
De toekomst van het Houtmansplantsoen 	
 	
Op 11 juni 2018 was er een bijeenkomst over de toekomst van het Houtmansplantsoen. Dit 
park is vernoemd naar Cornelis en Frederik de Houtman, de twee Goudse broers die in 1595 
met de eerste Nederlandse expeditie naar Oost-Indië voeren. Het is ontstaan op de plek 
waar vroeger het kasteel van Gouda stond. De rijksmonumentale muziektent werd in de 
jaren negentig van de negentiende eeuw gerealiseerd. Een park met een rijke historie dus, 
die in ere moet worden gehouden. Maar waar ook nog wel iets te verbeteren valt. 	
	
Singelpark	
Marc Meijer gaf aan dat het groenonderhoud van het park beter kan. Hij is initiatiefnemer van 
stichting Singelpark Gouda. De droom van deze stichting is een doorlopende route waar 
groen en water optimaal met elkaar verbonden zijn. Waar het oude karakter van Gouda 
volop tot z’n recht komt en de aandacht van bezoekers getrokken wordt naar historische 
plekken. Marc: “De stad heeft allerlei mooie plekken, zoals het Houtmansplantsoen en het 
Vromanpark. Maar er zijn ook 
plekken met wel heel veel steen. 
Wat we nodig hebben, is een 
totaalvisie. We willen bijvoorbeeld 
het Houtmansplantsoen niet 
omgooien, maar wel attractiever 
maken. Denk aan het verbeteren 
van het groenonderhoud en het 
realiseren van ‘doorkijkjes’. 	
 	
Bijzondere bomen	
Een van de mensen die in de buurt van het park woont, is het met Marc eens: “De variatie in 
soorten bomen en de ouderdom van de bomen is fantastisch. Toch ben ik van mening dat er 
de ruimtes groter moeten worden, met meer variatie in licht en schaduw tot gevolg. Daardoor 
komen bijzondere bomen meer tot hun recht.” Een ander vult aan: “Er is nu teveel eenheid 
als het gaat om groen in de stad. Kies juist voor groen dat recht doet aan een plek als het 
Houtmansplantsoen.” Iemand anders gaf aan: "Ik heb eens een lijst gemaakt van 
voorjaarsbloeiers, de zogenaamde Stinse planten. Als je die eenmaal aanplant dan komen 
ze ieder jaar terug. Sterker nog, het worden er alleen maar meer. Er is veel kennis over deze 
en andere planten bij vrijwilligers van de Heemtuin."	
 	
Water	
Tijdens de ideeënavond is niet alleen gesproken over het groen in het park, maar ook over 
water. Zo zou er een watertappunt kunnen worden gerealiseerd. Ook kan het gedenkteken 
met de fontein in ere worden gesteld. De kanovereniging riep op om voor meer doorsteekjes 
via het water te zorgen. 	
 	
Andere ideeën	
Andere ideeën die werden genoemd, waren onder andere het verbeteren van het toezicht 
(ook in verband met het weren van scooters en auto’s), het plaatsen van meer prullenbakken 
en van een fietsenrek en het organiseren van dagen waarbij buurtbewoners samen het 
groenonderhoud verzorgen en bijvoorbeeld bloembollen planten. Verder werd geopperd om 
een verplaatsbare bistro met stoeltjes neer te zetten. Verschillende mensen gaan nu de 
ideeën wat verder uitwerken. Waar nodig gaan zij in overleg met onder andere de wijkagent, 
het wijkteam, de gemeente en de werkgroep Singelpark. Als mensen mee willen doen of 
mee willen denken, kunnen ze mailen naar baanbuurt@gmail.com. Op 11 juli staat een 
vervolgbijeenkomst gepland.	
	


