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de plek
GOUDasfalt wordt Gouda’s levendige en aantrekkelijke
stadsoever aan de Hollandsche IJssel. Een plek waar
innovatieve, creatieve en sociale ondernemers mooie
dingen doen met en voor de bewoners van stad en land. Een
plek die uitdaagt om te experimenteren met nieuwe vormen van
samenwerking, maatschappelijk verantwoord ondernemen en
duurzaamheid. Een plek waar altijd wat te doen en te beleven
is. Een plek om steeds naar terug te komen. Een plek die de
Goudse binnenstad aanvult en versterkt. GOUDasfalt wordt
een ‘place to be’ en levert een positieve bijdrage aan het imago
van Gouda en de Krimpenerwaard.

de mensen
GOUDasfalt is er voor de inwoners en bezoekers van
Gouda en de Krimpenerwaard. Voor mensen die kansen
zoeken om te werken en te leren. Voor mensen met een hart
voor de stad, die de handen uit de mouwen willen steken.
GOUDasfalt verlevendigt de stad en streek met spektakel,
theater en andere evenementen.

GOUDasfalt is een burgerinitiatief, de menselijke
krachtcentrale die fungeert als de katalysator voor de
inrichting en exploitatie van het terrein. Zo’n zestig mensen
brengen deskundigheid, creativiteit en ontwikkelkracht samen.
GOUDasfalt mobiliseert vrijwilligers, ondernemers, financiers en
maatschappelijke partners om de kansen te benutten.

de samenwerking
GOUDasfalt gaat direct aan de slag zodra het terrein
beschikbaar is en zorgt voor reuring en smoel. Het eerste
jaar werkt GOUDasfalt in overleg met de gemeente aan een
toekomstbestendig plan (businesscase) voor de verdere
ontwikkeling van het gebied. In de drie jaar daarna werken we
verder aan een stabiele basis om het terrein over te nemen.
GOUDasfalt betaalt vanaf het begin de vergoeding aan de
gemeente voor gebruik van het terrein.

resultaat = sluitende exploitatie
binding tussen Gouda, rivier en de Krimpenerwaard
creatief, innovatief en sociaal ondernemerschap
kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
impuls voor het toerisme
duurzaam en ecologisch verantwoord handelen
spektakel en evenementen voor Gouda en omgeving
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Krimpenerwaard

Gouda

maak van KOUDasfalt
Uitgangspunten			

potentie van de plek
menselijke krachtcentrale
een vliegende start in 2016
resultaat = een sluitende exploitatie +

kostenneutraal voor gemeente Gouda
innovatief omgaan met vervuiling
energieneutraal
kringloopeconomie

Groeimodel			

12

optimale combinatie van functies
vier zones op het asfalt
varianten in het asfalt
werken
wonen en overnachten
activiteiten en bezienswaardigheden
vertrekpunten

Aanpak			
2016: reuring en ‘smoel’
2017 – 2020: groei en bloei
2022: dubbel feest
nieuwe rollen voor gemeente en inwoners
publiek-private samenwerking

GOUDasfalt creëert waarde			
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sociaal-maatschappelijk
economisch
innovatief
planologisch
natuur en ecologie
historie
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Mensen			
drijfveren
deelnemers
sympathisanten
denk mee, doe mee, werk mee
partners
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Hollandsche IJssel

Houtmansplantsoen

Oost- en Westhaven

Museumhaven

Zo maken we GOUDasfalt van Koudasfalt

Het buitendijkse terrein biedt een prachtig uitzicht op de Veerstal
en molen ’t Slot aan de ene kant, en op het wijdse groen van de
Krimpenerwaard aan de andere kant. Al het moois van Gouda
komt hier samen: de historische binnenstad, karakteristiek
industrieel erfgoed, de rivier met eb en vloed en het Hollandse
veenweidelandschap. De ruimte, de ligging en de industriële
blikvangers zoals de Lange Arm geven het terrein potentie.
Het Koudasfaltterrein heeft alles in zich om een levendige
stadsoever te worden. Een innovatieve broedplaats waar gewerkt
wordt vanuit de idealen van duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Een veilige omgeving waar mensen
kansen krijgen. Een plek die hip and happening is en veel
bezoekers trekt met functies, voorzieningen en activiteiten die in
Gouda tot dusver ontbreken.

Kleiweg

Bolwerk
Chocoladefabriek

Menselijke krachtcentrale
GOUDasfalt koppelt de creativiteit en deskundigheid
van Gouwenaars aan investeerders, ondernemers en
maatschappelijke organisaties. Zo komen we tot een nieuwe
inrichting en een sluitende exploitatie voor het terrein. Dat gaat
niet in één keer, maar stapsgewijs. Gebiedsontwikkeling kost tijd.
Daar staat tegenover dat het de stad en streek veel oplevert:
positieve energie, kennis, inzet, verbindende kracht, nieuw elan en
innovatieve impulsen.

Houtmansplantsoen
Garenspinnerij
Museumhaven
GOUDasfalt
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Potentie van de plek

GOUDasfalt heeft het afgelopen jaar veel weten los te maken. In
een paar dagen kreeg het initiatief 750 steunbetuigingen en circa
€ 150.000 aan toezeggingen. Meer dan zestig mensen zetten
belangeloos hun tijd, talent, kennis en netwerken in om ideeën
uit te werken tot uitvoerbare plannen. Dit burgerinitaitief levert
tegen lage maatschappelijke kosten resultaat. De asfaltcentrale
is een menselijke krachtcentrale geworden om tot een duurzame
exploitatie van het terrein te komen.

GOUDasfalt |

De Koudasfaltlocatie is een in onbruik geraakt industrieterrein
op een unieke plek aan de zuidoever van de Hollandsche IJssel.
Deze plek is goud waard voor Gouda en de Krimpenerwaard.
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Zicht op
Krimpenerwaard
en binnenstad Gouda
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Feiten en cijfers
het terrein
23.000 m2
7.000 m2
85 jaar
50 meter
100 meter
2 meter

asfalt = 3 x de Markt
groene oevers
asfaltgeschiedenis
vanaf de Veerstal
vanaf fietspad Krimpenerwaard
eb en vloed verschil

menselijke krachtcentrale
750		
250		
75		
		

ondertekenaars petitie
toezeggingen via crowdfunding
medewerkers met expertise
en hart voor GOUDasfalt

iedereen doet mee!

Oost- en Westhaven
Verpleeghuis
Hanepraaij

Houtmansplantsoen

Molen ’t Slot
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Veerstal
Havensluis
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Museumhaven
IJsselkade

Haastrechtsebrug
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Mallegatsluis
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Wijngo

de Wijk

Croda

Oudebrugweg

Zelling Veerstalblok
Gouderaksedijk

De Stolwijkersluis

Buurtschap Stolwijkersluis

Overkamp

Goudseweg

Voormalige scheepswerf
‘Van Vlaardingen’
Fietspad/Veerstalpad

De plek

Veenweidepark
Zuid-Hollands Landschap
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Resultaat = sluitende exploitatie
binding tussen Gouda, rivier en de Krimpenerwaard
creatief, innovatief en sociaal ondernemerschap
kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
impuls voor het toerisme
duurzaam en ecologisch verantwoord handelen
spektakel, theater en evenementen voor Gouda en omgeving
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GOUDasfalt komt binnen een jaar met een uitgewerkt plan voor
het terrein. GOUDasfalt is de aanjager en ontwikkelende partij
die toekomstige investeerders en exploitanten bij elkaar brengt.
GOUDasfalt zorgt samen met de Gemeente Gouda dat de plannen
passen binnen de kaders van een nieuw bestemmingsplan.
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Een vliegende start in 2016
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Groeimodel
Het terrein is 23.000 m² groot; ruim drie keer de Goudse Markt.
Dat biedt veel mogelijkheden. Beperkingen zijn er ook: de
verborgen bodemvervuiling, de nabijheid van industrie en de
geluidscontouren die daarbij horen.
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Optimale combinatie van functies

GOUDasfalt |

De combinatie van werken & wonen met recreatie & culturele
activiteiten biedt de beste kansen om het terrein te ontwikkelen.
Dit maakt een financieel gezonde en duurzame exploitatie
mogelijk, en levert voorzieningen en activiteiten op die een
aanvulling zijn op de binnenstad en daarmee niet concurreren.
Om de mogelijkheden van het terrein te verkennen zijn tien
modellen geschetst en gewogen aan de hand van de volgende
factoren:
Zakelijk: de maatschappelijke waarde, fasering en exploitatie
van het terrein
Beeldkwaliteit: architectuur, industriële historie, natuur en de
rol van het water
Functies: aanvullend op de stad en streek, toeristische
potentie, draagvlak in de omgeving
Uitstraling: welke doelgroepen worden aangesproken en wat is
het effect op het imago van Gouda.
GOUDasfalt combineert de beste elementen uit deze modellen in
het groeimodel voor de ontwikkeling van het terrein.

Tien schetsen en hun scores zie www.goudasfalt.nl
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Vier zones op het asfalt

2 richting de binnenstad Dit is de meest open plek aan de
IJsseloever en bij uitstek geschikt voor een stadsstrand,
stadslandbouw (teelt in bakken) en een restaurant annex
winkel. Het restaurant serveert producten die op het terrein en
elders in de streek worden verbouwd. Aan de loswal komen in
verbouwde grindtrechters vijf bijzondere verblijven.

|
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1 richting Gouderaksedijk De groene zelling en de rivier.
Dit wordt een uitnodigend entreegebied. Daarin het
receptiegebouw, een toeristisch overstappunt (TOP) met
informatie en fietsenverhuur. De groenstrook aan de dijk wordt
breder. De plek van de huidige asfaltoven met schoorsteen
vraagt om een vergelijkbaar hoogteaccent. Daar voorzien
we een ‘klimhotel’: een eenvoudig hotel voor groepen en
gezinnen, met een dakterras om te kunnen genieten van het
onovertroffen panorama op Gouda en de Krimpenerwaard.
Langs het water en in het groen verhuur van ateliers.
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GOUDasfalt verdeelt het terrein in vier zones. Die kunnen worden
gerealiseerd zonder dat er gegraven hoeft te worden, dus op
het asfalt. Deze liggen rondom het centrale plein, dat gebruikt
wordt voor evenementen, voorstellingen en markten. De Lange
Arm is het hart van het plein en de blikvanger. Er wordt ruimte
vrijgehouden voor een oeververbinding naar de binnenstad.
Kijkend vanuit dit middelpunt zien we:
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Impressie op het asfalt
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4 richting de Stolwijkersluis Hier ligt de nadruk op scheepvaart
en woonwerkateliers voor ambachtelijke bedrijven, in
combinatie met bootreparatie en scheepswerf. Er is een
passantenhaven met een gebouw dat ook plaats biedt aan de
reddingsbrigade en een kanovereniging.

19
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3 richting molen Het Slot Hier is de grond geschikt voor een
oeverpark met ruimte voor luxe vormen van stadskamperen
(‘stadsglamping’), bijzondere accommodaties en een aantal
zelfvoorzienende woningen. Langs de oever bevinden zich
aanmeerplaatsen voor historische schepen.
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Impressie op het asfalt
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Als er aan de oostkant kan worden gegraven dan ontstaat
de mogelijkheid voor een passantenhaven en drijvend
wonen in een getijdeninham. Dit bevordert ook het gebruik
van de Stolwijkersluis en maakt de Krimpenerwaard
interessanter voor waterrecreatie.
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Als er aan de westkant kan worden gegraven, dan denken
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de diversiteit in flora en fauna en maken de strook
ecologisch waardevol.
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Rondom de vervuiling bestaan nog onzekerheden. Het
groeimodel houdt daar rekening mee. Mocht blijken dat er
later op bepaalde plekken toch gegraven kan worden, dan
zijn er extra varianten mogelijk (in het asfalt).

woonwerk

woonwerk

woonwerk

Varianten in het asfalt
24851

Werken
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Water en bedrijvigheid horen bij elkaar. Rond 1900 was hier
het balkengat van Stoomzagerij De Hoop, in 1930 gevolgd
door de asfaltcentrale. Ook in de 21e eeuw wordt hier gewerkt.
GOUDasfalt biedt ruimte voor kleinschalige en/of ambachtelijke
bedrijvigheid. Dat zorgt voor leven in de brouwerij, is aantrekkelijk
en leerzaam om te bezoeken en versterkt het toeristisch profiel
van Gouda. Innovatieve ondernemers en ondernemers die
maatschappelijk verantwoord ondernemen en oog hebben voor
mens en milieu genieten de voorkeur. Zo maken we van ons
burgerinitiatief een burgerparticipatie-initiatief.
GOUDasfalt streeft naar een geheel dat meer is dan de som
der delen en vraagt ondernemers om daaraan een bijdrage te
leveren. Een coöperatie lijkt daarvoor een passende rechtsvorm.

Wonen en overnachten

GOUDasfalt |
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Het plan voorziet in gecombineerde woon-werkplekken. Dat heeft
als groot voordeel dat er altijd mensen aanwezig zijn en het
terrein sociaal veilig maakt.
GOUDasfalt is in gesprek met de TU-Delft Civiele Techniek,
andere kennisinstituten en subsidiegevers om innovatieve en
flexibele woonvormen te ontwikkelen die zelfvoorzienend zijn op
energiegebied. Denkbaar zijn drijvende woningen die passen bij
de getijdenrivier. Met het oog op de zeespiegelstijging is dit een
kansrijke innovatie die voor bedrijven interessant is.
Behalve voor wonen biedt het terrein diverse andere
mogelijkheden voor overnachtingen.

Activiteiten en
bezienswaardigheden
De link met het verleden blijft behouden door beeldbepalend
industrieel erfgoed te laten staan en door een permanente
expositie in te richten over de bedrijvigheid en scheepvaart langs
de Hollandsche IJssel. Dat trekt schoolbezoek en toeristen.
De locatie leent zich uitstekend voor evenementen, zoals
buitentheater, film- en muziekfestivals en, wie weet, een Gouds
Nieuwjaarsvuurwerk.
Diverse ondernemers hebben al belangstelling getoond voor de
exploitatie van een stadsstrand, festivals, buitenfilm, toerisme,
horeca, veerpont en overnachtingsmogelijkheden.

Vertrekpunten

GOUDasfalt werkt zijn ideeën in het eerste jaar verder uit en
overlegt met omwonenden en de gemeente Gouda wat dit voor
het bestemmingsplan betekent. Om het burgerinitiatief een reële
kans van slagen te geven, is het wenselijk het terrein aan te
merken als ‘regelluwe zone’.
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Om het plan te laten slagen, moeten de volgende vertrekpunten
worden vervuld:
De Lange Arm en de grindtrechters blijven staan.
Industriële objecten geven het terrein karakter en vertellen de
geschiedenis.
Parkeren op het terrein zelf, verspreid over kleine clusters,
beperkt de overlast voor de omwonenden en houdt de
Gouderaksedijk veilig.
Een oeververbinding in de vorm van een pontje, of (op termijn)
een brug maakt het terrein bereikbaar en voorkomt drukte op
de Gouderaksedijk.
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2016 reuring en ‘smoel’

Aanpak

De plek komt tot leven, dankzij evenementen, een stadsstrand,
mobiele horeca, een expositie, camperplekken, fietsherstel en –
verhuur en een toeristisch overstappunt.
GOUDasfalt maakt zoveel mogelijk gebruik van de bestaande
gebouwen. Dat is bedrijfseconomisch verstandig en
cultuurhistorisch verantwoord. Bij eventuele sloop wordt maatwerk
toegepast om identiteit van industriële omgeving te behouden.
1 De entree aan de Gouderaksedijk krijgt snel een groene
inrichting met pop-up functies gericht op recreatie en toerisme.
Dat geeft het terrein direct ’smoel’.
2 Een team Groenonderhoud (vrijwilligers en mensen in leer/
werktrajecten) zorgt voor het dagelijks beheer en onderhoud
van het terrein, zodat het er verzorgd en aantrekkelijk uit gaat
zien. De Gemiva/SVG-groep denkt hierover mee.
3 Door het snoeien van het groen op de noordwesthoek, richting
Veerstal, wordt de Lange Arm goed zichtbaar vanuit de stad.
Dat prikkelt de nieuwsgierigheid. De Stichting Erfgoed Kranen
helpt om de Lange Arm veilig te conserveren.
4 Langs De Wijk en in het gedempte Balkengat aan de
oostkant, start de pilot bodem- en saneringsonderzoek. De
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij heeft daarbij

Een jaar na sleuteloverdracht ligt er een goed onderbouwde
businesscase voor de exploitatie van het terrein.
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2016: reuring en ‘smoel’

om niet hulp aangeboden aan GOUDasfalt. Het streven is
om de verontreiniging van de bodem en het grondwater via
biosanering te verminderen.
5 De bedrijvigheid staat in het eerste jaar vooral in het teken
van evenementen. Iedere maand een happening, is het motto.
Om ondernemers te trekken voor structurele bedrijvigheid, is
het van belang dat het terrein snel bekend en goed bezocht
wordt. De culturele programmering voor het aanloopjaar
is in voorbereiding, met activiteiten en evenementen voor
alle leeftijdsgroepen. Communicatie met en inspraak van
omwonenden is belangrijk om het draagvlak en de inspiratie te
behouden.

GOUDasfalt |

GOUDasfalt werkt langs lijnen van geleidelijkheid.
Het is belangrijk om de tijd te nemen om goed onderbouwde
inrichtingskeuzes te maken. In het eerste jaar komt er direct
leven in de brouwerij, zonder dat er al echt hoeft te worden
ingegrepen in het terrein.
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Fase
Periode Basis
Plus
Financieel
Opstellen
Terrein schoon – heel – veilig
Kwaliteitsimpuls inrichting
Verhuur opstallen en terrein
2016Businesscase 2017
Gebied toegankelijk bij evenementen
Gebied continu toegankelijk
GA betaalt reserveringsvergoeding
Tijdelijke inrichting met boombakken,
Verfraaien opstallen en
reuring en
aan gemeente
GA draagt zorg voor verzekeringen,
kunst en mobiele inrichtingen
entreegebied
‘smoel’
Werken / betrekken ondernemers
Pilot biosanering
onderhoud
Geschikt maken en gebruik maken van
Opstarten gebiedsmarketing
Financieringsscan
(tijdelijke) inrichting
Crowdfunding en ledengroei
bestaande opstallen
Monitoren bodem
Maken afspraken met gemeente over
stadstrand / Kop van Zuid
Veerdienst bij evenementen
Opknappen historische
overname terrein
kraan Lange Arm
Aanloopfase
groei en bloei

20172020

Transitiefase

20202025

Definitieve
fase

Na
2025

Continue toegankelijkheid
Gebiedsmarketing en ondernemende
beheerder op het terrein
(tijdelijke) inrichting stadstrand /
Kop van Zuid
Opknappen Lange Arm
Upgraden oevers en toegankelijkheid
vanaf water
Upgraden entreegebied,
evenemententerrein en
openluchttheater
Uitbreiden evenementen en veerdienst
Tijdelijke bebouwing met bijzondere
overnachtingen en (tijdelijke) horeca
Realiseren nieuwe opstallen
Inrichting gebied en verfraaien oevers
en entreegebied
Eigen energievoorziening/
duurzaamheid
Biosanering
(permanente) doorontwikkeling terrein

Vergroenen noordoost zone
Realiseren aanlegplaatsen
voor boten
Pilot biosanering
Eigen energievoorziening

Verhuur opstallen en terrein
GA betaalt reserveringsvergoeding
aan gemeente
GA draagt zorg voor verzekeringen,
onderhoud
Crowdfunding voor nieuwe
initiatieven
Verkrijgen benodigde financiering
voor overname terrein en transitie
Effectueren afspraken met gemeente
over overname terrein
Doorvertalen Businesscase naar
gebiedsonderneming

Aanvullende opbrengsten
investeren in kwaliteit
gebied

Gebieds-coöperatie operationeel
Crowdfunding voor nieuwe
initiatieven

Gebieds-coöperatie operationeel

2022: dubbel feest
We vieren 750 jaar Gouda! GOUDasfalt is de kers op de taart.
Op het gebied van toerisme en recreatie heeft een stevige
groei plaatsgevonden. Het terrein is een levendige en groene
stadsoever geworden, waar mensen hun draai vinden, waar
gewoond en gewerkt wordt en waar altijd wat te doen en te zien
is. De inmiddels geopende Havensluis zorgt voor extra impuls
voor waterrecreatie en zuidelijk deel binnenstad.
De bedrijvigheid trekt nieuwe investeringen aan. Er zijn
bouwplannen voor definitieve onderkomens die de verplaatsbare
eenheden voor bewoners en bedrijven kunnen vervangen.
Letterlijk en figuurlijk is er een brug geslagen tussen Gouda en de
Krimpenerwaard.

• kostenneutraal voor de gemeente Gouda

• duurzaam, energieneutraal en hergebruik

|
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• innovatief omgaan met vervuiling
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• nieuwe rollen voor inwoners en gemeente

bidbook

De functies op het terrein breiden zich geleidelijk uit. Bedrijven
vestigen zich. Zij geven nieuwe impulsen aan de activiteiten en
bieden werkplekken. Eenvoudige verblijfsrecreatie is gerealiseerd.
Alle bodemonderzoeken zijn afgerond. Het is duidelijk wat er wel
en niet kan op het terrein. De pilot biologische bodemsanering
is gestart. Wonen en werken op het terrein is al mogelijk, in
verplaatsbare, funderingsvrije en energiezuinige eenheden die
bovenop de afdeklaag staan en dus geen sanering behoeven. Het
verdienvermogen van GOUDasfalt groeit. De coöperatie voor de
exploitatie van het terrein draait break-even. Indien financierbaar
biedt GOUDasfalt de gemeente Gouda aan het terrein al eerder
over te nemen.

groeimodel

GOUDasfalt |

2017 – 2020: groei en bloei

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Speelveld geënt op enkele invloedrijke spelers
(rijk, gemeente, corporatie, ontwikkelaar)

Speelveld geënt op veel spelers en
samenwerkingsverbanden: burgers, bedrijven,
ondernemers, organisaties en virtuele netwerken

Eenduidige rollen en belangen

Wisselende rollen en belangen

Aanbodgericht

Vraag gestuurd

Ruime financiële middelen

Beperkte financiële middelen, waarde van nietmonetaire inzet (zoals tijd en kennis) wordt belangrijker

Intensief betrokken overheid

Overheid niet meer automatisch regisseur, maar
wisselende rol als facilitator, stimulator en meedenker

Overzichtelijk samenwerkingsverband

Samenwerking wordt complexer, Wie is
verantwoordelijk? Wie is aanjager? Wie betaalt wat?
Wie investeert tijd (of kennis, of mankracht)

Top-down initiatieven

Mix van top-down en bottom-up initiatieven

Blauwdruk

Stip op de horizon, weg naar einddoel ligt niet vast

GOUDasfalt |
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Gebiedsontwikkeling oude stijl

Nieuwe Gebiedsontwikkeling Platform-31

Publiek-private samenwerking
GOUDasfalt wil op basis van publiek-private samenwerking in zee
met de gemeente Gouda. Een samenwerkingsovereenkomst is de
basis voor een gemeenschappelijk programma voor de komende
vier jaar.
De gemeente en GOUDasfalt spelen ieder duidelijk onderscheiden
rollen. De gemeente geeft kaders en faciliteert, onder het motto
‘niet zorgen voor maar zorgen dat’.
GOUDasfalt betaalt huur die de kosten van de gemeente dekt
GOUDasfalt neemt de verantwoordelijkheid op zich voor
planvorming, uitvoering en exploitatie
GOUDasfalt is de ontwikkelende partij en benadert
toekomstige investeerders, bedrijven en exploitanten om
binnen de kaders van dit plan hun rol concreet te maken.
GOUDasfalt zorgt er voor dat de omwonenden betrokken
blijven bij de ontwikkeling van en activiteiten op het terrein.
Samen met de gemeente trekken we op in het overleg met
de omgeving, andere overheden, financiers en aangrenzende
bedrijven.

versie 2.0
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GOUDkeuken, elke 3e vrijdag van de maand •
Open dag voor stad en ommeland • Kennismaking
met GOUDasfalt en de plannen • Pop up horeca
• Fototentoonstelling • Locatietheater de twee
hondjes • Buitentheater • Kunst en open dag
tijdens Goudse Atelierroute • Recycle Art • Vrijmarkt
voor volwassenen • Dauwtrappen over terrein op
Hemelvaartsdag • Nationale Molendag • Lions
fietstocht Pinksteren - Stempelpost • Regionale
Streekmarkt • FOOD truck festival TREK - rollende
keukens • Bijzonder overnachten • Vaartocht &
rondvaart • Stadsstrand met mobiele horeca •
Heen&Weer - veerpontje • Goudse Concerten –
Houtmansplantsoen & GOUDasfalt • Buitengewoon
in ’t land Buitendiner • Buitententoonstelling
Museum Gouda • Gouda Waterstad - te land /
ter zee / in de lucht • Gouda Beach Experience
• Huttenbouwweek • Bijzondere trouwlocatie •
Cultuurmarkt - Uitmarkt (opening cultureel jaar)
• Gouda Culinair weekend lang lekker eten •
Open Monumentendag: De Lange Arm • maand
van de geschiedenis • Dag van de Duurzaamheid
• Bijna Waste Geweest Feest • Kaarsjesavond
- toegangspoort/parkeren • Cycle Hub
fietsherstelplaats, -verkoop en -verhuur • Programma
voor basisscholen • Programma voor middelbare
scholen • Sporttoernooi • Tentoonstelling
Verweesde Beeldende Kunst Gemeente Gouda •
MARKT. vintage markt • Over de IJssel concert
- muziekbelevenis • Dance/muziekfeest voor
jeugd vanaf 16 jaar • Huiskamerconcert - muziek
• Freestyle games • Oogstfeest • Electrisch
Karten • E-bike oplaadpunt • Bijzondere speeltuin
• Marokkaans eethuis • Botenverhuur • Kano
- arrangementen • Bootcamp - urban sports •
Obstacle Run • Klimtoren • Buitenbios • Oud &
Nieuw: carbid schieten & vuurwerk

bidbook

GOUDasfalt is voor zowel de initiatiefnemers als de gemeente
een avontuur. Burgerparticipatie is een nieuwe aanpak die past
bij deze tijd, maar waarvoor geen blauwdruk bestaat. Burgers en
gemeente gaan samen aan de slag. Dat biedt veel meerwaarde:
creativiteit, betrokkenheid en versterking van het maatschappelijk
draagvlak, de sociale cohesie en de lokale democratie.

CONCEPT CULTURELE PROGRAMMERING

GOUDasfalt |

Nieuwe rollen voor gemeente
en inwoners

GOUDasfalt |
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Impressies

Uitgangspunten

Het GOUDasfalt-groeimodel wil op termijn veranderingen in het
terrein kunnen aanbrengen. Met behulp van universiteiten als de
TU-Delft en Wageningen willen we de pilot Biosanering uitvoeren,
waarin de bodem met schimmels en bacteriën wordt geïnjecteerd.
Daarmee zorgen tijd en natuur voor schonere grond, en nemen op
termijn de gebruiksmogelijkheden en ook de grondwaarde toe.
Iets dergelijks is al toegepast in de Leemvallei in Leek. Het werkt
goed bij de onder het Koudasfalt terrein aanwezige minerale
oliën en enkelvoudige aromatische koolwaterstoffen. In de
GOUDasfalt-pilot planten we bovendien geselecteerde gewassen
om grondwater en materie op te nemen en te zuiveren. Ook op
saneringsgebied wil GOUDasfalt een innovatieve en educatieve
hotspot zijn.

|
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Volgens officiële rapporten is het terrein verontreinigd. Toch kan
het terrein zonder risico’s worden gebruikt zolang er niet in het
asfalt wordt gegraven. De milieudienst ODMH autoriseert de
milieurapporten die zeggen dat:
milieu- en gezondheidsrisico’s ontbreken omdat de asfalt
afdeklaag geen contact met de verontreiniging mogelijk
maakt;
er geen noodzaak is tot een kostbare sanering, omdat de
verontreiniging zich niet via bodem en grondwater verspreidt;
er op het terrein kan worden geheid, mits daarna goed
afgedekt;
het alleen nodig is om 1 meter schone grond aan te brengen
op niet-geasfalteerde delen.

|

GOUDasfalt betaalt de gemeente een huurvergoeding waaruit de
gemeente de kosten voor financiering en belastingen kan betalen.
De stichting verkrijgt daarmee het recht om exclusief als
ontwikkelende partij op te kunnen treden. GOUDasfalt kan
dit betalen uit de huuropbrengsten van de gebouwen en de
buitenruimte en uit de opbrengsten van fondsenwerving.
Een jaar na het beschikbaar komen van het terrein ligt er een
onderbouwde businesscase voor de exploitatie. In 2019, of zoveel
eerder als financierbaar is, komt de aankoop van de locatie aan
de orde.
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Innovatief omgaan met de
bodemvervuiling
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Kostenneutraal voor de gemeente
Gouda

Energieneutraal
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Voorlopig kan er op het terrein geen spade de grond in. Dat is een
extra stimulans om innovatief te gaan werken aan funderingsvrij
bouwen, flexibele woonvormen en zelfvoorzienendheid op
energiegebied. GOUDasfalt is daarover nu al in gesprek met
universiteiten, instellingen en ingenieursbureaus en lokale
energieverenigingen.
GOUDasfalt gaat onderzoeken of naast zonne- en windenergie ook
getijde-energie op deze plek interessant is. Dat heeft als voordeel
dat er altijd energie kan worden opgewekt, weer of geen weer.
En natuurlijk wordt het groenafval van het terrein gerecycled en
gebruikt voor lokale energieopwekking.
Ook wil GOUDasfalt het terrein energieneutraal bereikbaar
maken: te voet, op de fiets en met een pontje op zonne-energie.
GOUDasfalt draagt uit dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk
is, maar ook inspirerend, innovatief en winstgevend kan zijn.

Kringloopeconomie
Hergebruik en kringloopdenken (‘circulaire economie’) zijn bij
uitstek principes die op de locatie toegepast kunnen worden. Dat
begint bij de bestaande bebouwing en industriële installaties.
Waar sloop noodzakelijk is, wordt voorzichtig te werk gegaan om
zoveel mogelijk materialen, onderdelen en details te behouden
en te hergebruiken. De bestaande nutsvoorzieningen blijven
bestaan. Bij uitvoeringsplannen wordt eerst gekeken of er op het
terrein zelf bruikbaar materiaal aanwezig is. GOUDasfalt stelt op
dit punt ook eisen aan bedrijven die op het terrein actief zijn. Van
hen wordt een innovatieve en actieve houding ten aanzien van
duurzaamheid gevraagd. Alle gebruikers van het terrein beperken
hun productie van afval tot een minimum en zorgen ervoor dat er
geen afval in de rivier terecht komt.

GOUDasfalt creëert waarde
Mensen maken Gouda. Als mensen met ideeën, ambities en goede zin
elkaar vinden, ontstaan de mooiste dingen. Dat hebben we in onze stad
vaker gezien. GOUDasfalt werkt nu al als katalysator. Mensen uit de hele
stad werken belangeloos samen om van droom naar daad te komen.
Een welzijnsorganisatie als Gemiva-SVG verwelkomt de mogelijkheden
om samen met ondernemers, de gemeente en UWV op GOUDasfalt leer/
werktrajecten aan te bieden. GOUDasfalt is van en voor alle Gouwenaars
en streekgenoten.
Economisch:

GOUDasfalt verrijkt

GOUDasfalt geeft ruim baan aan ondernemerschap en nieuwe
werkgelegenheid. De activiteiten op het terrein geven de recreatie en
toerisme in de stad en de Krimpenerwaard een extra impuls. Zeker als
er een brug naar de Nieuwe Veerstal mogelijk blijkt. De evenementen
op het terrein versterken het imago van Gouda als evenementenstad.
Door te investeren in zelfwerkzaamheid, deskundigheid en innovatief
ondernemerschap zorgt GOUDasfalt voor waardevermeerdering.
Innovatief:

GOUDasfalt vernieuwt

De locatie nodigt uit tot innovaties op het gebied van biosanering,
energie, duurzaamheid en flexibele woonvormen op een eb- en
vloedlocatie. Deze innovaties bieden kansen op samenwerking met
kennisinstituten en bedrijven. Hoe kunnen we met behulp van de natuur
en de tijd de bodem schoon krijgen? Hoe bouw je energiezuinig of
zelfvoorzienend in een eb- en vloedgebied, hoe worden drinkwater- en
rioleringsaansluitingen flexibel? Hoeveel energie kan de getijdenwerking

GOUDasfalt verandert

Steeds vaker laten gemeenten hun traditionele rol als regisseur van
stedelijke ontwikkeling over aan een derde partij. In Gouda staan de
inwoners te popelen om het heft in eigen handen te nemen. Gemeente
Gouda en GOUDasfalt sluiten een samenwerkingsovereenkomst af
voor de komende jaren. De op te stellen businesscase is de basis voor
een flexibel bestemmingsplan. Een regelluwe zone als opmaat naar de
invoering van de nieuwe Omgevingswet.
Natuur en ecologie:

GOUDasfalt vergroent

GOUDasfalt haalt de natuur de stad in. De combinatie van een
historische binnenstad met een getijdenrivier is aantrekkelijk. Op
GOUDasfalt wordt dat zichtbaar en beleefbaar. Nu is de locatie verre
van groen, maar door specifieke beplanting en goed beheer zal dat snel
veranderen. De westkant van het terrein, naast de groene zelling, is
ideaal voor een getijdenoever met flauwe oevers voor een gevarieerde
flora en fauna.
Historie:

GOUDasfalt vertelt

GOUDasfalt verzamelt verhalen van bewoners van de Gouderaksedijk
en Stolwijkersluis over de geschiedenis van deze plek. De Lange Arm
en de grindtrechters blijven staan en laten zien wat hier ooit is geweest.
Een permanente expositie vertelt het verhaal van de bedrijvigheid
aan de rivier, de Havensluis van Gouda en de Stolwijkersluis naar de
Krimpenerwaard. De vestiging van scheepsgerelateerde ambachten
geeft extra betekenis aan de Hollandsche IJssel als voormalige
levensader van Gouda. Dat is ook goed voor de Museumhaven.

|
versie 2.0

Planologisch:

|

GOUDasfalt verbindt
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Sociaal-maatschappelijk:

in de Hollandsche IJssel opleveren? Dergelijke experimenten leveren
technologie op die voorziet in een groeiende behoefte.

GOUDasfalt |

GOUDasfalt kost de gemeenschap geen geld, GOUDasfalt levert
waarde aan de stad. Het terrein is goud waard, niet alleen in
financieel-economische zin, maar ook in andere opzichten.

GOUDasfalt |
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Mensen

Medewerkers
GOUDasfalt telt al zo’n zestig actieve medewerkers:
Joke Blok • Gerard Boks • Hans Braker • Hans de Bruijn • Sieger
Burger • Marcel van Dasselaar • Maarten Dullens • Wouter
Enderink • Vanessa van Gemert • Bernard de Geus • Rolf van
Gils • Gerjo Goudriaan • Jan Willem Groeneveld • Jan de Haan
• Karin Heijstraten • Eveline van der Hulst • Paul Kamermans
• Hanneke Kinds • Atty Kingma • Peterpaul Kloosterman •
Eva Kosto • Gerrie Lammé • Dick Markvoort • Léon van der
Meij • Peter Meijer • Arnout Menkveld • Patrick Middelkoop •
Robin Mulder • Daphne Muntz • Mijnie Oosterom • Wim Poot •
Gerard Remmerswaal • Marja van Rhee • William Roosemalen
• Mieneke van Rossem • Maud Roukens • Herman Ruiter •
Maria Scheffers • Gerard Schotanus • Pepijn van der Spek •
Stella Speksnijder • Henkjan Sprokholt • Gerard Struijk • Werner
Trooster • Cor Verhulsdonk • Hans Verwey • Maartje Vingerling •
Martin de Vries • Dianta Wilmsen • Margreet Windhorst • Wouter
Winkelman • Erik van Zanten • Wessel Zweers

“Het Koudasfalt terrein is een unieke ontwikkelingslocatie.
Wanneer deze op een juiste en toekomstgerichte manier wordt
vormgegeven, kan dit een enorme toegevoegde waarde opleveren
in de stadsontwikkeling op diverse vlakken en niveaus. Hier wil ik
graag aan bijdragen.”
Erik van Zanten, bouwkundige
“Dit is een prachtige kans voor Gouda, en ik vind het leuk om
met zoveel enthousiaste mensen daadwerkelijk een positieve
verandering van de grond te tillen. Dit initiatief geeft mij veel
inspiratie – en ik leer hier ook weer veel van.”
Herman Ruiter, programmamanager provincie Utrecht
“Als bewoner van Stolwijkersluis ben ik sterk betrokken
bij het gebied, het Goudse deel van de Krimpernerwaard
en de stad als geheel.”
William Roosemalen, planeconoom

|
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“In mijn huidige functie zie ik hoe belangrijk het is om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen in
de maatschappij. Ik zet me er graag voor in om daarvoor
mogelijkheden te creëeren op GOUDasfalt.”
Joke Blok, coördinator Buurtpunt Zoutman
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Drijfveren
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GOUDasfalt is het product van passie en betrokkenheid met
Gouda, opgestart door mensen die al eerder hebben bewezen
dat ze van droom naar daad kunnen komen. GOUDasfalt heeft in
korte tijd een actieve groep uit stad en streek aan zich weten te
binden. Zij voelen zich betrokken bij hun directe leefomgeving
en zijn bereid en in staat om tijd en talent te investeren.

Expertise
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De medewerkers van GOUDasfalt brengen een vracht aan kennis
en ervaring mee en hebben toegang tot netwerken van bedrijven
en instellingen. Een greep uit de expertise van onze mensen:
advocaat • archeoloog • architect • archivaris • beheer- en
buitenruimtedeskundige • beleidsadviseur • businessconsultant
• bouwkundige • calculator • cliëntbegeleider welzijn •
communicatieadviseur • eventmanager • financemanager
• grafisch ontwerper • historicus • hydroloog • journalist
• landschapsarchitect • marketeer • planeconoom
• programmamanager • projectleider • schilder •
stedenbouwkundige • theatermaker • trainer/coach •
webprogrammeur • welzijnscoördinator

Sympathisanten
GOUDasfalt geniet brede steun. Circa 750 mensen steunden onze
petitie. Ruim 250 mensen deden toezeggingen om het initiatief
financieel te steunen. Tachtig procent is bereid en in staat is om
deel te nemen met raad en daad.
75 mensen beschikken over specifieke kennis en
vaardigheden die zij zonder tegenprestatie willen inzetten.
20 mensen gaven aan iets te kunnen maken dat bruikbaar is
op het terrein en willen dat zonder tegenprestatie doen.
56 mensen gaven aan een bruikbaar netwerk te hebben en
dat zonder tegenprestatie te willen inzetten
85 mensen gaven aan tijd beschikbaar te hebben die zij
zonder tegenprestatie willen inzetten.

Denk mee – Doe mee – Werk mee
GOUDasfalt is een open groep die nog steeds mensen kan gebruiken.
Zeker als het terrein in gebruik genomen is en de activiteiten van start
gaan, is er veel te doen. Gaan je handen jeuken en gaat je bloed sneller
stromen na het lezen van onze plannen?
Meld je dan aan via info@goudasfalt.nl

Je bent van harte welkom!

GOUDasfalt |

bidbook

|

versie 2.0

|

Peterpaul Kloosterman | Ciska Jansz | Eva Kosto | werner trooster | Hans du Pré | Heleen van Praag | Donny Thieme | Arine Fijn | Margreet Windhorst | Elly Slijp | Janjaap van Elst | Peter Jansz | Christiaan van der Waal | Maaike Kruijsen | Patrick Middelkoop | Gerard Overkamp | Heleen Janssens | Alianne ter Veer | Robin Mulder | Paul Dellepoort | C. Taal | robbert verspaandonk | Jannemieke Roos | Jaap Mulder | Anneke van der Horst | Daphne Muntz | Hannie
van der Wal | Abel Menkveld | Nel van Waas | Co van der Horst | Léon van der Meij | Cintha Verbraeken | Stichting Buurtschap Stolwijkersluis | Chantal Klerkx | Irma Munneke | Jasper kuin | ido de jong | Willem Jan Ribberink | hans
verweij | Ingrid Verkleij | Bep Rijsbergen | Astrid Sibbes | Eefke Verheul - de Rijk | Hans Nieuwenhuijs | Pim Bolsterlee | Dion Jansen | Yvonne van Pruissen | J. Verkleij | Jeffrey van Geenen | Jan Degenaar | Ineke Woudenberg | Arnout
Menkveld | Wendy van den Heuvel | Joke Reedijk | EJ van Slingerlandt | Ronald van der Wal | Margriet de Kruijf | Peter Willemsen | Martijn Verkaik | j m heus | Maaike de Vries | maarten van den berg | Tessa Halm | Erik Kooistra |
Josee de Veer | Ron Cats | Miranda van Elswijk | Dorien Ketel | Bas Looise | Martine van Lier | Evert Bobeldijk | Paul Verheul | Robbert Oudendijk | Janco van der Kaaden | Maartje Vingerling | Yvonne Balvers | Esther Bikker | Egbert
Jan Kuijlaars | Mirjam Wagendorp | Sabine Mul | Wim Bresser | Liliane Herijgers | Wendy van der Horst | J. de Haan | Jeanette la Riviére | Peter Meijer | Dennis van Duijn | T. Romijn | Bart Bezembinder | Roeland Siegers | Marien Brand
| J.M. Kouwenhoven | Jacqueline Jansen | Jolanda van Dongen | Dr. Paul Abels | Hans Te Baerts | Saskia de Jager | Bertel Kolthof | Sander van Harten | arie de jong | Martin van Dam | Ben Bijker | Wilma Gottschalk | Ineke Verkaaik-Hogervorst | Marjon van den Berg | Peter groeneboom | Martijn Potters | Jan van den Heuvel | A J Heus | O. Arkik | Sjaak van den Berg | Mieneke van Rossem | Anneloes Cordia | E Tetelepta | José Vingerling | Marianka Peters |
Patricia van Dam | Sjoerd van Hintum | Martijn Kooiman | Ingeborg van den Steenhoven | Mjc freriks | Susanna Leliman | George Henze | Miriam Voets | Maurits Speksnijder | Piet van den Reijen | Martine Bouman | J de Heer | Cornelis Speksnijder | Raymond Aarsman | cees leenheer | M van der Horst | suzanne bakker | C. Blokzijl | Gerda den Hollander | Pim Leefsma | Rowdy Rabouw | Maaike Hoonhout | Wendy Meijerink | Jaco de Vries | Arjan Buurman |
Chris van Velde | Alex van Straaten | fleur jacques | Anne Marie | Gert Jacob de Graaf | Erik van Zanten | Lenneke den Ouden | Toon Kasbergen | Peter Schreuder | Andreas van Winssen | J. Sluijter | Jan Smit | Harm Folkersma
| Maud
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Roukens | Christine Bak | Bram Tackenberg | Barbara Sjoerdsma | Sjaak Ouweneel | Elja van der Laan | Cathalijne de Ruiter | Mirjam van Esschoten | Ank van der Wal | Loes van Gils | Thijs Alma | Anne Oost | Annette Griffioen | Ria
Goris | Femmigje Buurman | Francis Biesheuvel | Astrid van den heuvel | Cock Teekens | Tanny Noteboom | Alex Vellekoop | Marika Dekkers | Leonieke van den Bovenkamp | Sigfried janzing | Judith van der Meijde | Alain van Hoof |
Hans Goossens | hanneke van der werf | Rolf van Gils | Hendrik de vries | Gerard van Domselaar | Mariëtte Rijks | Sandra Simons | Tom Jacques | Cor Revet | suzanne Otten | dt stomps | Joris de Groot | Eveline Bersma | B.J. van
Bommel | Hedwig Schipperheijn | I.R. Snijder | Hans Noman | M. Dullens | Cilia den Boer-van Hofwegen | Willem den Boer | Klara Smeets | Carla Brandenburg | Buk van Dijk, | Nynke van den Brink | M. Thijssen | Jacoline Brak | Nelleke de Jong - van den Berg | pamela de zeeuw | corrie krotwaar | Wim de Bruijne | Mirjam Bruijn | Martine Vecht | Marit van Vliet | Arie Paasse | Tim van Dasselaar | Herman Groothuis | Waltraud Wernecke | Bram Boer | Dick en Rineke
Scholman | Joanna Blokland | Sjaak en Janny de Keijzer | Evert Hasselaar | Sal Menkveld | Cock en Ilonka Zweegman | Evelien Verhoef | Brigitte Cleton | Wijnand Scholtens | Wil Roos | D. Geelhoed | Jacques Roos | Leo Mudde | Loes
Vork | Marjolein Hoff | Angelique Bertrams | Joke Riemslag Baas | Christien Booij | Bram Kersseboom | Gerrit Stam | marianne van der veer | Maria Scheffers | Rijk Scheer | S.Meij | frances van Gool | Peter Lechner | Ebami Tom | Diny
Blom | Emile Püttmann | Wim de Groot | Marjoleine van Duin | Tom de Groot | Jeroen v.d. Berg | Peter van der Zant | Henny van Dolder - de Wit | Nico J. Boerboom | Marcel Hogenes | Wim Heuvelman | Louis Meulenberg | Leo Wolff |
Anneke van Gennep | Claudia Huft | Anita Engbers | Wil Arts | Pepijn van der Spek | Dianta Wilmsen | Ima Boevé | Edward Hulsbergen | stichting Gouda Waterstad | Hans Wijnsema | Ellen Wijnsema-Maij | Mary van der Hoeven | Carolyt Koops | Ede J Bouwsema | Richard Rosser | Ria Hensema | Stefan Vos | Mirna Bredt, Alpha Makelaardij | Ilse Vegter | marion van leeuwen | Nico IJsselstijn | Anneke Koemans-Schouten | Marjan Arenoe | Marco Buma | Bernadette
van Leeuwen- Wie... | Marc Timmermans | Armin Mulder | Sebastiaan Ippel | Aaf Gerhardt | AJ T i m m e r a r e n d s | Desiree Bergamin | B.H. Noorlander | R. Weijers | Marijke Otto | Jo. Heuvelman | Ria Snel | Alfred Brouwer | Paulien de Roos | m.weijers | jan graafland | Peter J.K. Kuppen | René de Wit | Els Scholten-Quispel | Bernarda Hofman | Wouter Enderink | gerda Paans | Piet Prinsenberg | Aty Veldhuizen-Konijnendijk | dj saaltink | Sandra Hofman-Stalman
| Wim van Beek | Wilma Baggerman | joke van den ban | Jop Wijlacker | Karin van Assen | Henk Boon | Daphne van der aa | Annelies Groothuis | Bart Schimmel | hanny schoonderwoerd | Robert van Oel | B. de Wit | Mirjam de jong |
wilma van leeuwen | Marcel van Dasselaar | Tjalling Hoogkamp | Reinke Chavannes | Stefan Hakker | Willie van Boven | Herma van Boheemen | Gerrit Schouten | Marjan Pols | Jeroen Mul | Edwin ten Hove | L.S.Rosendahl | esther
bezembinder | Jan Mostert | Carla hexspoor | Ben Peters | Erwin P | bart van der harst | Paul de Jong | D.Verbaan | Martin de Vries | M. van Eijck | Annemiek Nederhoff - van Veen | Harry Trel | Hans Rood | Marjolein Broos | Andre
Snoeijer | Wilbren Louwes | Gert de Bruijne | C.M. de Graaf | Margriet Mataheru | Ton van Loon | Hanneke Hemmes | Marjolein Vinke-Warmoeskerken | Riet Peddemors | J Smits | Peter Fasol | Alexandra Cornelisse | Mieke Kars |
Petra Anders | Anita Winkels | Michiel Elbers | Jocelyn j | nokki huisman | Guus Snaterse | Marc Couwenbergh | Wim Uljee | Rob Roovers | Marcel van den Tooren | N. Heeringa | Esther Rikkengaa | Ineke van Beijnum | Annemieke
Veenhuysen | Els Hasselaar-wieringa | Willy Calis | John van den Bergh | Dora Wempe | Corry de Jong-Steenland | Nelly Bakhuizen | Monique ten Hoopen-Beunke | Keni Paulzen | Gisella Klein | W Bijlsma | E.Wout | Arno van den Bergh
| Ellen Moen | coen de koning | H.L. van Schaik | Petra Biemans | Marianne Akker | Piet Balk | Eefje Tielemans | Lisa den Heijer | Peter van Sark | Suzanne Trooster | Nienke Lindeboom | Jeroen van Wamel | Mieke de Jong | Marina
Perdijk | peter koemans | I.C. Loonen | me koster | irene Peltenburg-Speyer | Lia van Noorloos | Corry van Blokland-Mobach | J Vrugtevren | m pluijter | Niek van Oostenbrugge | Vanessa van Gemert | Anitra Jellema | jane ter steege |
Marilou Remmelts | Joosje Horstink | M. van Leeuwen | Inge Steenbergen | Jaap van Rijn | Raymond van Wichen | Marianne Lint | Gerdien Seegers | Marleen van Eijk | Joop Groen | yvonne van ijsseldijk | Henk.den Outer | Nellie van
Pagee | Hannie van der Rijst | Jeanne Noorlander | Richard Bakker | Dylan Anker | J.M.Kooijman | Ton Riep | H.C.Kooijman-Tibbles | Anne Krijgsman | w.g.kooijman | Rob Urgert | E.van der Hulst | M. Slings | Jan Geerink | Piet Wieringa
| Dorien G. | trees rood | tn de leeuw | C. verhey | C.E.Donker | Jane de Sauvage | Janny van Es | M Hoogendoorn | Arthur Snippe | Hein Vlieger | Bert van Duin | Marijke van Ginhoven | Maaike den Boer | David Slothouber | Reinoud
van der Heijden | J.S. von Lindern | maartje smit | Marcel de Jong | S. van Eijk | charlie hahlen | Geert Boevink | Diet Alblas | Jan van Dijken | J.J.H. Leerssen | yvon van der drift | Mieke Boele | Irma Buitink | A. Verschut | Arlette van
Schie | Ella van Vliet | Madeleine Zimmermann | Irma van der kroon | S. Korst | B. Melissen | Marco van Beek | Pieter Hoogstraten | Henny Hoogstraten | Willemien Rougoor | Andy Koolmees | Peter van Cappellen | Janienke van
Steensel | Arie ter Steege | Th. vd Heijden | Gerda Fokkema | Wendy simonse | Henk van Leeuwen | Lucia Radix | Mevrouw B.M. Koning | Paul van der Laan | Jasper Vos | glenn van den bosch | kim wentink | m slooff | Willemijn Ritsema van Eck | h. van den Bout | Kaspar van de Brink | Betsie Broeks | N. van Erk | Adri Vreeke | Bep van de Streek | Aloysius Jansen | H. van Mansum | Siebren Miedema | A.M. Kalmeijer | Ab Spaan | Karin Heijstraten-La Rivière |
Erik Heijstraten | André van Gelderen | wouter bouwman | m. Perdijk | Christel van der Klugt | K Verwoerd | Peter de Klerk | Marina de Wilde | Nico van Hal | Ineke de Schiffart | maggy durenkamp | Hanneke Plaizier | Rob Paulussen |
Diederik de Jong | Leen Brak | christa markus | Melanie Lemmen | Jan van den Brink | Gerben van Ipenburg | Laurens C. Mineur | Jeroen van Wijngaarden | W.M. Veldhuyzen | Jaap van Vliet | Renée Velsink | Bart Been | Gerdien Jense
| Rob van Vliet | Femke Bus | Atty Kingma | Marc Wissing | Mark Koops | Edo Geerlof | Andre Romeyn | taco van popta | Hans de Bruijn, oud-journalist | Anne Kamphuis | Ronald Smit | Eva Jongkoen | Frans van der Storm | femmy ras
| Sabine Slob | Erik Bangert | Renate Visser | L.Huizer | Fin Kerssies | Petra Slootjes | Jeroen van Schaik | Rex Holtrop | Chita Maessen | francine van Rooij | Betty Greeven | Ellen Jongkind | W.H. Weenink | Mieke vanloon | Renze
Brouwer | hans peltenburg | Mar de Zeeuw | monique smits | bob de wit | Corien Groenendijk | johan huysse | C.S.van Bueren | Kitty Boers | R.A. Nederhoff | Joshua Rutgers | Lucy Kooyers | adrie dik | Vincent van Hees | Roelof den
Besten | Maurits van de Sande | Jurgen van Brenk | Elizabeth Westmaas | Dia Spruijt | Femke de Caluwe | Jeanet Overeem | Margreet Bekedam | Ewout Hanselaar | Jacqueline IJsselstijn | Geert ter Weeme | Elisabeth Venselaar |
carla jochems | Willem van de Laar | Rob Schroder | Jaap Warners | E Verkerk | carla yvonne noomen | jan de wit | Mitch Verschut | J.C. van der Schoot | A.W.M. Burger | Henk Breunissen | Casper Cammeraat | marjolein knaap |
Jeannine de Bruyn | Marie-Louise de Bruijn | C. van der Hoop | Fred van Barneveld | Yvonne Goorman | Ron Roelofs | kim bouwman | Gerben Roodbol | Nel van Barneveld | Linda Schoemaker | W. van der Groen | Gerda Sluijs | Herman
Winkelman | Hanneke kinds | Manon Jager | Henriette Schoemaker | Pieter Roefs | Geerlande Homburg | Elsa Falkmann | Nely van der Weijde | Marie-Louise Pierson | Jo-Ann Oskam | Ine Ruijfrok | Bob van ‘t Loo | Anje Biewinga | n.
j.geneugelijk | Christa Schut | Leo Koot | Vera Koot | nina bijl | Ruben Geoffrey de Ridder | Mary van Asperen | Femke Friebel | Peter Schönfeld | K Sadiraj | Cleem Frenk | erik slangen | Jeroen van Catz | marian ligthart | Gerard van
Nuland | Ronald Blitz | N.Dogterom | Ineke De Jagher - du Pré | M Roovers | Adriaan Besteman | Diederik van Bommel | Jan Spijkerboer | Johan Dijkxhoorn | J.A. Stam | Jan van Bruchem | M. Odolphie | Nol van ‘t Riet | J.M.A. de Jong
| Niels Louwaars | Nora Wolters Ruckert | Ruud Camfferman | Peter van Rooij | J. De Rijk | Sjaan Scheffers | Marian Heeringa | Martha de Keizer | k.rook | D. Pagrach | Y. Schutrups | Bram Vooys | Leo Wartenbergh | ron spreekmeester
| Onno van Sandick | Hanneke den Held | gerard de kleijn | josien van sandick | Niels de Zwarte | R. Verkerk | Widoere Djelantik | Margreet Degener | cw de wildt | Jan Willem Eelkman Rooda | m.w. hendrikse | m. van nuland | M.
Frauenfelder | Arthur den Haan | nel van ‘t riet - de ridder | Lilian Agten | Sebastiaan van Doorn | Feike Verweij | Geeske Hoogenboezem | henk graafland | tamara van dijk | Michel van doorn | Bram Talman | Erik van Zuylen | Jaap Jager
| Martin Berrier | toos langeveld | Jan van Dijk | Harry van Dekken | Julia Zwijnenburg | A. Oudijk | janneke spek | Julia Voskuil | P. Mensert | Anita Zwart | Jan Geerink | Pieter Vonk | Jan Willem Klein | rinus Anker | b.h.coelman | M van
Beurden | Gerard Struijk | Sander van den Brink | Nico Lilien | Ed. Schulte | R.van Noord | Fred Palsgraaf | Gerard Jacobs | Ad de Kort | Patricia van Zanten | Raphael Brenner | Nicolien van Velzen | Theo Vogelzang | Trudie van der
Harst | Patrick Speck | Koen van de Kar | Chris Bellekom | koos gerritsen | Alice de Haan | Katy van den Hoek | kees van drunen | mireille pondman | Mirjam Vink | Cor Verhulsdonk | anne-marie lutz | Lonneke van der Kraan | Marije
Strating | jan kalmeijer | Frida Winklaar Domacassé | hans vogels | Sjaak Witteveen | E.S.Smeets | Arie Boekee | Marnix van der Sijs | Koos van Vliet | R.T.A. van Gent | Dennis van Dijk | Johan W. | Mieke Bohnen | Marcel Klerks |
Joost van Oeveren | Stephan van Rijn | Martin Pohlkamp | Arie de Graaff | Christine Valk | Aad Kouwenhoven | Joost van Loon | Wilbert Scheifes | Dick Hoogendoorn | Marieke Hoogendoorn | Karin Snoeijer | Syl Grootveld | Roswitha
den Haag | Henny van Driel | eva van boheemen | Patrick halm | varun bali | Sandra de Graaf | Reinier van der Wal | Janneke de Jong | Geert Venhuizen | B. Waning | Joan Nijhoff | Martijn Zandstra | Paul Kamermans | Evert Hasselaar
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Vereniging
Behoud Stadsschoon Gouda
Keizerstraat 94-96
2801 nm Gouda

Stichting GOUDasfalt
Kuiperstraat 22
2801 NS Gouda
06.24624057
E info@goudasfalt.nl
www.goudasfalt.nl
twitter.com/goudasfalt
facebook.com/groups/GOUDasfalt/
DISCLAIMER: De stichting GOUDasfalt heeft zich ingespannen om rechthebbenden van
afgedrukte internet afbeeldingen te achterhalen. De aard van het materiaal brengt evenwel
met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit van rechthebbenden in redelijkheid niet
kan worden achterhaald. Zij die menen rechten te kunnen doen gelde kunnen zich melden
op info@goudasfalt.nl .

|

versie 2.0

|

41

bidbook

GOUDasfalt is in gesprek met onderwijsinstellingen, overheden,
investeerders en belangengroepen:
Bewonersplatform Binnenstad
Burgerinitiatief De Verbinding
Buurtschap Stolwijkersluis
Erfgoedwerf
Gemeente Gouda
Gemiva
Gouda Bruist
Gouda Waterstad
Gouds Ondernemershuis
Hogeschool Rotterdam
Hoogheemraadschap Schieland-Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap Rijnland
Initiatiefgroep Raambuurt
Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij
Marconia
Museumhaven Gouda
Platform 31
Platform Binnenstad en haar Randen
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat afd. Zuid-Holland
Stichting Erfgoed Kranen
Stichting Gouda Bruist
Stichting Gouda Waterstad
Stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel
Streekarchief Midden-Holland
Studio NL-D
Triodos Bank
TU Delft

GOUDasfalt gaat in gesprek met onder meer de volgende
partners:
BOEi (Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van industrieel erfgoed)
Boskalis
Gemeente Krimpenerwaard
Grand Canyon
KWS/Volker Stevin
Metabolic/Eva Gladek (nr. 5 duurzame top 100)
Museum Gouda
Stichting Groene Hart
Stimuleringsfonds voor creatieve industrie
Urgenda
Wageningen University
Witteveen en Bos
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Verleidelijk lonkend staat ze aan de waterkant.
De stad ziet haar lange armen zwaaien
en ze heeft vieze groene laarzen aan.
Ze is niet perfect. Ze is wild en opgetogen.
Ze heeft haar kansen kunnen keren.
We willen samen zijn en bij haar staan.
Want de stad spiegelt zich in haar ogen,
en de polder hangt aan haar kleren.
De rivier vleit zich tegen haar boezem aan.
Het asfalt onder haar voeten is goudgerand.
Ze hoopt dat de storm zal overwaaien
en ze eindelijk aan de slag kan gaan.
Vaar dan stadsmens of sla die brug naar de overkant
en omhels elkaar vurig en innig, stad en land.
Chris Bellekom, 2015

Stichting GOUDasfalt | Kuiperstraat 22 | 2801 NS Gouda | 06.24624057 | E info@goudasfalt.nl

goudasfalt.nl

