
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug.” 
 

Het Watergilde wil zoveel mogelijk water terugbrengen in de binnenstad van Gouda. (naar model 15e eeuw). Dit water moet 
weer in verbinding staan met de Hollandsche IJssel, waardoor de doorvaart en doorstroming voor nieuwe levendigheid op en 
aan het water zorgen. Hierdoor wordt de vitaliteit van de binnenstad vergroot. 
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DE 11e WATERCONFERENTIE 
Tevens 15 jarig bestaan van het Watergilde 

 Op donderdag 23 november 2017 in de Sint Janskerk te Gouda 
 

"Gouda, stad op stelten" 
Bodemdaling en klimaatverandering zijn een bedreiging én een kans 

 
Programma: 
 
12:30 uur Ontvangst met koffie. 
 
13:00 uur Welkom door dagvoorzitter Gerard van Ham, voorzitter van de Historische 

Vereniging "Die Goude", Gouwenaar. 
 
13:05 uur Opening door Hilde Niezen, wethouder Gemeente Gouda, portefeuille Stede-

lijk beheer en Gouwenaar. 
 
PROBLEMATIEK 
 
13:15 uur “De bodem blijft zakken” door Cor Revet, lid Gouds Watergilde en Gouwe-

naar. 
  
13:35 uur “Effecten van klimaatverandering op Gouda” door Jeroen van Leuken, me-

teoroloog, werkzaam bij het RIVM en Gouwenaar. 
 
14:00 uur “Waterpeilen in historisch perspectief” door Marco Kastelein, lid Dagelijks 

bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland en Gouwenaar. 
 
14:20 uur Pauze  met koffie en thee. 
 
BEGIN VAN OPLOSSINGEN 
 
15:00 uur “Duurzaam funderen” door Piet van ’t Wout, directeur van gelijknamig funde-

ringsbedrijf, gevestigd tegen de gemeentegrens van Gouda in Waddinxveen. 
   
15:20 uur “Watermodel binnenstad Gouda” door Hans Suijs, voorzitter Gouds Water-

gilde. 
 
15:40 uur Afsluiting en samenvatting door de dagvoorzitter Gerard van Ham. 
 
16:00 uur Wandeling  van de Kerk naar de Spiegeltent, langs knelpunten en kunst. 
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Toelichting: 
 
Dit jaar viert het Gouds Watergilde haar 15 jarig bestaan als werkgroep van de Historische Vereniging 
Die Goude. Precies nu wordt het beschermd stadsgezicht van de Goudse binnenstad serieus be-
dreigd door twee natuurverschijnselen: een zakkende bodem en de klimaatverandering.  
Als we niets doen zal het deel van de stad, dat op veen is gebouwd in de komende 15 jaar last krijgen 
van zeer ernstige wateroverlast. Monumenten worden bedreigd en delen van de stad worden onleef-
baar. Maar zoals Johan Cruijff al zei: ”Ieder nadeel heb z’n voordeel”. Er zijn goede mogelijkheden om 
het gevaar tegemoet te treden en er als stad je voordeel mee te doen. 
Het wordt een ‘anders dan anders’ waterconferentie. Veel korte presentaties in de middag waarin de 
problemen en het begin van een richting van oplossingen  besproken gaan worden. 
Het Watergilde deed in 2015 en 2016 met medewerking van de gemeente Gouda en het Hoogheem-
raadschap van Rijnland een studie over dit onderwerp en maakte een computermodel. De resultaten 
daarvan, begeleid door opmerkingen van experts uit het veld vormen de inhoud van de conferentie. 
 
We zien dagelijks wereldwijd de gevolgen van niet tijdig inspelen op de klimaatverandering. De bo-
demdaling in Gouda heeft ondertussen een punt bereikt dat bij een forse bui, van bijvoorbeeld 60 mm 
in één uur in delen van de stad het water de huizen zal binnenstromen. De kans daarop is ieder jaar 
10%. We zijn dus laat, maar mogelijk niet te laat.   
 
We hebben dit jaar gekozen voor een andere programmering dan in onze voorgaande Waterconferen-
ties. Het is compacter geworden en alle sprekers zitten dagelijks met hun neus op de Goudse feiten. 
Maar bedenk dat wat vandaag voor Gouda geldt, morgen ook voor andere steden zal gelden en niet 
alleen in Nederland. 
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