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Statensluis 1672
Vanaf een vervallen verdediging-bolwerk zĳn zeilschepen, stadsmuren, poorten en torens te zien. 
Waar nu een drukke weg loopt, bevond zich de Ĳsselkade. De sluis liep net anders dan tegen-
woordig. Deze was nog in opdracht van Willem van Oranje en de Staten van Holland aangelegd. 
Om bĳ nood water door te laten. In het rampjaar werd met deze sluis het land bĳ Gouda onder 
water gezet voor de Oude Hollandse Waterlinie.

Andere Goudse plekken 
Kĳk bĳ de Hoornbrug rond in een nóg verder verleden. Hier begon Gouda. Rond 1200 waren hier 
nog geen brug, sluis of huizen. Wel hoeves en iets verderop op een kunstmatige heuvel een 
verstevigd huis met toren. Dit ‘motte-kasteel’ lag niet ver van de plek waar Ĳssel en Gouwe 
samenkomen. Mogelĳk stond er ook al een voorganger van de Goudse Sint-Jan. 

En nog veel meer
Met de app Canals5D of via canals5D.nl kun je ook op andere plekken in Zuid-Holland tĳdreizen.

Canals5D
De reconstructies van de Hoornbrug en de oude Statensluis zĳn onderdeel van Canals5D. Dit is 
een digitaal platform met meerdere dimensies. De koppeling van kaart (2D), ruimte (3D), tĳd (4D) 
en informatie (5D) heet 5D-reconstructie. Met deze nieuwste technologie leer je plekken kennen. 
Het maakt wat is verdwenen weer zichtbaar. En het biedt toegang tot verhalen en achtergronden.  

Goudse Tĳdreis wordt uitgevoerd in het kader van Gouda750
door Archeologische Vereniging Golda, Stichting Verborgen Stad en
andere Goudse erfgoedpartners. Met speciale dank aan Gisterra Advies 
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