
groepswandelingen 
 

Wij bieden wandelingen aan met verschillende 

thema’s. Een goed begin is 

Historisch Gouda 

met daarin alle highlights van Gouda. Tijdens de 

wandeling is het mogelijk een bezoek te brengen 

aan de Sint Janskerk en/of het stadhuis op de 

Markt en/of de maquette van Gouda in het 

museum. U kunt dit bij het boeken aangeven. 

U kunt ook kiezen uit de volgende 

(thema)wandelingen: 

• Waterwandeling 

• Poortjes, hofjes en steegjes 

• Gevelstenenwandeling 

• Erasmuswandeling 

• Ziekte en zorg 

• Vrouwen van Gouda 
De bovenstaande groepswandelingen kunt u via  

onze site boeken op elke dag van de week op elk 

gewenst tijdstip.       

www.goudsegidsengilde.nl 
 

Daarnaast zijn er nog meer themawandelingen die 

u op aanvraag kunt boeken. Bijvoorbeeld een 

wandeling over de verdwenen kloosters, 

architectuur, begraven in Gouda, misdaad en 

straf, ketterse wandeling, Joden in Gouda en nog 

veel meer. Als u bijzondere wensen heeft dan 

leveren wij ook maatwerk.  

U kunt hierover contact met ons opnemen via: 

info@goudsegidsengilde.nl 
 

 

  Vanwege COVID-19 kan ons aanbod aan     

  wandelingen, het aantal personen per  

  gids of de prijs gewijzigd zijn. Kijk op   

  onze site voor de actuele situatie. 

 

 

 

 

Het Goudse Gidsen Gilde is een vereniging zonder 

winstoogmerk, met als doel de historie van Gouda 

onder de aandacht te brengen en door te geven. 

Ons enthousiasme over Gouda willen we graag 

overbrengen op een breed publiek. 

 

Dat doen wij met ruim 20 deskundige gidsen door 

het aanbieden van stadswandelingen met 

verschillende thema’s in meerdere talen. 

 

U kunt bij ons boeken voor een groepswandeling 

of deelnemen op individuele basis aan de 

zogenaamde instapwandelingen. 

 

Wij zijn aangesloten bij het Historisch Platform 

Gouda. 

 

 

 

 

 

 

Contact: 

www.goudsegidsengilde.nl 

info@goudsegidsengilde.nl 

 

Kosten: 

Groepswandeling (1,5 uur) € 75,- voor 

maximaal 20 personen (kinderen inbegrepen). 

Instapwandeling (1,5 uur)  

Maximaal 20 personen, inclusief kinderen. 

€ 3,50 per persoon bij voorinschrijving en betaling 

via onze site of € 4,- op de dag zelf bij de VVV 

(mits nog plaatsen beschikbaar). 

Kinderen tot 12 jaar gratis. 

 

GOUDA 
anders ontdekken 

 

 

Wandelingen 2021 
 

Voor groepen en 

individuele deelname  



instapwandelingen  
Voor individuele deelname (niet voor groepen  

en niet voor groepjes van meer dan 6 personen) 

Startpunt: de Waag op de Markt. 

Inschrijven: via www.goudsegidsengilde.nl of 

op de dag zelf bij de VVV. 

 

  Vanwege COVID-19 kan ons aanbod aan     

  wandelingen, het aantal personen per  

  gids of de prijs gewijzigd zijn. Kijk op   

  onze site voor de actuele situatie. 

 

Een kennismaking met 

historisch Gouda met alle 

highlights maar ook met 

verborgen plekjes en leuke 

steegjes. 

Elke woensdag 9-6 t/m 25-8 14:00 uur 

Afhankelijk van corona-maatregelen is er op de 

markt tevens Gouds Montmartre.   

Elke zaterdag 12-6 t/m 28-8 14:00 uur 

Op de zaterdagen in de zomerperiode.  

Zaterdagen 18 en 25 september 14:00 uur 

Zaterdag 23 oktober 14:00 uur 

Zaterdag 19 juni 14:00 uur 

Gouda is een waterstad 

die vroeger rijk werd van 

de doorvaart van 

schepen. Een tocht langs 

sluizen, grachten en 

gedempte zijltjes. En hoe 

zit het met bodemdaling en waterpeilen? 

 

 

 

 

 

Zaterdag 4 september 14:00 uur 

U zou het niet verwachten 

maar er valt veel te zien en 

te vertellen over de flora in 

de stad. Een combinatie van 

groen en geschiedenis. 

Zaterdag 11 september 14:00 uur 

Het thema van Open 

monumentendag. Niet alleen de 

bekende monumenten maar we 

gaan ook langs meer onbekende 

en bijzondere monumenten. 

Zaterdag 2 oktober 14:00 uur 

Wij hebben nu onze verzorgingsstaat maar in de 

middeleeuwen hanteerde men de zeven werken 

van barmhartigheid. Wij 

wandelen langs plekken in de 

stad die ons herinneren aan 

de armenzorg.  

Zaterdag 9 oktober 14:00 uur 

Een wandeling langs de 

hoogtepunten van de Goudse 

industriële geschiedenis. 

Zaterdag 16 oktober 14:00 uur 

Vandaag Zotte Zaterdag. Wij 

voeren u langs de locaties 

waar Erasmus zijn sporen 

heeft achtergelaten. 

 

Zaterdag 6 november 14:00 uur 

Gouda was diverse malen 

betrokken bij oorlogen en 

conflicten. Welke rol speelde 

bijv. Gouda bij de Oude 

Hollandse Waterlinie?  

Zaterdag 27 november 14:00 uur 

Wist u dat Gouda 10 kloosters 

binnen de stadsmuren had? Een 

interessante rondgang langs de 

locaties. 

 

Vrijdag 10 december 15:00 en 16:00 uur 

De binnenstad van 

Gouda is in Kerstsferen. 

Een dag met veel 

muziek, theater, cultuur 

en entertainment. 

Een rondleiding langs de hoogtepunten van 

Gouda tijdens de 66e Gouda bij kaarslicht. 

Zaterdagen 11 en 18 december 2021 

Zondag 26 december 2021 

Zaterdag 1 januari 2022. Altijd 17:00 uur. 

Een wandeling van ca. 

1 uur in het romantisch 

verlichte Gouda met de 

prachtig uitgelichte 

glazen van de Sint 

Janskerk. 

Historisch Gouda 

Erasmuswandeling 

Winterwandeling 
Waterwandeling  

Gouda bij kaarslicht Armenzorg in Gouda 

Mijn/jouw monument 

Groen in Gouda Oorlog en conflict 

Industrieel erfgoed 

Kloosters in Gouda 

http://www.goudsegidsengilde.nl/

