
Casus,  Bolwerkplan Gouda door Stichting Platform Binnenstad en haar Randen 
 
Het platform is een overlegorgaan waarin 13 belangenorganisaties m.b.t. de Goudse binnenstad 
zitting hebben. Het zijn o.a. bewoners, wijkteams, ondernemers, historische en archeologische 
verenigingen, organisaties die zich met water bezighouden en een ouderenorganisatie. Het doel van 
de stichting is het verbeteren van de stedenbouwkundige en ruimtelijke omgeving van de Goudse 
Binnenstad op basis van de Rijksaanwijzing tot beschermd stadsgezicht.  
 
Direct na de oprichting in 1998 heeft het Platform zich intensief met de ontwikkeling van het 
Bolwerkterrein bezig gehouden. Dit terrein ligt al ruim 30 jaar braak en meerdere plannen zijn 
sindsdien mislukt. In nauwe samenwerking met gemeente en een architectenbureau is voor dit gebied 
middels een klankbordgroep en gelijkwaardigheid het stedenbouwkundig masterplan “het Mierennest” 
ontwikkeld en in 1999 aan de gemeenteraad en college van B&W aangeboden. Het plan is ontwikkeld 
vanuit een visie van het Platform. In deze visie moest de ontwikkeling van het Bolwerk een 
toegevoegde waarde voor de hele stad worden. Daarnaast was de cultuur historische waarde van de 
plek van groot belang. 
 
Sindsdien heeft dit plan voortdurend op de agenda gestaan maar door allerlei omstandigheden en 
toevalligheden ernstig vertraagd en vaak ook bedreigd.. Bedreigingen waren zoal tot 2x toe een 
economische teruggang, discussie rondom Huis van de Stad op de plek en het imago van Gouda. 
Mede doordat het Platform overtuigd was van de nut en noodzaak van dit plan en andere partijen 
zoals de gemeente en projectontwikkelaar partijen hiervan heeft weten te overtuigen is het plan 
uiteindelijk in december 2009 in uitvoer genomen. Het plan zoals nu wordt uitgevoerd is exact het plan 
van 1999 en voorziet in de bouw van een parkeergarage, een hotel met 100 kamers, 60 woningen en 
commerciële ruimten. Voorts worden de bestaande gebouwen gerenoveerd en zal worden gebruikt 
voor een combinatie van uitgaan, cultuur en werken. Dit plan wordt zo breed gedragen dat tijdens de 
vergunningprocedure geen enkel bezwaar is ingediend, ook hierin heeft het Platform een belangrijke 
bijdrage gehad door de buurt in ruime mate bij de plannen te betrekken en te informeren. 


