
 

Gouda viert 750 jaar stadsrechten! 

Op 19 juli 2022 is het 750 jaar geleden dat Graaf Floris V van Holland stadsrechten verleende 

aan Gouda. Dat vieren we 6 maanden lang van april t/m september. Er staan maar liefst 150 

verschillende evenementen op stapel. Stuk voor stuk unieke evenementen, van grote 

publiekstrekkers tot evenementen op wijkniveau. De feestperiode start op 12 april met de 

opening van de tentoonstelling ‘Beleef het Wonder van Gouda’ door Zijne Majesteit de Koning. 

 

Een feest, leunend op de historie maar gericht op de toekomst. Gouda750 inspireert 

inwoners, bedrijven en instellingen om de stad mooier en leuker te maken. Het motto van het 

feest is dan ook: Geef Gouda door!  

 

We hebben Gouda gekregen van de generaties voor ons en geven het door aan onze kinderen. En 

hoe willen we de stad dan doorgeven? Duurzamer, innovatiever, inclusiever! Gouda, een stad om 

trots op te zijn. Een mooie stad om in te wonen, te werken en recreëren. 

> Gouda bestaat natuurlijk al veel langer, in 2022 vieren we dat de stad in 1272 stadsrechten 

kreeg. Er is een hoop gebeurd op de tijdlijn van de stad, te veel om op te noemen. Bekijk de 

Historische Tijdlijn op www.gouda750.nl  

 

 

Het thema van Gouda750 is Geef Gouda door! 
 

Samen maken we ons feest, inwoners en ondernemend Gouda. Jong en oud, groot en klein, 

samen vieren we Gouda750. Feest voor iedereen, die de Gouwe door de aderen voelt vloeien en 

voor de bezoeker die Gouda voor het eerst ontdekt. Iedereen heeft tenslotte een plek op de 

tijdlijn van verleden naar toekomst. 

 
Hieronder vind je een verzameling van de meest spraakmakende evenementen.  

 

 

 

 

 
  



 

 
 

Beleef het Wonder van Gouda 
14 april t/m 1 oktober 2022 

 

Een unieke reis langs zestiende-eeuwse kunstschatten  

Tijdmachines bestaan niet. Of gaat Gouda de primeur beleven? Want in 2022 stap je hier de 

zestiende eeuw binnen. Je staat er oog in oog met unieke kunstschatten, spannende verhalen en 

bewoners uit die roerige tijd. Beleef het Wonder van Gouda is een unieke reis waar je geen 

paspoort voor nodig hebt – slechts liefde voor cultuur en ontdekkingen. 

 

Beleef het Wonder van Gouda is te bezichtigen van maandag tot en met zaterdag 10.00 – 17.00 

uur.  

 

Meer info: www.beleefhetwondervanGouda.nl 

 

https://welkomingouda.us5.list-manage.com/track/click?u=4acc8f6f2da48354f9bbb175a&id=36ebfb0690&e=ac29e0c81c


 

Beleef Gouda op grote hoogte  
14 april t/m 17 september 2022 

 

Klim op het dak van de Sint-Jan en beleef Gouda 

van bovenaf! 

In 2022 viert Gouda haar 750-jarig bestaan en jij 

krijgt de kans om tijdens die periode een uniek 

kijkje te nemen op Gouda. Met Beleef Gouda op 

grote hoogte beklim je het dak van de Sint-

Janskerk en krijg je een prachtig uitzicht over de 

stad en de wijde omgeving. Dit is een unieke 

ervaring die je niet mag missen! 

 

Vanaf het dak van de Sint-Janskerk heb je een 

spectaculair zicht over Gouda. Bij helder weer 

kijk je ver de polder in en kun je soms zelfs 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht zien. 

 

Beleef Gouda op grote hoogte is te bezoeken van maandag tot en met zaterdag van 10.00 – 17.00 

uur. 

 

Meer info: www.sintjan.com/klim 

 

 

 

 

https://welkomingouda.us5.list-manage.com/track/click?u=4acc8f6f2da48354f9bbb175a&id=3ff8b996c5&e=ac29e0c81c


 

50 Goudse Iconen  
14 april t/m 17 september 2022 

 

Gouda is wereldwijd bekend als kaasstad. Het bekende beeld 

‘de Kaasboerin’ van de kunstenares Ineke van Dijk krijgt er vijftig 

betonnen zusjes op ware grootte bij, die verspreid in de stad 

worden geplaatst. Uiteenlopende groepen Gouwenaars -met 

allerlei verschillende achtergronden- bewerken en decoreren 

deze beelden. Met een wandel- en fietsroute kan iedereen ze 

bewonderen en er mee op de foto! Een Dutch Icon! 

 

De wandelroute vind je ook in de gratis ‘xplre Gouda’ app. 

Meer info: www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl/goudse_iconen  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl/goudse_iconen


 

  
 

Expo Gouda maakt 
6 april t/m september 2022 

 

Gouda is een bedrijvige stad en bekend geworden door kaas, kaarsen, plateel, bier en 

stroopwafels. De tentoonstelling ‘Expo Gouda Maakt’ is een reis langs de Goudse industrie van 

vroeger, nu en later. Te zien in de oude zeepfabriek Viruly. 
 

Meer info: www.expoGoudamaakt.nl 

 

https://welkomingouda.us5.list-manage.com/track/click?u=4acc8f6f2da48354f9bbb175a&id=45215bece1&e=ac29e0c81c


 

 
 

Gouda Waterstad 
28 t/m 31 juli 2022 

 

Daar waar de Gouwe en Hollandsche IJssel elkaar ontmoeten ontstond Gouda. Van 28 t/m 31 juli 

2022 is Gouda Waterstad de gastheer van een landelijke reünie van 200 historische 

bedrijfsvaartuigen. De schippers, inwoners van Gouda en bezoekers uit de regio worden 

getrakteerd op een keur aan festiviteiten. 

 

Meer info: www.Goudawaterstad.nl 

   

Goudse Giganten 
april t/m september 2022 

 

Ontmoet negen metershoge reuzenpoppen in de straten van Gouda 

tijdens verschillende evenementen. Sleutelfiguren uit de Goudse 

historie zoals Erasmus, misschien wel de bekendste Gouwenaar van 

deze Giganten. Al weten maar weinig mensen dat hij een groot deel 

van zijn jeugd in Gouda doorbracht. Daarnaast zullen ook andere 

figuren die een belangrijke rol spelen in de Goudse historie als 

reuzenpop te zien zijn, zoals Coornhert, Graaf Floris V, Frau Antje en 

meer.  

 

Meer info: www.gouda750.nl  

 

 

 

 

https://welkomingouda.us5.list-manage.com/track/click?u=4acc8f6f2da48354f9bbb175a&id=e9fef444f0&e=ac29e0c81c
http://www.gouda750.nl/


 

Avondvierdaagse met historische intocht 
17 t/m 20 mei 2022  

 

Wie herinnert zich nog dat groot en klein de Avondvierdaagse liep over meerdere afstanden? Van 

17 tot 20 mei 2022 komt de tien kilometer terug en lopen jong en oud in dezelfde week door de 

stad. Op vrijdag komt alles samen tijdens de feestelijke intocht. Voor deze gelegenheid weer een 

historische optocht, 50 jaar na de vorige editie.  

 

Meer info: www.jeugdavondvierdaagse.nl  

 

Gouda op Sterk Water  
Juni 2022 

 

Water is Gouda’s vriend en vijand. Gouda is ontstaan daar waar de rivieren de Gouwe en de 

Hollandsche IJssel samenkomen. Water is nog steeds belangrijk, de bodem die zakt, we hebben er 

allemaal mee te maken. Deze unieke voorstelling gaat over de relatie van Gouda met dat water. 

Een groots theaterspektakel die De Theaterbakkerheij speciaal tijdens de Gouda750 feestperiode 

op de planken brengt.  

 

Meer informatie: www.theaterbakkerheij.nl  

 

Open Monumentendag  
10 en 11 september 2022 

 

Dit jaar zal de Goudse OMD in het teken staan van Gouda750 en voor deze speciale editie 

samenwerken met de organisatie van de Goudse Singelloop. Er worden verschillende routes en 

wandelingen langs veel bijzondere monumenten opgezet. Een weekend van levende geschiedenis 

en sport met elkaar verbonden. 

 

Goudse Singelloop 
10 en 11 september 2022 

 

De jaarlijkse singelloop staat in 2022 geheel in het teken van Gouda750. Wandelingen, lopen en 

vermaak onderweg zal voor deze gelegenheid in samenwerking met de Open Monumentendagen 

zijn. 

 

Meer informatie: www.singelloop.nl  

http://www.jeugdavondvierdaagse.nl/
http://www.theaterbakkerheij.nl/
http://www.singelloop.nl/


 

 
 

 

Finale Gouda 750 
15-17 september 

 

We beginnen met de laatste Gouda Kaasmarkt van het seizoen op donderdag 15 september. Op 

vrijdag en zaterdag kun je theatertafelen en dansen. Er is (straat)theater en een taptoe op vrijdag. 

Op zaterdag de spetterende finale met muziek, eten en drinken! Op naar Gouda800! 

 

Meer info: www.gouda750.nl  

 

 

Kom jij ook op ons feest? 
Dit is slechts een kleine greep uit de vele activiteiten die er zijn.  

> Bekijk het complete programma van het feest op www.gouda750.nl  

  

http://www.gouda750.nl/


 

Hotspots 
Altijd te bewonderen in Gouda 
 

Gouda Cheese Experience 

Bezoek de Gouda Cheese Experience en laat je met mascotte Ralfie onderdompelen in de wereld 
van Gouda Kaas. Van de geschiedenis tot kaasmaken en de handel, alles kaasfacetten komen op 
een spannende en speelse manier aan bod. Stap in een enorme Gouda Kaas en beleef een 
overweldigende show. Of neem de Melkweg en breng een ode aan de koe. Je kunt ook lekker zelf 
aan de slag gaan met ontdekwanden, virtueel melken, kazen keren en het eeuwenoude 
handjeklap.  
 
En natuurlijk: proef je de enige echte Gouda Kaas. De Gouda Cheese Experience is elke dag 
geopend en maakt je bezoek aan Gouda compleet! www.goudacheese-experience.com  
 

De Goudse Waag 

De Goudse Waag is een historisch pand uit 1668 waar nu het Kaas- & Ambachtenmuseum is 
gevestigd. Hier beleef je de stadsgeschiedenis aan de hand van de Goudse ambachten. Reis mee 
door de tijd van kleipijpen, Gouds plateel, Gouds bier, Goudse kaarsen en Gouda Kaas die je ook 
kunt proeven. 
 
Beleef de historie! 
De Goudse Waag is niet zo maar een gebouw, het is ontworpen door de bekende Pieter Post, ook 
de man achter De Waag in Leiden, Huis ten Bosch en het Stadhuis van Maastricht. In De Goudse 
Waag werden alle goederen boven de 10 pond gewogen om daar vervolgens belasting over te 
heffen. Het maakte Gouda tot een belangrijke stop tussen Amsterdam en Rotterdam. Beleef deze 
historie en reserveer een rondleiding met een gids of een audiotour. 
 
Proef Gouda! 
Natuurlijk wil je Gouda en de kaas, die hier ooit werd gewogen,proeven! Dat kan in het 
proeflokaal van De Goudse Waag. Kaas met koffie, kaas met wijn, kaas met (Gouds) bier, alle 
combinaties zijn mogelijk en even lekker. Bezoek je het museum? Dan is een mini-proeverij van 
Goudse kazen voor € 2,50 p.p. een goede tussendoor-tip. www.goudsewaag.nl  
 

Kamphuisen Siroopwafelfabriek 

Ontdek het verhaal achter Kamphuisen en stap zelf de wondere wereld van de Siroopwafelfabriek 

binnen. Eenmaal binnen komt de heerlijke, zoete geur van Kamphuisen siroopwafels je tegemoet 

en kun je zelf ervaren hoe de lekkerste siroopwafels van Gouda gemaakt worden. 

www.siroopwafelfabriek.nl  

 

  

http://www.goudacheese-experience.com/
http://www.goudsewaag.nl/
http://www.siroopwafelfabriek.nl/


 

Het oude Stadhuis  

In de zomer van 1438 zorgde een grote stadsbrand ervoor dat het stadhuis zwaar beschadigd 

raakte. Het stadsbestuur besloot dat het nieuwe stadhuis vrij moest staan en koos als nieuwe 

locatie het marktveld, toen nog een drassig veenterrein. Aan de rechterzijgevel zie je het 

klokkenspel met de mechanische poppen, aangebracht in 1961. De hoofdrolspeler in het 

poppenspel is Floris V, die Gouda in 1272 stadsrechten verleende. Elke twee minuten over het 

halve en het hele uur word je getrakteerd op een fraai schouwspel. www.goudastadhuis.nl  

 

 

  

http://www.goudastadhuis.nl/


 

Gouda750 Huisstijl 

 

Gouda750 banner (voor alle doeleinden)  

 

 
 

Gouda750 pijl (voor alle doeleinden) 

 

 
 

Gouda750 merk (mag alleen gebruikt worden op producten/merchandise) 

 

 
 
  



 

Beeldmateriaal downloaden:  
Link naar beeldmateriaal Gouda750: https://gouda750.nl/info-downloads 

Link naar beeldbank van welkomingouda.nl: https://welkomingouda.nl/beeldbank  

 

Twijfel je over de juiste manier van de inzet en het gebruik van het beeldmateriaal. Neem dan 

contact op met het programma team:  

 

Programmateam Gouda750  

- programmateam: info@gouda750.nl  
- Marien Brand 06-81462919 

 

Meer informatie 

- programma: www.gouda750.nl   

- Gouda: www.welkomingouda.nl 

 

 

https://gouda750.nl/info-downloads
https://welkomingouda.nl/beeldbank
http://www.gouda750.nl/
http://www.welkomingouda.nl/

