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Gouda Waterstad 750 

 

Stichting Gouda Waterstad 750 

De Stichting Gouda Waterstad 750 is in 2019 opgericht met als doelstellingen: 

a. De aandacht voor varend erfgoed te vergroten; 

b. De belangen van het in stand houden van dit erfgoed te onderstrepen 

c. De relatie van varend erfgoed met de historische stad Gouda te bekrachtigen 

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Aanleiding 

In 2022 bestaat de stad Gouda 750 jaar. Museumhaven Gouda heeft het initiatief genomen 

om, met steun van de burgemeester en verantwoordelijk wethouder, de Landelijke 

Vereniging tot Behoud van Historische Bedrijfsvaartuigen (LVBHB) uit te nodigen in dit 

jubileumjaar de nationale erfgoedvloot via een erfgoedmanifestatie onder de aandacht te 

brengen van een breed publiek en de nationale pers. De manifestatie gaat plaatsvinden van 

28 t/m 31 juli 2022. 

Gouda heeft van oudsher een sterke binding met de Nederlandse binnenvaart. Gouda 

vormde een belangrijk knooppunt voor de binnenvaart door Holland vanaf de Oostzee naar 

België nadat de graaf van Holland daarover in 1243 met de kooplieden afspraken had 

gemaakt. Wel moest eerst de Havenkolk worden gegraven om de schepen een goede 

doorgang te geven naar de Hollandsche IJssel. Dat was dan ook de aanleiding om in 1272 

aan Gouda stadsrechten te verlenen. 

 

De erfgoedvloot 

De LVBHB omvat de grootste erfgoedvloot ter werelden bevat vele historische 

bedrijfsvaartuigen, zoals aken, tjalken, klippers, steilstevens, westlanders, stoom- en 

motorschepen, sleep- en duwboten, vissersschepen en werkvaartuigen. Voor een overzicht 

van de totale collectie van de LVBHB: LVBHB Schepengalerij. 

Deze schepen van voor 1950 worden met liefde onderhouden door hun eigenaars, die er 

vaak ook op wonen. Door toenemende regeldruk vanuit Europa wordt het voor de schippers 

steeds moeilijker en kostbaarder om hun schip te restaureren, te onderhouden en varend te 

houden. Door de organisatie van erfgoedmanifestaties in samenwerking met gaststeden 

wordt aandacht gegenereerd voor het bestaan van deze vloot en het belang van de 

nautische historie voor de Nederlandse geschiedenis. 

Een andere uitdaging waar de vereniging voor staat is dat het ledenbestand ook qua 

eigenaren aan het verouderen is. Met de erfgoedmanifestaties hopen we dan ook de 

interesse van het jongere publiek voor de schepen aan te wakkeren, wellicht een alternatief 

voor de huidige woningnood? 

 

Deelnemende schepen 

Naar verwachting zullen aan de manifestatie zo’n 150 schepen vanuit de LVBHB deelnemen. 

Dit wordt aangevuld met slepers, leden van de VDSM, zalmschouwen, westlanders en 

baddekkers, in totaal ruim 200 historische schepen. 

 

Opzet van de manifestatie 

Het centrum van Gouda wordt omringd door singels. De bezoekende schepen worden 

rondom het centrum afgemeerd. Op een gedeelte waar geen schepen kunnen worden 

https://bhs20.lvbhb.nl/BHS/Q_SchepenLijstWordpress.php?myWidth=1200&myHeight=600&mySort=Type
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aangemeerd worden wateractiviteiten als funraces met drakenboten, suppen, etc. 

georganiseerd om de cirkel sluitend te maken. Uit ervaringscijfers weten we dat we ca 

150.000 bezoekers kunnen verwachten over een periode van vier dagen. Dit betekent dat er 

een goed crowdmanagement moet worden ingezet, enerzijds gericht op de beheersing van 

de publieksstromen en anderzijds op het op een natuurlijke wijze geleiden van het publiek 

langs de schepen. De Markt van Gouda is een karakteristieke historische plek die sowieso al 

veel toeristen trekt. De verwachting is dan ook dat het publiek bij een bezoek aan de 

erfgoedmanifestatie de Markt zeker niet al overslaan. Om het publiek vanaf de markt weer 

naar de schepen te geleiden worden er op diverse toeleidingswegen themamarkten 

georganiseerd en op de kruisingen van deze straten met de singels podia met diverse 

muziekstromingen.  

 

Educatie 

Informatieborden museumhaven 

Museumhaven Gouda werkt momenteel aan een nieuw routeplan en informatiebordenplan. 

Deze borden worden voorzien van een “menselijk” verhaal en verwijzen daarnaast door 

middel van een QR-code naar de website waar informatie over de schepen te vinden is. 

Banners 

De meeste bezoekende schepen beschikken over een banner waarop informatie te lezen is 

over het betreffende schip. In hun rondgang kan het publiek via deze banners kennis nemen 

van het scheepstype en de historie.  

 

 

Informatiestandaarden en stadswandeling 
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In samenwerking met het Gidsengilde Gouda wordt een stadswandeling samengesteld in het 

thema van de historie van Gouda in combinatie met water. Historische informatie wordt 

verwerkt in informatiestandaarden.  

(voorbeeld informatiestandaard uit een eerdere manifestatie) 

 

Open roef 

Naast het bewonderen van de erfgoedvloot van buitenaf stelt een aantal schepen zich ook 

beschikbaar voor de zogenaamde “open roef”: er wordt aan het publiek gelegenheid gegeven 

om een blik te werpen op de binnenkant van deze schepen. Deze schepen worden 

gemarkeerd door middel van een specifiek bord en op de website. 

 

Stoom 

Met een kleinschalig stoomevenement aan de IJsselkade wordt kennis overgebracht van de 

oudste manier van mechanische aandrijving. Tegelijk zet dit de energietransitie in een 

historisch perspectief. De stoomschepen zijn bemand door deskundige vrijwilligers die hun 

kennis aan het publiek overbrengen.  

 

Energietransitie 

Kenmerk van de historische schepen is dat er bij de bouw nauwelijks aandacht was voor de 

milieuaspecten. Dit wordt in toenemende mate belangrijk gevonden door de schippers. Om 

die reden wordt er een informatiemarkt georganiseerd gericht op duurzame oplossingen 

zonder dat het historisch karakter van de schepen verloren gaat. Hierbij kan worden gedacht 

aan zonnepanelen, electromotoren, ecotoiletten, etc. 

 

Scheepsambachten 

Er vindt een demonstratie plaats van oude scheepsambachten als klinken, lassen, 

rondhouten maken, staaldraadsplitsen en huidgangen krombranden.  

 

Lespakket basisscholen 

Om ook de allerjongsten te betrekken bij dit onderdeel van onze geschiedenis hebben we het 

voornemen een lespakket samen te stellen voor de Goudse basisscholen met daaraan 

gekoppeld het laten beschilderen van pavoiseervlaggen. Dit onderdeel is onder voorbehoud 

omdat de scholen momenteel druk zijn met de coronaproblematiek en wellicht alle 

beschikbare lestijd nodig hebben om het basisprogramma te kunnen aanbieden. In dat geval 

zoeken we naar een alternatief. 

 

Aandacht 

De inwoners van Gouda e.o. worden al in aanloop naar de manifestatie periodiek 

geïnformeerd over de manifestatie middels artikelen in de Goudse Post/In de Buurt, 
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samenwerking met Gouda 750, het programma waar Waterstad onderdeel van uitmaakt en 

posts op gemeentelijke media als “Gouda Bruist”.  

 

We beogen echter landelijke belangstelling te genereren. Dit gebeurt allereerst met behulp 

van het netwerk en de communicatiekanalen van de LVBHB en de deelnemende schippers. 

Daarnaast wordt het evenement gepost op landelijke evenementenwebsites als “dagjeuit.nl”. 

Er wordt ook een facebook en instagramaccount aangemaakt waar regelmatig posts op 

worden geplaatst over de voortgang. De website www.goudawaterstad750.nl is ingericht in 

de vorm van blogs die regelmatig worden geplaatst om nieuwe ontwikkelingen kenbaar te 

maken. 

De landelijke schrijvende pers en televisie worden benaderd om hen te interesseren voor het 

evenement. 

 

Bij de evenementgerichte informatie aan het publiek, is het de insteek deze te combineren 

met elke keer een “achtergrond” waarbij inhoudelijke kennis over een deelonderwerp in de 

communicatie wordt verwerkt. 

 

Aanbrengtocht 

Een speciaal evenement vormt de zogenaamde “aanbrengtocht”. Dit is een tocht die in 

samenwerking met de Erfgoedhavens Rotterdam en de Noorder- en Zuiderschippers wordt 

georganiseerd. Vanuit diverse windstreken van het land verzamelen de deelnemende 

schepen zich via een “zwaan-kleef-aan” methode om zich op 27 juli te verzamelen in 

Rotterdam. Van daaruit vertrekt de vloot onder aanvoering van de Terra Nova, het 

vlaggeschip van de LVBHB, voor een tocht over de IJssel naar Gouda. Dit is een 

spectaculair schouwspel waar zowel publiek als pers zeker belangstelling voor zullen hebben 

en wat naar verwachting leidt tot een grotere publieke belangstelling en de mogelijkheid de 

culturele waarde van het varend erfgoed, bijbehorende info, met een groter publiek te delen. 

 

 

Programma 

Woensdag 27 juli 2022: 

• Ca 17.00 u   Aankomst schepen in Rotterdam 

 

Donderdag 28 juli 2022: 

• 09.00 – 17.00 u  Feestelijke intocht historische erfvloot ca 120 schepen (een 

aantal komt zelfstandig) 

• 12.00 – 19.00 u  Live muziek en drank/eten 

• 19.00 – 20.00 u  Opening evenement voor schippers en genodigden 

• 20.30 – 23.00 u  Openingsconcert 

 

Vrijdag 29 juli t/m zondag 31 juli 2022: 

• 08.00 – 23.00 u  Bezichtiging erfgoedvloot 

• 10.00 – 18.00 u  Stoomevenement 

• 10.00 – 18.00 u  Kinder- en wateractiviteiten 

• 10.00 – 22.00 u  Open vaarroute vanuit Reeuwijk 

• 12.00 – 19.00 u  Concerten 

• 12.00 – 19.00 u  Straattheater 

• 10.00 – 24.00 u  Schippersterras op Markt 

http://www.goudawaterstad750.nl/
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• 10.00 – 18.00 u  boekenmarkt, brocantemarkt, keramiekmarkt, nautische 

markt Goudamarkt, Kunstmarkt, cultuurmarkt, multiculturele markt  

• 10.00 – 18.00 u  Nostalgische kermis 

 

Aanvullend vrijdag 29 juli 2022: 

• 10.00 – 23.00 u  VIP-evenement 

• 22.30 – 24.00 u  Gouda uitgelicht 

 

 

Aanvullend zaterdag 30 juli 2022: 

• 10.00 – 22.00 u  Rondvaarten 

• 10.00 – 18.00 u  Shantyfestival 

• 10.00 – 12.00 u  Kaasmarkt met aanvoer per schip 

• 10.00 – 18.00 u  Drakenbootraces 

• 10.00 – 18.00 u  Zeil- en roeiwedstrijd 

• 17.00 – 21.30 u  Captains dinner 

 

Aanvullend zondag 31 juli 2022: 

• 10.00 – 12.00 u  Oecumenische kerkdienst schippers 

• 14.00 – 15.00 u  Badeendjes race 

• 16.00 – 17.30 u  Schependans 

 

 

Begroting en dekkingsplan 

Begroting  

 

 

Deze begroting is als volgt onder te verdelen: 

• Faciliteren van de erfgoedvloot 

Activiteit Kosten Inkomsten

Aanbrengtocht 5.000€               -€                   

Beveiliging 15.000€             -€                   

Openingsconcert 10.000€             -€                   

Cultuur -€                   -€                   

Concerten -€                   -€                   

Drakenbootraces 12.338€             -€                   

Haven 41.500€             -€                   

Intocht 2.000€               -€                   

Kinderactiviteiten 1.000€               -€                   

Markten 8.900€               

Muziek -€                   -€                   

Nostalgische kermis -€                   

Organisatie 8.250€               -€                   

Podia -€                   -€                   

PR activiteiten 25.000€             -€                   

Informatie 1.500€               -€                   

Rondvaarten -€                   -€                   

Schependans -€                   -€                   

Schippersevenement 36.000€             -€                   

Shantyfestival -€                   -€                   

Sponsorevenement -€                   -€                   

Stoomevenement 10.500€             -€                   

Theater -€                   -€                   

Verkeer/Infra 80.750€             -€                   

Vrijwilligers 23.378€             -€                   

Gouda Uitgelicht 20.000€             -€                   

Wateractiviteiten 1.500€               -€                   

Totaal 302.615€           -€                   

Vast
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• Informatie en educatie 

• PR 

• Veiligheid 

 

Activiteit erfgoed info PR veiligheid 

Aanbrengtocht  €      5.000        

Beveiliging        €    15.000  

Openingsconcert      € 10.000    

Cultuur         

Concerten         

Drakenbootraces        €    12.338  

Haven  €   41.500        

Intocht  €      2.000        

Kinderactiviteiten    €   1.000      

Markten        €      8.900  

Muziek         

Nostalgische kermis         

Organisatie         

Podia         

PR activiteiten    € 20.000   €   5.000    

Informatie    €   1.500      

Rondvaarten         

Schependans         

Schippersevenement  €   36.000        

Shantyfestival         

Sponsorevenement         

Stoomevenement    € 10.500      

Theater         

Verkeer/Infra        €    80.750  

Vrijwilligers  €   23.378        

Gouda Uitgelicht    € 20.000      

Wateractiviteiten        €      1.500  

Totaal  € 107.878   € 53.000   € 15.000   €  118.488  

 

 

De Stichting Gouda 750 heeft het evenement een subsidie toegezegd van € 100.000,00. Van 

Stichting Museumhaven Gouda is een bedrag ontvangen van € 10.000,00. Beide subsidies 

geven ons het vertrouwen om met de organisatie van de manifestatie door te gaan.  

 

Dekkingsplan 

Momenteel wordt gewerkt aan kostenreductie door voor onderdelen van de begroting 

sponsoren in natura te zoeken. Te denken valt aan de levering van aggregaten en diesel, 
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vrijstellingen van leges, etc. Naar verwachting levert dit een besparing op van ca € 

60.000,00. 

 

In de komende periode wordt gezocht naar extra sponsoren en bijdragen van cultuurfondsen 

voor de ontbrekende middelen. Mocht dit niet leiden tot resultaat dan zal naar een meer 

risicodragend model worden overgegaan. Hierbij kan worden gedacht aan de verkoop van 

buskaarten voor de pendelbussen. Nadeel hiervan is, naast het risico, dat het een hindernis 

opwerpt voor het bezoekende publiek. De minder draagkrachtigen zullen hierdoor mogelijk 

ontmoedigd worden om het evenement te bezoeken. Omdat we inzetten op een breed 

publiek heeft dit zeker niet onze voorkeur. 

 

 


