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Verslag 10de Goudse Waterconferentie 
Donderdag 18 juni 2015 in de Sint-Janskerk te Gouda 
 
 

Op donderdag 18 juni 2015 organiseerde het Watergilde van de Historische Vereniging die Goude 
voor de tiende keer een waterconferentie. Het motto was “Hollands Wel-varen in een duurzame 
Oudhollandse Waterstad”. Maar liefst 220 waterdeskundigen en -liefhebbers hadden zich aangemeld 
voor een gevarieerd programma, dat plaats vond op de prachtige messingvloer van het net 
gerestaureerde koor van de Sint-Jan te Gouda. Het programma zag er als volgt uit: 

 Welkom door Gerard van Ham, voorzitter Historische Vereniging die Goude 

 Opening door Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda 

 Water-dromen vanuit de Oudhollandse watersteden Delft, Gouda, Leiden en Woerden 

 ‘Geloven in de economische kracht van water’ door Roland van Schelven, burgemeester van 
Culemborg 

 ‘Slim samenwerken, slim investeren’ door Lennart Graaff en Lisette van der Meer van Buro BLOC 

 Toelichting op de recente restauratie van het koor van de Sint-Jan, door kerkrentmeester Jan 
Zuurmond. 

 Ontwikkelingen in hoogwaterbescherming door Hans Oosters, dijkgraaf van het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

 Uitslag publieksprijsvraag ‘Met water meer mensen in Gouda’ door juryvoorzitter Gert Jan Jansen 

 Paneldiscussie onder leiding van Lennart Graaff 

 Waterproeverij geleid door Heleen Sarink. 

 Afsluiting door Gerard van Ham en Hans Suijs, voorzitter van het Watergilde 

 Demonstratie door het Sluiswachtersgilde over en bij de Donkere Sluis, geleid door Hans Verweij. 
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Welkom door Gerard van Ham 
Rond 10.00 uur mocht Gerard van Ham, voorzitter van 
de Historische Vereniging die Goude, de deelnemers 
welkom heten. Het bestuur is er trots op te beschikken 
over een Watergilde dat nu al voor de tiende keer een 
waterconferentie organiseert. Speciaal richtte hij zijn 
waardering tot twee mensen die betrokken waren bij de 
organisatie van alle voorgaande conferenties: Victor 
Poolen en Piet Wieringa. Van Ham karakteriseerde de 
bijzondere plaats van het water in Gouda met zijn 
ervaring dat mensen op zijn werk vreemd opkeken, 
wanneer hij zei “Ik heb gisteren op het Nonnenwater 
gelopen”. Van Ham hoopte ooit te kunnen zeggen: “Ik 
ben in het Nonnenwater gevallen”. De voorzitter gaf aan 
dat deze lustrumwaterconferentie wellicht ook geopend 
had kunnen worden door Koning Willem-Alexander, 
maar die had verplichtingen in het Belgische Waterloo, 
waar zijn voorvader, de latere Koning Willem II, een 
belangrijke rol speelde in de gelijknamige slag tegen 
Napoleon. Vervolgens nodigde hij de burgemeester van 
Gouda, Milo Schoenmaker, uit de conferentie te openen.  
 
 
Opening door Milo Schoenmaker 
Burgemeester Schoenmaker begon met woorden van dank in de richting van Hans Suijs, voorzitter 

van het Gouds Watergilde. De mensen van het 
Watergilde zijn er in tien voortreffelijk 
georganiseerde edities in geslaagd het thema ‘water 
in Gouda’ goed op de agenda te krijgen. Hij 
memoreerde een aantal successen die zijn behaald, 
zoals de onderdoorgang in de Dubbele Buurt en de 
weer bedienbare sluizen. De woorden dromen en 
vrijwilligers stonden centraal in zijn betoog. De 
nieuwe uitdaging voor de gemeente betreft de 
binnenstad, die toch ook gaat zakken. Het waterpeil 
zou verlaagd moeten worden, terwijl dat om andere 
redenen weer niet voor de hand ligt. Vrijwilligers 
krijgen een steeds belangrijker rol; enerzijds omdat 
zij heel veel kennis hebben, anderzijds omdat de 
gemeente zich - ook om financiële redenen - anders 
op gaat stellen. De gemeente is bezig met de kunst 
van het loslaten. ‘Schouders onder de binnenstad’, 
het doorvaarbaar maken van de Havensluis of het 
ontwikkelen van het Koudasfaltterrein kunnen niet 
rekenen op uitgewerkte plannen vanuit het Huis van 
de Stad. De gemeente sluit aan op behoeften en 
ideeën die uit de samenleving opkomen en gaat 
daarvoor mogelijkheden helpen zoeken. Milo 
Schoenmaker sprak de hoop uit dat de conferentie 

stimulerend gaat werken op het formuleren en uitwerken van waterkansen voor Gouda. 
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Waterdromen uit Delft, Gouda, Leiden en Woerden 
Aan vier Oudhollandse watersteden was gevraagd om in een korte bijdrage de droom weer te geven 
die zij hebben als het om water gaat. Zij kwamen in alfabetische volgorde naar voren: Delft, Gouda, 
Leiden en Woerden. Zij hadden allen twee flessen vers kraanwater uit hun stad meegebracht voor de 
drinkwaterproefwedstrijd die ’s middags op het programma stond. 
 
Ronald Waterman uit Delft heeft niet alleen zijn naam mee, maar ook zijn wetenschappelijke en 

politieke ervaring. Hij stond 
aan de wieg van de Vereniging 
Regio Water. “Wie niet in 
dromen gelooft, is geen 
realist,” zo begon hij. 
Puntsgewijs nam hij de relatie 
door die Delft met water heeft, 
om uit te komen bij de 
vaststelling dat ‘water’ op een 
gegeven moment werd 
verwaarloosd. Het 
zenuwstelsel moest worden 
gerevitaliseerd. Onder 
verwijzing naar de acupunctuur 
werd gekozen voor 
Aquapunctuur als instrument 

gericht op zes gebruiksgroepen. Aan de hand van het voorbeeld ‘Passantenhaven’ bracht hij een 
model in beeld, waarmee hij tot in Mexico als deskundige furore maakt. Hij eindigde met de oneliner 
“Goede plannen wortelen in het verleden en wijzen naar de toekomst.”  
 
Sjaak de Keijzer hield zich aan de vraag om staccato aan 
te geven wat de droom voor Gouda is. Eerst schetste hij 
de opkomst van Gouda als ‘wel-varende’ handelsstad en 
broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen. Daarna kwam 
de stilstand van het water in beeld, beïnvloed door de 
Watersnood en de tijdgeest van automobiliteit en sloop. 
Daartegen stond een groep van mensen op, die gesteund 
werden door nieuwe wetgeving en ambtenaren. Er zijn 
zaken ten goede gekeerd, maar de droom is nog geen 
realiteit. Verluchtigd met een eigen vogelvluchttekening 
schetste hij het perspectief dat de oude haven van Gouda 
weer verbinding krijgt met de Hollandsche IJssel, het 
water in de grachten weer gaat stromen en Gouda zijn ziel 
hervindt. Hij zag een historische binnenstad tot leven 
komen met veel vertier aan het water. De Haven met 
Havensluis en Donkere Sluis komt op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco te staan en het schuren 
van de grachten wordt weer mogelijk. Nieuwe kwartieren 
gericht op scheepvaart, cultuur en ambacht fungeren als 
broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen en startende 
bedrijven en op de terrassen en in de cafés langs de 
grachten wordt weer het Gouds Kuitbier gedronken. Met een stukje Goudse kaas of een stroopwafel 
erbij! 
 



4 
 

John Steegh gaf aan dat in Leiden een andere benadering 
wordt gekozen dan in Delft en Gouda. Hij sprak als lid van 
het Waterambacht Leiden, een gezelschap van tien heren, 
dat de gebruiksmogelijkheden van water in zijn stad - in 
samenwerking met ander particulier initiatief - wil 
vergroten. Volgens hem moet je eerst mensen hebben die 
wat willen, met wie je doelen moet formuleren om 
vervolgens organisatiekracht te vormen. Het zijn aanjagers. 
Ze willen geen overheidstaken overnemen. Steegh bracht 
een vijftal projecten in beeld, waaronder de ontwikkeling 
van een stadspark langs de singels, waarvoor de Stichting 
Vrienden van het Singelpark actief is. De Lange Mare moet 
weer open en de Gouden Balbrug moet omhoog. De dam 
in de Maresingel bij de Eon-centrale moet weg, omdat hij 
de scheepvaart belemmert. En er is een wandeling van 
twee uur ontwikkeld die enkel voert over gedempte 
grachten. Niet alles kan tegelijk, het gaat om het 
verbeteren van de toestand van het water, maar elke 
zitting eindigt met de kreet “Overigens ben ik van mening 
dat de Lange Mare weer open moet.” Het is de laatste die 

dicht gegooid is.  
 
Dominique Topper uit Woerden voelde zich nog niet zo’n ervaren waterrot als haar voorgangers, 
bovendien heren op enige leeftijd. Zij is sinds september 2013 actief in het comité Rijngracht dat de 
Oude Rijn weer zichtbaar wil maken in de binnenstad. “Wij hebben geen droom”, zei ze, “want 
dromen zijn bedrog.” In 2022 zal de Rijngracht er weer zijn; dan heeft Woerden 650 jaar 

stadsrechten. Daarbij gaat het niet om terug te brengen ‘zoals het vroeger was’, want toen was het 
ook open riool met steile bruggen. Het gaat erom de stad toekomstbestendig te maken. Het aantal 
winkels in het centrum zal dalen en om de levendigheid te behouden moet het meer een 
verblijfplaats worden. Technisch is het haalbaar, economisch moet het plan na 4 jaar geactualiseerd 
worden. Maar het is concreet en het ligt er. Het gaat nu om draagvlak, om samenwerking en om 
financiën. “De Rijngracht maakt Woerden en Woerden maakt de Rijngracht.” 



5 
 

Koffiepauze 

Toen was het koffiepauze; een tijd waarin nog een Belgische deelnemer binnen kwam. Oud-
bibliothecaris Henny Raedts overhandigde een fles vers kraanwater uit Hasselt (Belgisch Limburg) om 
buiten mededinging mee te doen aan de drinkwaterproefwedstrijd. Om zijn idee kracht bij te zetten 
gaf hij nog een literfles met ander water cadeau, een 35 % Hasseltse graanjenever. Dagvoorzitter van 
Ham verklaarde dat dit een Belgische tegenprestatie was voor het weghouden van Koning Willem-
Alexander.  
 
Presentatie Roland van Schelven (burgemeester van Culemborg) 
‘Geloof in de 
economische kracht 
van water, de 
potentie van het 
monument’ was de 
titel van de toespraak 
van Roland van 
Schelven. 
Monumenten worden 
duurzaam in de loop 
van de tijd, betoogde 
Van Schelven. Het 
merendeel van het 
Goudse grachten- en 
waterstelsel is door 
de lokale overheid 
door de eeuwen heen 
overeind gehouden. 
Het is steeds opnieuw op waarde geschat en daarom alleen al meer monumentaal. Van Schelven 
vond, dat je er dan als gemeente ook iets mee moet doen. Hij verwees daarbij naar Den Bosch, waar 
de raad uiteindelijk tot herstel van de Binnendieze besloot. 
De spreker complimenteerde de Waterconferentie met haar tienjarig bestaan. Veel is tot stand 
gebracht de laatste tien jaar. Het herstel van de sluizen is daar een voorbeeld van en daar was 
draagvlak voor. Hij wees erop, dat het bij het Watergilde niet alleen meer gaat om het opengraven 
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van grachten, maar ook bijvoorbeeld om het tot stand brengen van meer oppervlaktewater. Van 
Schelven wees op het recente rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over de 
ontwikkelingen in steden met een oude binnenstad. In steden met veel monumenten neemt de 
beroepsbevolking toe. Men is bereid om meer geld op tafel te leggen om in zo’n stad te kunnen 
wonen. De aantrekkingskracht van deze steden is toegenomen en het resultaat zal ook meer 
inkomsten voor de stad kunnen zijn. Behalve voor een hogere OZB-opbrengst door hun toegenomen 
waarde, zorgen monumenten in binnensteden ook voor recreatie en toerisme, dus voor versterking 
van de economie. Bij de voorspelde en verwachte achteruitgang van het winkelbestand in de steden 
door het internet is het noodzakelijk de historische binnensteden aantrekkelijk te houden door 
‘beleving’ te organiseren. Het openmaken van de Havensluis zal de stad leefbaarder maken en 
gerestaureerde bruggen en sluizen een langere levensduur geven. Het opengraven van het 
Nonnenwater had daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. Roland van Schelven betreurde in dit 
verband, dat de Stolwijkersluis zo weinig gebruikt wordt. De aanleg van een jachthaven achter de 
sluis had dit kunnen voorkomen. 
Tenslotte pleitte Van Schelven ervoor dat de Waterconferenties het draagvlak voor nieuwe 
initiatieven door middel van sociale media onder de komende generatie gaan vergroten. Bij een 
terugtredende lokale overheid zal die generatie zijn eigen mogelijkheden onderzoeken en kansen 
creëren. 
 
Presentatie van Lisette van der Meer en Lennart Graaff (beroepsontwikkelaars) 

De bijdrage van Lisette van der Meer en Lennart Graaff (beiden van BLOC) droeg de titel ‘Slim 
samenwerken, Slim investeren’. BLOC staat voor een Rotterdamse 
groep ondernemende jonge mensen die publieke, private en 
maatschappelijke partijen verbindt en gebiedsontwikkeling op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau versnelt. Ze doen projecten op het 
gebied van energie, stad en land, ‘smart city’. Water speelt heel vaak 
een rol in hun projecten.  
Lisette ging in haar verhaal in op de progressieve lijn in de 
Nederlandse relatie met water: van weerstand via adaptatie naar 
synergie en tot slot naar water als business . Ook besprak zij nieuwe 
vormen van publiek-private samenwerking. Daarnaast deelden 



7 
 

Lisette en Lennart hun ideeën voor het Groene Hart en de rol van Gouda daarin. BLOC werkt namelijk 
de komende maanden aan een investeringsprogramma Recreatie en Water. Doel is om met 
ondernemers en overheden een impuls te geven aan de economische potentie van het gebied. Focus 
op iconen en duurzaam toerisme. Een inspirerende mix van verleden, heden en toekomst staat 

centraal. 
Lennart Graaff illustreerde het betoog van Lisette van der Meer 
met het voorbeeld van de Waterdriehoek bij Dordrecht (Kinderdijk, 
Dordrecht en de Biesbosch), waarvoor een investeringsprogramma 
is gemaakt. De in totaal 55 projecten die in dit gebied al op stapel 
stonden, werden allereerst teruggebracht tot de meest cruciale 15, 
die spin-off voor het gebied konden creëren en ontwikkelingen 
versnellen. Het resultaat was bijvoorbeeld, dat er een nieuwe 
aanlegsteiger bij Kinderdijk is aangelegd. Waterbus en 
riviercruisevaart zullen de Drechtsteden, de Biesbosch en 
Kinderdijk in de nabije toekomst beter en sneller kunnen bereiken. 
De provincie heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld, maar ook 
de beheerders van Kinderdijk en de Biesbosch, aldus Lennart 
Graaff. 

 
Jan Zuurmond (kerkrentmeester) over de restauratie van het koor 
Kerkrentmeester Jan Zuurmond begon zijn verhaal door de toehoorders mee te nemen naar het jaar 
2004. In dat jaar werd met de voorbereiding begonnen van de restauratie van het koorgedeelte van 
de Sint-Janskerk. De reden was een lichte verzakking van de kolommen van het hoogkoor. Ofschoon 
het eerste plan draaide om herstel van vier kolommen, werd later toch besloten het gehele koor aan 
te pakken. Met een toegezegde provinciale subsidie van 50 % en voor de andere helft met 
ingezameld geld van sponsors kon men uiteindelijk aan de slag. 
De 13 meter lange houten palen die in 1900 aan weerszijden van de zuilen waren aangebracht, zijn 
nu van hun zware last bevrijd door betonnen palen van 16 meter. Die nieuwe palen zijn met elkaar 
verbonden door stalen balken. De kolommen zijn daarvoor doorboord; een techniek die men bij de 
eerdere restauratie van het centrale deel van de kerk al eens had toegepast. 

Bij het uitgraven van het deel tussen de 
kolommen werden verrassende vondsten 
gedaan. Bijzonder was het aantreffen van een 
grote hoeveelheid menselijke botten en 
natuurlijk het bloot leggen van de grafkelder 
van de burgemeestersfamilie Van Rietveld. De 
resten van de familie zijn nog in onderzoek en 
zullen in een aparte kelder aan de noordkant 
van het koor worden teruggelegd. 
Alle overige gevonden botten zijn onder de 
nieuwe vloer geordend opgeborgen. Dat is wel 
een grote tegenstelling tot de situatie in 1900, 
zo lichtte Jan Zuurmond toe. In die tijd werden 
rond de zuilen gaten gegraven om de houten 
palen aan te brengen. De gevonden menselijke 
beenderen werden zonder probleem in de 
gaten teruggestort. 
De nieuwe vloer wordt op moderne wijze 
verwarmd en is afgedekt met plaatjes van 

messing. De houten schotten rond het koor zijn verrijdbaar. Het nieuwe hoogkoor biedt op die 
manier aan 600 mensen de mogelijkheid om concerten bij te wonen, aldus kerkrentmeester Jan 
Zuurmond. 
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Lunchpauze 
 
Voordracht door Hans Oosters, dijkgraaf HHR Schieland en de Krimpenerwaard 
 
Dijkgraaf Hans 
Oosters speelde 
eigenlijk een 
thuiswedstrijd. 
Als geboren 
Gouwenaar, 
gedoopt in de 
Sint-Jan, sprak hij 
- zonder een blik 
op papier - een 
half uur lang over 
het aspect 
waterveiligheid. 
Op de 
achtergrond 
wisselden 
ondertussen 
tientallen fraaie 
luchtfoto’s van 
zijn werkgebied 
elkaar af. Hij is 
dijkgraaf van het 
Hoogheem-
raadschap van 
Schieland en de 
Krimpenerwaard en dat feit leverde zijn enige onzekerheid op. De Sint-Jan behoort waterstaatkundig 
bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. In een glashelder betoog deed hij de ontwikkelingen uit de 
doeken die zich hebben voorgedaan in het denken over hoogwaterbescherming. Van inactief naar 
actief, van proactief naar adaptief. Beeldend bracht hij naar voren hoe we 1000 jaar geleden in onze 
streek te maken hadden met zompige moerassen, bol van rottende planten, waar toch zo nodig iets 
verbouwd moest worden en gewoond. Het eerst hoger liggende veen klonk in en het 
hoogwatervraagstuk was daar. Het individu kon dat niet regelen en zo ontstonden de 
waterschappen, de oudste vorm van democratie die op 18 maart jl. nog steeds levend bleek te zijn. 
En een bestuursvorm, zo stelde de oud gemeentevoorman, waar het geld tenminste besteed wordt 
aan het doel waarvoor het verstrekt is. Er is ondertussen wel wat veranderd in het waterschap, want 
de bevoegdheid om de doodstraf uit te spreken over iemand die zijn waterschapsplichten niet 
nakomt, heeft de dijkgraaf niet meer. 
Oosters legde uit hoe in de adaptieve fase niet alleen meer wordt uitgegaan van een ‘aanvaardbare’ 
overstromingskans. Even belangrijk is geworden wat er achter de dijk ligt, net als de crisisbeheersing, 
mocht er toch sprake zijn van een doorbraak. In de rekensom ‘kans x gevolg’, wordt nu ook naar het 
laatste gekeken. Van overschrijdingskans naar overstromingsrisico. Een doorbraak van andere aard 
noemde hij het parlementaire besluit om ‘een basisveiligheid voor iedereen’ vast te stellen: de kans 
op overlijden van een individu ten gevolge van een overstroming mag niet groter mag zijn dan 1 keer 
in de 100.000 jaar. Die norm gaat omhoog, rekening houdend met infrastructuur en 
bevolkingsspreiding. Wie bij een kerncentrale woont, geniet de hoogste waterveiligheid die denkbaar 
is. 
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Uitbrengen juryrapport publieksprijsvraag door Gert Jan Jansen 
In het voorjaar heeft het watergilde een publiekprijsvraag opgezet onder het motto ‘Met water meer 
mensen in Gouda’. Gert Jan Jansen, vicevoorzitter van de Historische Vereniging die Goude, deed 
daar als voorzitter van de jury verslag van. Zij verhaal werd ondersteund door 50 dia’s, waarmee alle 
inzendingen in beeld kwamen. De jury bestond verder uit de deskundigen Martine van Lier, Harry van 
Os en Paul van Horssen. Het secretariaat was in handen van Gouwenaar Gijs Jansen, sinds kort 
werkzaam bij het waterschap Aa en Maas. Na de uitleg van werkwijze en criteria gaf Gert Jan Jansen 
aan dat er 14 gevarieerde inzendingen waren met pakweg 30 ideeën, voorstellen en suggesties. Ze 
waren in te delen in twee categorieën: gericht op het creëren van een attractie (fun) of gericht op 
structurele herinrichting van een kade of een gebied (stadsinrichting). Vervolgens besprak hij alle 
inzendingen: 

1.  De films van Bas van Beukering over water vaker vertonen  

2.  Zeilwedstrijden in de binnenstad  

3.  Zwemwedstrijd door de singels.  

4.  Waterpolo bij het Bolwerk  

5.  Waterpartijen, beweging, geluid, geschiedenis en nog veel meer  

6.  a. Kettingpontjes over de Gouwe en de Turfsingel 
b. Overhaal bij Houtmansplantsoen 

 

7.  a. Openingstijden sluis Reeuwijk verruimen 
b Afscheidsaccommodatie aan het water bij IJsselhof 

 

8.  Wandelboulevard langs de Turfsingel  

9.  Inrichting Bolwerkpark  

10.  Castor Fiber, leefgebied voor de bever vergroten  

11.  Water@Gouda, een wandelroute in het water  

12.  Oprichting bodemuniversiteit Gouda  

13.  Gouds peil, in beeld brengen dat Gouda onder de zeespiegel ligt  

14.  De kade van de Kattensingel wordt wandelboulevard.  

 
De juryvoorzitter 
gaf aan waarom 
uiteindelijk de 
voorstellen 13 
en 14 als 
winnaar zijn 
aangewezen. Ze 
zijn ingediend 
door resp. 
Herman Ruiter 
en Rob van Dijk. 
Vervolgens werd 
het hele pakket 
voorstellen 
overhandigd aan 
Charlotte 
Defesche en 
Christiaan Quik, 
waterambas-
sadeurs binnen 
de gemeente-
raad van Gouda. 

De vraag was niet om dit als gemeente zelf ter hand te nemen. Gevraagd werd om te bezien waar ze 
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ingepast kunnen worden in bestaande plannen. Daarnaast kunnen gemeente en Watergilde een 
coördinerende rol spelen in de richting van andere Goudse organisaties die een rol willen spelen bij 
de uitvoering van de ideeën die dit jaar zijn aangedragen. 
 
Paneldiscussie onder leiding van Lennart Graaff. 
De betekenis van de conferentie werd inhoudelijk doorgenomen door een panel onder leiding van 
Lennart Graaff. Deelnemers waren Lisette van der Meer, Roland van Schelven, Hans Oosters, John 
Steegh en Gerard Overkamp (voorzitter van de Stichting Gouda sterk aan de IJssel). Ook diverse 
leden van het publiek mengden zich in de discussie. 
De heer Graaff merkte op dat het thema van de relatie tussen gemeente en het particulier initiatief 

diverse keren aan de orde was geweest. Overkamp legde uit welke betekenis zijn club, hecht aan de 
waterambassadeurs. Zij hebben zicht op de mogelijkheden en belemmeringen die er binnen de 
overheid (ook de provincie) bestaan om steun te verwerven voor goede initiatieven. In Culemborg 
bestaan geen waterambassadeurs zegt Roland van Schelven, maar daar is het watervraagstuk - 
gelegen aan een grote rivier - van een andere orde. Hans Oosters vond het van groot belang om als 
particulier initiatief en gemeente zaken meer te koppelen. Dat vraagt van een gemeente om helder 
aan te geven wat ze wil. Werk met werk maken is ook een belangrijke doelstelling. John Steegh gaf 
aan dat de eerste hobbel voor veel plannen geld is. De gemeente zou meer naar de inhoud van 
ideeën moeten kijken, dan naar de vraag uit welke koker ze komen (‘dat zijn maar tien mensen’). 
Daarnaast had hij moeite met de bescheidenheid die lijkt op te klinken uit de huidige gemeentelijke 
opstelling. Het kan zijn dat er minder geld is, maar je hebt wel je verantwoordelijkheid en die kan ook 
anders waargemaakt worden. Lisette van der Meer zag als rode draad van de dag dat er overal volop 
kansen worden gezien, wanneer er maar -zoals Oosters zegt- adaptief gewerkt wordt.  
Gevraagd werd wat men moet doen met de ‘vleesgeworden burger die overal tegen is”. Niet bang 
voor zijn, was de reactie. Draagvlak creëren is een belangrijk element. Als een idee goed is moet dat 
overgebracht kunnen worden, ook aan iemand die begint met kritische suggesties over de zin of de 
haalbaarheid.  
Elio Barone uit Dordrecht wees op een andere belemmering die hij ervaart met zijn Venetiaanse taxi. 
Hij kan gemakkelijk 25 knopen varen, maar zou niet graag tot Gouda doorvaren, want op diverse 
stukken geldt - zonder duidelijke reden - een maximum snelheid van 6 of 9 knopen. Dat bevordert de 
aanvoer voor recreatieve doeleinden niet. Ook Lennart Graaff heeft in het project Waterdriehoek de 
verhoging van de verplaatsingssnelheid van de Waterbus tot doel gemaakt. Overigens ging Elio 
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Barone wel geïnspireerd naar huis, want hij had in Dordrecht nog niet zo’n zaal meegemaakt, vol met 
mensen uit diverse disciplines die willen nadenken over een betere benutting van water.  
Gevraagd werd naar mogelijkheden van energie uit water. Daar moest Gouda passen volgens Gerard 
Overkamp. Zelfs als het schuren van de grachten ingevoerd zou worden, zal die waterverplaatsing 
niet veel opleveren. Uitgelokt door Hans Suijs wees Hans Oosters op mogelijkheden van opslag van 
energie in water en op de watertechnologie om energie op te wekken uit afvalwater. Drinkwater 
maken uit afvalwater is technisch ook geen probleem, maar daartegen verzetten zich psychologische 
factoren. 
Lennart Graaf vroeg wat Gouda zou kunnen doen in navolging van het project Waterdriehoek.  
Gerard Overkamp zag absoluut mogelijkheden voor meer wisselwerk met de omgeving. Hij wees 
daarbij op een tweede vaarverbinding van de Oude Rijn via Bodegraven naar de Hollandse IJssel en 
op het gezamenlijk ombuigen van de provinciale erfgoedlijnen in de richting van het Groene Hart.  
In de slotronde kwamen nog wat laatste tips boven. Doe als Woerden en maak van je dromen een 
concreet plan. Focus je als Leiden op een thema als ‘open gracht’ om je inspanningen te 
concentreren. Doe als Gouda en richt je op samenwerking van diverse partners die open naar elkaar 
zijn over hun motieven en mogelijkheden, inclusief de gemeente. 
 
Blinde kraanwaterproeverij 

Uniek was het afsluitende gedeelte van de conferentie. Een keuring op smaak van vers kraanwater 
uit de gemeenten Delft, Leiden, Gouda en Woerden. Heleen Sarink, lid van het Gouds Watergilde en 
als bioloog werkzaam bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma, gaf ter introductie een toelichting 
op het productieproces van de vier voorgezette wateren. Hoewel er nog maar tien 
drinkwaterbedrijven in Nederland zijn, krijgen de vier genoemde steden hun water allemaal van 
verschillende waterproductiemaatschappijen: Evides, Oasen, Dunea en Vitens. Het water uit het 
Belgische Hasselt bleef buiten beschouwing. Het komt van de Intercommunale watermaatschappij 
IWM en bleek achteraf zeer consumabel. 
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Het team van proevers bestond uit Lisette van der Meer, Gert Jan Jansen, Gijs Jansen, Paul van 
Horssen en Harry van Os. Terwijl de zaal wat onwennig toekeek naar de nipperij op het podium, 
moesten de panelleden hun uiterste smaakpapillen in stelling brengen om verschil te proeven.  Het 
ging eigenlijk om de vraag: proef je iets. Algemene conclusie: denkend aan de chloorsmaak van 
vroeger, zijn we er in Nederland enorm op vooruit gegaan. Maar toch moest er een winnaar en een 
verliezer aangewezen worden. Pijnlijk voor Gouda: zijn water werd als minst smaakvol geklasseerd. 
Leiden was de winnaar. 
 
Afsluiting officiële gedeelte 

Dagvoorzitter Gerard van Ham sloot het conferentiegedeelte af. Hij sprak de hoop 
uit dat de aanwezigen veel van elkaar geleerd hebben en dat er weer de nodige 
inspiratie is opgedaan om verder projecten te ontwikkelen om die een volgend jaar 
weer met elkaar te gaan bespreken, zo mogelijk roulerend langs de Hollandse 
Watersteden die er wel bij varen. Hij dankte Hans Suijs voor de organisatie door het 
Watergilde en de aanwezigen voor hun inbreng. Hans Suijs op zijn beurt dankte alle 
medewerkers aan de dag om - voor het informele gedeelte - het woord te geven 
aan Hans Verweij van het Sluiswachtersgilde. 
 

 

Na afloop van de conferentie konden de deelnemers in twee groepen na elkaar de demonstratie van 
het Sluiswachtersgilde aan de Donkere Sluis meemaken. Voor de groep die in de kerk bleef was er een 
presentatie van de film over de restauratie van het koor van de Sint-Jan en de film van de winnaar 
van de prijsvraag over zijn project Gouds Peil. Tijdens de afsluitende borrel in de kerk was sprake van 
veel positieve reacties, zodat de conclusie op zijn plaats is dat de conferentie een succes was. 

------- 
 

Tekst: Paul van Horssen en Gert Jan Jansen  
Foto’s: Han Breedveld en Janny Jansen-van Ooijen 


