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Gouda Waterstad  
FESTIVAL IN HET GOUWE HAVENKWARTIER 

 

 
 

 

Donderdag 19 juni 
 
	  
20:00	  –	  22:00	  uur	  
Drijvend	  Podium	  in	  de	  Haven	  
(Oosthaven)	  Gratis	  	  
 

Verrassende Start van het Festival  
	  ‘Gouda	  sterk	  aan	  de	  IJssel’	  organiseert	  aan	  het	  begin	  van	  het	  
Gouda	  Waterstad	  Festival	  verrassende	  optredens	  door	  Gouwenaren	  
voor	  Gouwenaren.	  Houd	  de	  media	  in	  de	  gaten	  voor	  meer	  
informatie.	  
 

 
Vrijdag 20 juni 

FESTIVAL TIME TABLE 
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12:00	  uur	  vertrek	  vanaf	  het	  
Oude	  Stadhuis,	  Gratis	  
	  
12:30	  uur	  vertrek	  vanaf	  de	  
drijvende	  steiger	  IJsselkade	  
€	  10.-‐	  pp,	  kinderen	  tot	  12	  jr	  
half	  geld	  
 

Opening Tweede Julianasluis  
De	  tweede	  Julianasluis	  wordt	  deze	  middag	  officieel	  geopend.	  Naar	  
verwachting	  wordt	  de	  nieuwe	  sluis	  in	  juli	  volledig	  in	  gebruik	  
genomen.	  Onder	  voorbehoud.	  

ü Wandeling	  naar	  het	  sluiseiland	  met	  Marina	  Perdijk.	  
Inclusief	  ontvangst	  tijdens	  het	  officiële	  gedeelte	  van	  de	  
opening.	  Aanmelden	  via	  www.goudawaterstad.nl.	  	  

ü Feestelijke	  rondvaart	  met	  Jan	  Salie.	  Wees	  getuige	  van	  de	  
eerste	  schutting	  in	  de	  nieuwe	  sluis.	  Duur	  ca	  1,5	  uur.	  	  

 

	  
17.00	  –	  23.00	  uur	  Van	  de	  
Haven	  (Oosthaven)	  via	  de	  	  
Sint	  Jansbrug	  	  tot	  en	  met	  de	  
Visbanken	  
	  

East&West Harbour Lounge 
Vier	  de	  zomeravond!	  De	  vrijdagavond	  staat	  in	  het	  teken	  van	  lounge,	  
eat	  &	  dance	  op	  het	  water	  en	  de	  kades	  van	  de	  Visbanken,	  Oost-‐	  en	  
Westhaven.	  	  
 

	  
20.15	  uur,	  Cultuurhuis	  
Garenspinnerij	  (Turfsingel	  );	  
entree:	  €8,-‐	  euro	  
	  

Watermusic van Händel  
De	  feestelijke	  bijdrage	  aan	  het	  Gouda	  Waterstad	  Festival	  door	  het	  
Gouwe	  Hart	  Orkest.	  Zie:	  www.facebook.com/gouwehartorkest	  
 

 
 

Zaterdag 21 juni 
 

	  
11.00	  –	  15.00	  uur	  
IJsselkade/Veerstal;	  gratis	  
 

De 3 e IJsselregatta 
De	  sportieve	  traditie	  van	  de	  Drakenbootrace	  vindt	  voor	  het	  derde	  
achtereenvolgende	  jaar	  plaats	  op	  de	  Hollandse	  IJssel.	  Ca.	  15.00	  uur	  
is	  de	  prijsuitreiking.	  
In	  aansluiting	  op	  de	  prijsuitreiking	  van	  de	  IJsselregatta	  staat	  de	  
finish	  van	  de	  JONGeren	  Roei-‐estafette	  gepland.	  
 

	  
11.00-‐	  17.00	  uur	  
Museumhaven;	  gratis	  
	  

Schippers ‘aan de Reis ’  
De	  schippers	  van	  de	  Museumhaven	  laten	  onder	  andere	  zien	  hoe	  het	  
leven	  aan	  boord	  van	  de	  historische	  vrachtschepen	  er	  vroeger	  uit	  
zag.	  Meer	  informatie	  hierover	  www.museumhavengouda.nl	  

 
	  
Vertrek	  11.00-‐12.30-‐14.00-‐
15.30	  uur	  vanaf	  de	  steiger	  
t.h.v.	  Oosthaven	  12	  en	  op	  de	  
zelfde	  tijden	  vanaf	  de	  kade	  
van	  de	  Museumhaven	  
€	  8,-‐	  p.p.	  
	  

Theaterrondvaart  
Aan	  boord	  van	  de	  Bok	  maakt	  u	  een	  geweldige	  rondvaart	  met	  veel	  
theater	  en	  hoort	  u	  veel	  wetenswaardigheden	  over	  de	  stad	  en	  de	  
vaart.	  De	  vaart	  neemt	  ca	  1,5	  uur	  in	  beslag.	  	  
(Voor)verkoop	  van	  de	  kaartjes	  bij	  Gouda	  Studio’s	  (Oosthaven	  12)	  of	  
bij	  Museumhavencafé	  ‘t	  IJsselhuis. 

	   Verhalen achter de voordeur  
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13.00-‐17.00	  uur	  Aanmelden	  
bij	  Galerie	  De	  Hollandsche	  
Maagd	  (Oosthaven	  28);	  gratis	  
	  

Loop	  mee	  langs	  interessante	  panden	  aan	  de	  Haven	  en	  hoor	  de	  
verhalen	  van	  de	  bewoners	  achter	  de	  voordeur.	  	  
 

	  
Van	  13.30	  tot	  15.30	  uur	  
Bevestiging	  en	  verzamelpunt	  
per	  e-‐mail.	  €	  12,50	  p.p.	  

Storytrail Gouda Waterstad 
Wandel	  mee	  met	  de	  verteller	  en	  reis	  terug	  naar	  de	  16e	  eeuw.	  
Reserveer	  met	  5	  euro	  korting	  met	  de	  actiecode	  "goudawaterstad"	  
via	  www.storytrail.nl/arrangementen/gouda.html.	  	  
 

	  
12.00	  –	  17.00	  uur	  
Amsterdams	  Verlaat	  (Hoge	  
Gouwe);	  gratis	  
	  

Waterspelen voor kids 
Voor	  kinderen	  is	  er	  van	  alles	  te	  beleven,	  maar	  ook	  voor	  de	  ouders,	  
grootouders	  en	  vrienden	  wordt	  gezorgd.	  	  
 

	  
12.00	  –	  17.00	  uur	  
Amsterdams	  Verlaat	  (Hoge	  
Gouwe);	  gratis	  
	  

Mee op de Boeren Schouw 
De	  schouwen	  uit	  de	  Krimpenerwaard	  zijn	  er	  weer	  en	  u	  kunt	  zelfs	  
een	  stukje	  meevaren.	  
 

	  
Om	  14.00	  uur	  vertrek	  vanaf	  
VVV	  de	  Waag	  (Markt)	  
Kosten	  €	  3,50	  per	  persoon	  
vanaf	  12	  jr	  
	  

Waterwandelingen  
Alles	  over	  Gouda	  Waterstad	  door	  de	  Gidsen	  van	  Gouda.	  	  
Tijdens	  de	  wandeling	  bent	  u	  om	  14.30	  uur	  getuige	  van	  een	  
demonstratie	  van	  de	  Donkere	  Sluis.	  Aanmelden:	  bij	  de	  VVV	  of	  
www.goudsegidsengilde.nl	  	  
 

	  
	  
Aanvangstijden	  13.00	  en	  
14.30	  uur	  Donkere	  sluis	  
(Oost/Westhaven);	  gratis	  
	  

“Burgers van Gouda, opgelet: Er wordt geschuurd!!” 
De	  Donkere	  Sluis	  is	  de	  beroemdste	  sluis	  van	  Gouda.	  Weet	  u	  hoe	  hij	  
werkt?	  
 

	  
11.00	  –	  17.00	  uur	  De	  Moriaan	  
(Westhaven	  29);	  gratis	  
	  

Gouda:  Stad van kleipijpen en rivieren 
De	  Goudse	  Kleipijp,	  de	  Moriaan	  en	  de	  Film	  van	  Gouda	  Waterstad,	  
allemaal	  de	  moeite	  waard	  om	  te	  bezoeken.	  	  
 

	  
16.00	  uur	  Sint	  Janskerk	  
(Achter	  de	  Kerk);	  toegang	  is	  
vrij	  
	  

Water in de Goudse Glazen 
Onder	  het	  Water	  in	  de	  Glazen	  van	  de	  Sint	  Jan	  krijgt	  u	  een	  
voorproefje	  van	  een	  bijzonder	  muzikaal	  onthaal	  door	  Kamerkoor	  
Cantare.	  	  
 

	  
13.00-‐17.00	  uur	  steiger	  Haven	  
(bij	  Oosthaven	  12);	  gratis	  

Intieme grachten van Gouda 
Vaar	  zelf	  in	  een	  Canadese	  kano	  door	  de	  intiemste	  grachten	  onder	  
begeleiding	  van	  De	  Goudse	  Peddel.	  
 

	  
13.30-‐14.30	  uur	  drijvend	  
podium	  in	  de	  Haven	  
(Oosthaven);	  gratis	  
	  

Podium voor de jeugd van de Pionier 
Het	  Opleidingsorkest	  wordt	  beschouwd	  als	  de	  kweekvijver	  voor	  de	  
Pionier.	  	  
 

	   Groots optreden van orkest  de Pionier  
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15.00-‐17.00	  uur	  drijvend	  
podium	  in	  de	  Haven	  
(Oosthaven);	  gratis	  
	  

Het	  voltallige	  orkest	  zit	  met	  Arien	  Mol	  en	  Hanno	  van	  der	  Loo	  voor	  u	  
klaar	  voor	  een	  volledig	  muzikaal	  optreden.	  	  
 

	  
17.00-‐23.00	  uur	  aan	  de	  Haven	  
(Oosthaven),	  Sint	  Jansbrug	  en	  
Visbanken	  (Hoge	  Gouwe)	  

Midzomer grachtenfeest 
De	  horeca-‐etablissementen	  vormen	  met	  elkaar	  een	  lint	  van	  
gezellige	  terrassen	  en	  podia.	  	  
 

	  
Vanaf	  19.00	  uur	  Amsterdams	  
Verlaat	  (Hoge	  Gouwe)	  
	  

Table d ’Hôte 
Aan	  de	  langste	  tafel	  van	  Gouda	  ontvangt	  Traiterie	  Fanteur	  voor	  de	  
elfde	  keer	  vele	  gasten	  voor	  een	  heerlijk	  diner.	  (reserveren	  	  0182	  
584040	  of	  www.traiteriefanteur.nl	  )	  

 
 

 
Zondag 22 juni	  

	  
	  
12.00-‐13.00	  uur	  	  
Museumhaven;	  gratis	  
	  

Schependans 
Een	  magisch	  tableau	  vivant	  van	  varend	  erfgoed.	  	  
	  

	  
14.00-‐16.00	  uur	  drijvend	  
podium	  Haven	  (Oosthaven);	  
gratis	  

Gouda Waterstad Matinee Timbres Divers  
Een	  prachtige	  matinee	  door	  het	  40	  m/v	  tellende	  film-‐	  en	  
musicalorkest	  Timbres	  Divers.	  	  
 

	  
	  
Partners	  van	  Gouda	  Waterstad:	  
Stichting	  Open	  Monumentendagen,	  Gouds	  Watergilde	  en	  Stichting	  Gouda	  Waterstad	  
Ondernemersvereniging	  Gouwe	  Havenkwartier,	  Gouda	  Sterk	  aan	  de	  IJssel,	  Gouds	  Gidsen	  Gilde,	  
Toneelgezelschappen	  Merlijntheater	  en	  Maskerade,	  Shantykoor	  West	  Zuidwest,	  Museumhaven	  
Gouda,	  Sluiswachtersgilde,	  Stichting	  Goudse	  Sint	  Jan,	  Stichting	  Veenvaren,	  Marina	  Perdijk,	  De	  
Goudse	  Peddel,	  Harmonieorkest	  de	  Pionier,	  Timbres	  Divers	  
	  
Gouda	  Waterstad	  is	  mogelijk	  gemaakt	  door	  de	  bijdragen	  en	  de	  inzet	  van	  onze	  
partners	  en	  de	  gewaardeerde	  financiële	  bijdrage	  van:	  
Subsidies	  en	  Sponsoring:	  Gemeente	  Gouda,	  SOG,	  Rabobank	  Gouwestreek,	  Feadship	  Royal	  Dutch	  
Shipyards	  
Donaties:	  IJsselfrontbedrijven,	  Middelwatering,	  ,	  Bezemerfonds,	  Aannemer	  Th	  van	  Dijk,	  Kraanbedrijf	  
Nederhoff,	  Makelaar	  Alpha,	  Bespaarhuis,	  Makelaardij	  	  Dupree,	  Wijngo,	  Stubbe	  Logistiek	  

	  
	  


