balkon, maar wel 
terrassen voor het uitzoeken. Zo hebben ze de 
stad leren kennen. 
In 2012 kochten ze hun huis in de Van Vreu-
mingenstraat, dicht bij het centrum en het park. 
Marije,  Simon en Lynn wonen er met heel veel 
plezier en over een paar maanden met z’n vier-
tjes. 

Correctie
In de vorige wijkkrant had ik op het bankje een 
gesprekje met de heer Oudshoorn en niet met 
de heer Olsthoorn, zoals ik in het stukje schreef.

Nieuw seizoen Creacafé

Het nieuwe seizoen van het Creacafé gaat weer 
beginnen! U bent van harte welkom. 
De avonden worden georganiseerd in 
Gouwestein. 

Zet de volgende data alvast in uw agenda:
11 september  Linosnijden
9 oktober  Needle punch
13 november  Keiencactus schilderen
11 december  Kerstkransen 
12 februari  Vogel knutselarijtjes voor   
                                de crowdfunding-actie
11 maart  Dromenvanger
8 april   3D vilten
13 mei   Tuindecoratie windwijzer

Creacafé september

In de eerste Creacafé van dit seizoen gaan we 
linosnijden. Wie heeft het vroeger niet gedaan 
op school? Het is een druk techniek die lijkt op 
houtsnijden of stempels maken maar dan net 
even anders. 

Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan bij 
• Marrianne  tel 06 23507933 of 
• Manon tel 06 40281883

Van Kunst tot Kitsch 

Wanneer? 
 

Waar? 
 

Tijd? 
 

Kos-
ten? 

 

Thema? 
 

Wat neem je mee? 
 

Waar-
om? 

Woensdag 11 September 
 

Gouwestein 
 

19:30-21.30 
 

€2,50  
 

Lino snijden 
 

Je creatieve zelf 
 

Creatieve ideeën te delen  

 

 In de eerste creacafe van dit seizoen gaan we lino snijden. Wij heeft het vroeger niet ge-
daan op school? Het is een druk techniek die lijkt op hout snijden of stempels maken maar 
dan net even anders. Heb je zin om mee te doen meld je dan aan bij Marrianne 06-
23507933 of Manon 06-40281883 
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Ook trainen bij ons?
Informeer naar Training op Maat,
Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move
en specifieke trainingen: COPD,
lage rugklachten en valpreventie. 

Fysiotherapie Oranjestaete  
0182 - 75 18 11  
www.fysiostaete.nl

Julianahof 210 2802 GN Gouda
Const. Huygensstraat 121e 2802 LV Gouda 
Burg. van Dijkesingel 49 2809 RB Gouda
Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak

• f y s i o t h e r a p i e

• m a n u e l e  t h e r a p i e

• p s y c h o s o m a t i e k

• f y s i o t r a i n i n g

Wijkkrant 
oktober 

Artikelen graag 
aanleveren vóór 
21 september bij 
Trudie en Irene / redactie wijkkrant:     
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com

Geveltuintjesprijs 2019
Door Anneliet Schönfeld (Groencommissie)

Ook dit jaar hebben we weer een leuk geveltuin-
tje gevonden! Heel toevallig in de Van 
Strijenstraat, net als vorig jaar.  Dit jaar is het 
een bijzonder tuintje, zoals op de foto ook te 
zien is:  een rij houten ‘emmers’ met veel ver-
schillende planten.  

Het winnende geveltuintje is gemaakt door Peg-
gy Meyboom, een “ouwe getrouwe” in onze wijk 
Nieuwe Park. Zij was ruim 40 geleden al actief in 
onze wijk. Als stagiaire hielp zij bij het organise-
ren van activiteiten voor kinderen. Zij heeft er in 
die tijd mede voor gezorgd dat er een buurthuis 
kwam. Toen was er nog geen wijkteam. Mis-
schien kan je zeggen dat zij de aanzet daartoe 
heeft gegeven. Ze vertelt dat zij jarenlang met 
veel plezier op de Winterdijk heeft gewoond en 
pas later naar de Van Strijenstraat is verhuisd.

We feliciteren Peggy van harte met haar prijs en 
hopen dat veel bewoners haar voorbeeld zullen 
volgen.

Kanshebber geveltuintjesprijs 2020

Wijkkrant Nieuwe Park          augustus - september 2019
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Wijk in Bedrijf – Kinderdagverblijf Watt
Door Trudie Galama

Kinderdagverblijf Watt is geves-
tigd in een bijzonder pand aan 
de Kanaalstraat. Het vroegere 
transformatorhuis, dat op de 
lijst van industrieel erfgoed 
staat, is na een ingrijpende 
verbouwing omgetoverd in een 
modern kinderdagverblijf. De 
bijzondere buitenkant (Amster-
damse School) herinnert nog 
aan de tijd dat er metershoge 
transformatoren in stonden, 
die ervoor zorgden dat hoog-
spanning werd omgezet naar 
laagspanning of lichtnetspan-
ning.

De start
Ik heb afgesproken met Jos 
Spruijt en Janine Correljé, 
directie van Kindercentrum de 
Schaapskooi, waarvan Watt 
een onderdeel van is. Het is in 
1974 allemaal begonnen met 
een peuterspeelzaal aan de 
Bloemendaalseweg. In 1990 
volgde de uitbreiding met 
kinderopvang. In 2006 is de 
Schaapskooi een organisatie 
met kinderdagverblijven, peu-
terspeelzalen, buitenschoolse 
opvang en leidsters-aan-huis. 
De vier kinderdagverblijven 
hebben allemaal een bijzondere 
uitstraling, karakteristiek voor 
hun omgeving. De naamgeving 
is ontleend aan de oorspron-
kelijke functie die deze panden 
vroeger hadden. Zo is ook de 
naam Watt bedacht. 

De Groep
Kinderdagverblijf Watt heeft 3 
verticale groepen. Iedere groep 
heeft maximaal 11 kinderen 
van 0 tot 4 jaar en 2 vaste 
leidsters. Er zitten maximaal 2 

baby’s in een groep. 
Iedere groep heeft een eigen 
ruimte, met aparte slaapkamer, 
sanitaire ruimte en keuken.
Watt beschikt over een zeer 
ruime buitenspeelplaats. Er 
kan volop gerend, gefietst en 
geklauterd worden en met zand 
gespeeld. Als de bezetting in 
de groep het toelaat, bijvoor-
beeld In vakantietijd, maken de 
kinderen in de bolderkar en de 
buggy een uitstapje naar het 
Van Bergen IJzendoornpark: 
het speeltuintje, de eendjes en 
de volière en wordt er gepick-
nickt.

Centraal moment van de 
dag
De lunch is een centraal mo-
ment van de dag. Rond twaalf 
uur is het vaste ritueel: samen 
opruimen, handen wassen, 
naar de wc gaan en daarna 
samen aan tafel voor de brood-
maaltijd. Er wordt aandacht 
besteed aan eenvoudige tafel-
manieren zoals met een vorkje 
eten, uit een beker drinken en 
niet onnodig knoeien met eten 
en drinken. 

Kinderfeest
Een keer per jaar wordt er een 
kinderfeest georganiseerd. 
De kinderen van alle locaties 
komen dan naar de Schaaps-

kooi. Het feest vindt plaats 
rond een thema. Vorig jaar 
was het thema boeken en dit 
jaar zal het thema muziek zijn. 
Ouders, broertjes, zusjes, opa’s 
en oma’s zijn daarbij altijd van 
harte welkom. 

Afspraken en Regels
Net zoals thuis gelden ook 
in een kinderdagverblijf een 
aantal afspraken en regels die 
ervoor moeten zorgen, dat alle 
kinderen zich er thuis voelen 
en dat ieder kind de individuele 
aandacht en zorg krijgt die het 
nodig heeft.

Kinderopvang voor iedereen 
toegankelijk
Mijn vraag of kinderopvang 
voor iedereen toegankelijk is, 
beantwoordt Jos met ja. Ieder-
een komt in aanmerking voor 
kindertoeslag. De hoogte ervan 
is afhankelijk van het inkomen. 
De kinderen zijn volledig “in 
de kost” en ook de luiers zijn 
daarbij inbegrepen.
Voordat ik wegga, loop Ik nog 
even een van de gezellig in-
gerichte “huiskamers” in. Een 
kindje wijst mij trots op zijn 
shirt met olifantjes en een an-
der op zijn broek met stippen. 
Op een kleed met stratenplan 
botsen autotootjes op elkaar. 
Buiten fietsen kinderen fanatiek 
een rondje en anderen lopen 
hard achter een fel gekleurde 
hoepel aan. 

Ik hoor iemand oma zeggen. 
Tja, met mijn grijze haren ligt 
dat voor de hand.

Wijkkrant Nieuwe Park          augustus - september 2019
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Start haalbaarheids-
onderzoek woningen 
Winterdijk
(Bron: Mozaïek Wonen)

De gemeente Gouda en wo-
ningcorporatie Mozaïek Wonen 
slaan de handen ineen om op 
korte termijn ongeveer zestig 
sociale huurwoningen te re-
aliseren. Beide partijen wil-
len hiermee een flink aantal 
starters hun eerste stap laten 
zetten naar een zelfstandige 
woning. 

Wethouder Tetteroo en Ron de Haas

Op 5 juni is de intentieover-
eenkomst getekend. Met deze 
ondertekening is het onderzoek 
gestart naar de haalbaarheid 
van dit plan. 

Het plan richt zich op het re-
aliseren van ongeveer zestig 
tijdelijke kleine woningen voor 
één- en twee-persoonshuishou-
dens. Om het plan snel te kun-
nen realiseren, wordt gebruik 
gemaakt van een tijdelijk leeg 
terrein, een zogenoemd pau-
zelandschap. Daarom worden 
woningen ook met tijdelijke 
huurcontracten verhuurd. 

Aanpakken woningtekort
De gemeente is bezig woningen 
versneld te laten bouwen. De 
zestig tijdelijke woningen ko-
men bovenop de geplande 200 
extra sociale huurwoningen en 
200 woningen in middeldure 
huur. Vooralsnog wordt gedacht 
aan het lege terrein bij de Win-
terdijk. Deze locatie geldt als 
ontwikkellocatie waar op ter-
mijn mogelijk grotere aantallen 
normale sociale huurwoningen 
gebouwd kunnen worden.

Doelgroep
De woningen zijn bedoeld voor 

specifieke groepen zoals star-
ters, jongeren en spoedzoekers 
(urgen-ten). Ron de Haas, 
directeur-bestuurder Mozaïek 
Wonen: “Met deze woningen 
komen we tegemoet aan de 
grote woningbehoefte die er is 
onder deze doelgroepen. Hier 
gaan we veel woningzoekenden 
snel blij mee maken.”

Planning
Half augustus dit jaar moet 
duidelijk worden of het plan 
haalbaar is. Mozaïek Wonen 
heeft als doel om begin volgend 
jaar de eerste woningen te 
plaatsen.

(Redactie: eind augustus was 
nog niets bekend)

Opslagruimte gezocht 
voor tafels, stoelen 
en tenten

Het wijkteam is opzoek naar 
opslagruimte voor het uitleen-
materiaal. Het gaat om de 
materialen die u kunt lenen als 
u een straatfeest of buurtfeest 
organiseert. De materialen 
worden vooral in de zomerpe-
riode uitgeleend en door be-
woners zelf opgehaald en weer 
teruggebracht.

Het wijkteam zoekt onderdak 
voor 4 partytenten (4 lange 
dozen en zakken met bijbeho-
rende onderdelen), 4 opklapba-
re partytafels, 3 sets biertafels 
met banken, 12 klapstoelen, 3 
parasols met voet, 2 sets alu-
minium terrastafel met stoelen 
en 3 statafels.

Als u opslagruimte over heeft 
en die beschikbaar wilt stel-
len aan het wijkteam, neem 
dan contact op met Marrianne 
Waalwijk. Als er geen ruimte 
wordt gevonden kunnen we de 

materialen helaas niet meer 
uitlenen.

Marrianne Waalwijk 
mail: m-waalwijkvanderspree@
hetnet.nl of bel: 06 2350 7933

Bewonersavond 
Blokwoningen
Door Manon Vonk

Er was een bewonersavond 
afgesproken over hoe de ver-
vanging van de asbestdaken 
het beste zou kunnen worden 
aangepakt. Maar vlak voor de 
geplande avond kregen we 
bericht dat de plannen van de 
overheid waren veranderd. De 
invulling van de avond werd 
aangepast. In plaats van be-
woners te informeren werd er 
voor gekozen de bewoners te 
inspireren en samen na te den-
ken over de toekomst van de 
woningen en hoe de woningen 
zo klimaatneutraal mogelijk 
gemaakt kunnen worden. 

Elbert van de Wetering hield 
een verhaal over het klimaat-
neutraal maken van zijn wo-
ning. Daarna gingen de bewo-
ners met elkaar in gesprek over 
wat er speelt in de verschillen-
de woningen en hoe problemen 
aangepakt kunnen worden. 

Voorlopig komt er dus geen 
vervolg op het verhaal van de 
asbestdaken. Zolang de ge-
meente Gouda geen duidelijke 
visie heeft wat betreft duur-
zaam wonen (deze wordt ver-
wacht in 2021) en de overheid 
geen goede subsidie regeling 
heeft voor de vervanging van 
asbestdaken zal er geen actie 
ondernomen worden voor een 
gezamenlijke aanpak.
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Burendag – aan de 
slag bij de Blokwo-
ningen en de groene 
speeltuin
Door Manon Vonk

Je zou er bijna geen stukje 
meer over moeten te schrijven 
want inmiddels weet iedereen 
dat we weer aan de slag gaan 
in de tuinen.  Zaterdag 28 
september is het weer zover 
dus houd een uurtje vrij om te 
helpen in de buurt. 

De koffie staat klaar
Vanaf 11 uur staat de koffie 
met wat lekkers klaar op de 
hoek van de Majoor Fransstraat 
en de Ferdinand Huyckstraat. 
Na de koffie gaan we aan 
de gang in de tuinen van de 
blokwoningen en bij de groene 
speeltuin. Ook bij slecht weer 
worden de spullen geleverd 
maar  dan kun je er op een 
ander moment mee aan de slag 
als het weer beter is. De koffie 
wordt dan geserveerd in de tuin 
achter de Majoor Fransstraat. 

Mocht je tuinieren helemaal 
niets vinden maar wil je je toch 
inzetten voor de buurt dan kun 
je bij voorbeeld een taartje 
bakken of iets lekkers voor de 
lunch maken. Heb je zelf nog 
wilde ideeën voor de buurt, 
dan zijn die natuurlijk altijd 
van harte welkom. We kunnen 
dan bekijken of we die kunnen 
realiseren. 

Voor vragen en andere sugges-
ties kun je terecht bij Manon, 
Majoor Fransttraat 36,  
tel 06 40281883.

Verkeersongeval

Geen voorrang verleend
Een maand later was het weer 
raak. Op de kruising Van Strij-
enstraat/Van Bergen IJzen-
doorpark/Winterdijk verleende 
de bestuurder van een scooter 
geen voorrang aan een van 
rechts komende auto met een 
aanrijding tot gevolg. De mate-
riële schade aan auto en scoo-
ter was groot. De bestuurder 
van de scooter is er, zo het zich 
liet aanzien, nog goed vanaf 
gekomen.

Bouwplannen in het 
Noorderlijk 
Stationsgebied 

De gemeente heeft op de info 
middag/avond op 16 juli de 
nieuwe plannen voor het noor-
delijke gedeelte van het stati-
onsgebied gepresenteerd. Het 
gaat om het invullen van nog 
‘open plekken’.

Tussen de ingang van het sta-
tion  en het Huis van de Stad 
komt een hotel. Tussen de 

Cinema Gouda en de Rabobank 
komt een groot blok met wo-
ningen. Nu zult u denken, maar 
dat is toch aan de andere kant 
van het station? Ja, dat klopt, 
maar de skyline aan deze kant 
verandert daar ook door. Er 
komt namelijk een hoog smal 
hotelgebouw en een enorm 
massief gebouw met woningen. 
Deze nieuwe  bebouwing wordt 
ruim twee etages hoger dan 
het Huis van de Stad!

U kunt het ‘Bestemmingsplan 
Spoorzone Stationsgebied 
Noord’ digitaal bekijken op: 
www.gouda.nl/bestemmings-
plan_Spoorzone_Stationsplein_
Noord

Oplevering bouw-
project de Goudsche 
Stoomblekerij 
Bron Dura Vermeer

Op maandag 19 november 
werd het feestelijke startsein 
gegeven voor de bouw van 23 
herenhuizen van het project de 
Goudsche Stoomblekerij. We 
zijn nu 10 maanden verder en 
bijna alle huizen zijn bewoond.

Wonen op een plek vol 
historie

Door het schone IJsselwater 
hadden zich al in de achttiende 
eeuw blekerijen in Gouda ge-
vestigd. Vooral langs de singels 
want daar was nog voldoende 
ruimte voor grote bleekvelden. 
Eén van deze blekerijen was 
De Drie Notenboomen aan de 
Kattensingel. Al in de 16e eeuw 
was op deze plek een blekerij 
gevestigd. In 1709 werd deze 

Wijkkrant Nieuwe Park          augustus - september 2019



9

Goudsche Stoomblekerij voor 
het eerst in de Goudse archie-
ven genoemd. In 1829 kwam 
de blekerij in handen van de 
Limburgse patriciërsfamilie 
Jaspers welke tot de sluiting in 
1972(!) eigenaar bleef. Tussen 
1811 en 1986 heeft Gouda 73 
blekerijen en wasserijen ge-
kend.

Eén keer per jaar wassen
Opvallend detail is dat in deze 
bedrijfstak bijzonder weinig 
Gouwenaars hun brood ver-
dienden. De meeste blekers 
waren rijke families afkomstig 
uit Brabant en Limburg. Ze 
wierven ook hun personeelsle-
den – vooral jonge meisjes- uit 
deze provincies. De werkom-
standigheden waren – op z’n 
zachts gezegd- niet erg best; 
de dagen waren lang, warm 
en vochtig. De meisjes woon-
den – tot hun huwelijk- op de 
broeierige, lage zolders boven 
de werkruimtes. Meer dan 
80% van de klanten kwamen 
van buiten Gouda. De gegoede 
klasse liet meestal één keer (!) 
per jaar het wasgoed wassen 
en bleken. 

Stoom & Oma Daalmans
In 1866 begon de industriële 
revolutie pas echt bij de Goud-
se blekerijen door de komst 
van de eerste drie stoomma-
chines. Binnen korte tijd was 
de hele bedrijfstak ‘verstoomd’ 
en in 1876 werden alle bleke-
rijen door stoom aangedreven. 
Het bracht vooruitgang, betere 
werkomstandigheden maar ook 
rampen met zich mee. In 1919 
explodeerde de ketel van was-
serij De Rijzende Zon van de 
familie Daalmans, die gevestigd 
was aan de Fluwelensingel. De 
enorme ketel werd over een 
afstand van veertig meter weg-
geslingerd. Dat kwam in de be-
drijfstak hard aan, maar vooral 
bij de slapende oma Daalmans 
waar het 2000 kilo zware ge-
vaarte op bed neerkwam.
Snel na de tweede wereldoor-
log nam het aantal blekerijen 
af met de komst van chemische 
reinigingsmiddelen en – jawel- 
met de komst van de wasma-

chine. Een voor een sloten ze 
hun deuren.

Het doek valt
In de jaren 70 van de vorige 
eeuw viel het spreekwoorde-
lijke doek definitief. Bijna alle 
bouwkundige restanten zijn 
inmiddels verdwenen, behalve 
van een deel van de Goudsche 
Stoomblekerij De Drie Noten-
boomen aan de Kattensingel 
en Het Wapen van Amsterdam 
aan de Blekerssingel. Boven 
de dubbele deuren van het 
aangrenzende, overgebleven 
gebouw bevindt zich een groot 
reliëf van drie ineengestren-
gelde notenbomen met daarin 
twee duiven. Op de achter-
grond is een fresco met daarop 
een voorstelling uit het wasse-
rijbedrijf.

 
Een lange hete zomer
Door Tineke Mocking

Het is een lange hete zomer 
geweest. Nou ja, geweest, het 
is nog een keertje opnieuw 
begonnen. Het was stil in de 
straten om me heen. Ik ben 
al in juni op vakantie geweest 
en heb heel wat huizen om me 
heen ‘stil’ zien worden vanaf 
het moment dat de schoolva-
kantie in Gouda officieel was 
begonnen.

Leefgewoontes
Ik krijg altijd via de wijkapp 
updates ten aanzien van vei-
ligheid. Zeker in vakantietijd. 
Wat moet je doen, wat moet je 
laten om het inbrekersgilde om 
de tuin te leiden. Ik weet zelf 
niet zo goed hoe ik daar mee 
om moet gaan. Ik ben ervan 
overtuigd dat lieden die in wil-
len breken goed kunnen zien of 
mensen op vakantie zijn. Ik zie 

het namelijk ook. Ik ben niet 
iemand die voortdurend op de 
buren let. Maar toch, als je met 
elkaar in een straat woont, zie 
je onwillekeurig leefgewoontes 
van je buren. Ook hoe gordij-
nen al of niet gesloten zijn. Je 
moet wel erg de blik op onein-
dig hebben gericht wil je daar 
niets van meekrijgen. Ik hoop 
dat het allemaal goed is gegaan 
en er geen ongewenste gasten 
binnen zijn gedrongen. 

De afgelopen week zijn de hui-
zen weer langzamerhand volge-
stroomd, ik vind het gezellig. 
Heel akelig zo’n slapende wijk/
straat. Een wijk moet leven en 
het leven is weer begonnen.
Terwijl nu toch het vakantiege-
voel weer even teruggekomen 
is met de tweede hittegolf. Ik 
kan er helemaal niet tegen, die 
hitte. 

Airco in de slaapkamer
Ik heb dus deze zomer een air-
co laten installeren in de slaap-
kamer. Heerlijk, nooit meer te 
warm. Want ondanks het feit 
dat er toch wel veel geïsoleerd 
is aan mijn huis, wordt het al-
tijd te warm, met name boven 
in de slaapkamers. Ik ben me 
dus aan het oriënteren op een 
zo’n goed mogelijke isolatie van 
mijn huis. Daarover meer in de 
volgende wijkkrant.
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Collecte Oranje 
Fonds
Door Peter Schönfeld

De collecte voor het Oranje 
Fonds heeft dit jaar € 723,- op-
gebracht. Dit is € 100,- meer 
dan vorig jaar. Een mooie pres-
tatie. De helft van de opbrengst 
gaat naar het Wijkteam.

Namens het Wijkteam heel veel 
dank aan de collectanten voor 
hun inzet en aan Han, die het 
dit jaar heeft geregeld.
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Uitnodiging officiële 
opening 14e expositie 
GoudsWerk
Door Sjouk Engels en Janny de 
Keijzer

Op zaterdagmiddag 7 septem-
ber a.s. om 16.00 uur is de 
officiële opening van de 14e 
expositie GoudsWerk in 
Gouwestein. U bent van harte 
welkom!

Drie kunstenaars komen hun 
bijzondere werk laten zien in 
deze nieuwe expositie Gouds-
Werk. Anne-Marie Schoonder-
woerd met tekeningen en schil-
derijen, Marie Louise Hazen 
met foto’s en Annemarie Zwart 
met sieraden en sculpturen.

In deze wijkkrant leest u meer 
over Anne-Marie Schoonder-
woerd. In de volgende twee 
wijkkranten vindt u de verhalen 
over de twee andere kunste-
naars.

GoudsWerk
Door Sjouk Engels

Anne-Marie 
Schoonderwoerd.

Werken aan een schilderij of 
tekening voelt voor haar als 
een vakantie. De aandacht die 
het vraagt maakt haar vrij. Ze 
werkt het liefst aan een groot 
formaat. Het getoonde werk is 
divers, een aantal portretten 
is eerder geëxposeerd tijdens 
de Goudse Zotte Zaterdag in 
2018. Zij dankt Hans van der 
Linden voor zijn opmerking “de 
restvorm is net zo belangrijk”. 
Ze kreeg er in het waarnemen 
een hele nieuwe wereld bij. 

Ook dankt ze Suzanne Schut-
telaar voor haar coaching en 
Ruud Verkerk voor het delen 
van zijn technische vaardighe-
den.

Anne-Marie raakt geïnspireerd 
door het werk van leesvriendin 
Marie Louise Hazen. Een aan-
tal van de getoonde werken 
is direct gerelateerd aan haar 
foto’s. De werken en de foto’s 
hangen in deze expositie bij 
elkaar. Voor informatie email 
naar wlb@xs4all.nl

Bijzondere expositie
Deze 14e expositie GoudsWerk 
is bijzonder omdat twee van de 
kunstenaars elkaar inspireren 
in hun werk. De derde kun-
stenaar houdt ervan om ver-
schillende materialen te com-
bineren, zoals zwart zilver in 
contrast met goud. Wanneer u 
langs komt, zult u voor verras-
singen komen te staan.

De getoonde kunstwerken zijn 
te koop. Heeft u interesse, 
neem dan contact op met de 
betreffende kunstenaar. Meer 
informatie vindt u bij de kunst-
werken in deze expositie. U 
kunt de kunstwerken komen 
bekijken van 7 september tot 
30 november 2019 op maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 
en op zaterdag van 09.30 tot 
14.30 uur.

De exposities GoudsWerk 
worden georganiseerd door de 
vrijwilligers Janny de Keijzer en 
Sjouk Engels.

Metamorfoses aan het 
Stationsplein 
Door Maarten ter Meulen

We moeten er lang over naden-
ken welke plekken of pleinen 
in onze stad vaker zijn veran-
derd dan de Markt. Neem nu 
de terrassen. Ik durf te stellen 
dat de noordzijde van de Markt 
in de laatste 50 jaar zeker zes 
keer is veranderd. Dit geldt 
niet alleen voor de terrassen, 
maar ook voor de verlichting, 
de weg, de bestrating van het 
middenterrein, de trottoirs, 
de beplanting, etc. etc.  Nee, 
door de jaren heen heeft onze 
gemeente hier veel plannen 
voor gemaakt en veel geld aan 
uitgegeven.

Stationsplein
Het plein dat na de Markt het 
grootste aantal keren is veran-
derd, is volgens mij het Stati-
onsplein. Behalve de verande-
ringen zijn hier ook, door de 
jaren heen, de meeste plannen 
voor gemaakt.  Wanneer we 
alleen al kijken naar het sta-
tionsgebouw, dan kunnen we 
stellen dat dit in 80 jaar wel 
viermaal is vernieuwd. Als we 
denken aan de recente discus-
sies over de herindeling van het 
Stationsplein, dan kunnen we 
stellen dat hier enorm veel geld 
in is gaan zitten.

De Goudse Verzekeringen
De kant van het plein die in 
80 jaar ook minstens viermaal 
is veranderd, is de plek waar 
nu het kantoorgebouw van de 
Goudse Verzekeringen staat.

Veranderingen
Nr.1   Bij de bouw van het 
vorige kantoorpand moesten er 
veel panden worden gesloopt, 
waaronder het hotel-café-
restaurant en de stalhouderij 
van J.N. Both en enkele panden 
aan de Crabethstraat. Het oude 
kantoorpand was opgetrokken 
uit donker bruin-rode baksteen. 
Voor Goudse begrippen was 
dit een modern en ook groot 
kantoorpand.  
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Nr. 2  He café-restaurant tegen-
over het nieuwe kantoorpand 
werd omgebouwd tot kantine. 

Nr. 3  Het nieuwe moderne kan-
toorpand is gebouwd in 1975. 
Hiervoor moest het oude kan-
toorpand, dat was ontworpen in  
Amsterdamse stijl, wijken. Maar 
ook diverse beeldbepalende 
woningen in de Crabethstraat 
moesten het ontgelden, waar-
onder de woning van de familie 
Moerel. Bij de sloop van dit 
pand rezen er veel protesten 
vanuit verschillende protest-
groepen uit Gouda.

Nr. 4  De straatwand is de laat-
ste verandering die ruim een 
jaar geleden is doorgevoerd.

Nieuwe fietsenstalling
Na lang touwtrekken tussen de 
gemeente, NS en Pro-Rail, is 
dan eindelijk ook de kogel door 
de kerk voor wat betreft het 
ontwerp van de nieuwe fietsen-
stalling aan het Stationsplein. 
De voorbereidende werkzaam-
heden voor de bouw zijn inmid-
dels begonnen.  

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke 

Op zaterdag 7 september 
treden De Boreftse Zangers in 
Gouwestein op. Dit koor be-
staat uit ruim 50 zangers en 
zangeressen uit Bodegraven en 
omgeving. Ze worden begeleid 
door een aantal muzikanten. 
Het gaat bij dit koor om het 
plezier van het zingen; met 
andere woorden “ze zijn laag-
drempelig”. Het repertoire van 
het koor bestaat uit zeeman-
sliedjes en gezellige (oud) 
Hollandse liedjes.

U bent om 14.30 uur van harte 
welkom in de Plaza van Gou-
westein. Leden van het Servi-
cepakket betalen € 3,50 en niet 
leden € 5. De toegangsprijs is 
inclusief koffie/thee. 

Burendag in Gouwestein
Ook Gouwestein besteedt dit 
jaar aandacht aan Buren-
dag. Heeft u interesse, bent u 
nieuwsgierig? Op zaterdag 28 
september om 11.00 uur en om 
14.00 uur worden er rondlei-
dingen in Gouwestein gegeven. 
U bent van harte welkom. Voor 
de kinderen is er een grabbel-
ton en een kleurwedstrijd waar-
mee ze leuke prijsjes kunnen 
winnen. Graag bieden wij u en 
de kinderen ook iets te eten en 
drinken aan.

Neemt u ook eens een kijkje 
op onze website. Hier staan de 
activiteiten in Gouwestein. 
www.zorgpartners.nl/gouwes-
tein of volg ons via facebook:  
https://www.facebook.com/
gouwestein

Kinderstraatbieb
Door Lianne van Rooijen en Manon 
Vonk

We zijn een poosje bezig ge-
weest met het realiseren van 
ons idee en woensdag 17 juli 
was het zover, de feestelijke 
opening van de twee kinder-
straatbiebkasten!

Er waren veel ouders met 
kinderen aanwezig en na de 
opening was er een gezellig 
feestje. Er was een straatte-
kenwedstrijd en er werd een 
verhaal voorgelezen. De kinde-
ren konden de boeken bekijken 
en mee naar huis nemen.

Loods 15 bedankt!
De twee boekenkasten zijn 
gemaakt door project Loods 
15. Hartelijk dank daarvoor! 
Wij zijn er reuze blij mee. De 
kasten zien er prachtig uit en 
zijn super groot!

Nieuwe boeken welkom
Alle boeken die we de afgelo-
pen jaren van wijkbewoners 
hebben ontvangen, hebben 
een plaatsje gekregen in de 
boekenkasten. De ene kast is 
voor de kleintjes en staat vol 
met prachtige prentenboeken, 
voorleesboeken en beginnende 
leesboekjes. De andere kast is 
voor basisschool kinderen en 
staat vol met leuke, mooie en 
spannende boeken.

Doordat de kasten zo groot 
zijn, is er weer plaats voor 
nieuwe boeken. Vooral prenten-
boeken kunnen we gebruiken, 
maar er is genoeg plaats voor 
van alles! U kunt de boeken in-
leveren bij Lianne van Rooijen, 
Majoor Fransstraat 13, tel 0182 
529989.

Buitenspeelplek 
Nieuw is dat er  bij de kinder-
straatbiebkasten ook buiten-
speelgoed aanwezig is, met 
als doel fijn mee spelen en 
na gebruik weer terugleggen 
natuurlijk. Het grasveld in de 
Roos van Dekemastraat is door 
de ligging en de beschutting 
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van het groen en de bomen een aantrekkelijke 
speelplek. De plek heeft een face-lift gekregen 
en met de mooie boombank en de biebkasten is 
er ook een leuke ontmoetingsplek gecreëerd in 
onze steeds mooiere en groene wijk.

Na afloop van het feestje zijn veel boeken mee 
naar huis genomen en dat was natuurlijk ook 
onze bedoeling. Veel lees- en speelplezier alle-
maal!

Agenda

• 7 sept om 16.00 uur
Opening 14e  expostitie GoudsWerk - Gouwestein
• 9 sept om 19.30 uur
Wijkteamvergadering - Gouwestein
• 11 sept om 19.30 uur
Creacafé - Gouwestein
• 28 sept om 11 uur 
Burendag Blokwoningen 
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