
 
 

“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. 
 
 
 

Het Gouds Watergilde 
 
Werkgroep van de Historische Vereniging “die Goude” 
 

UITNODIGING VOOR DE 11e WATERCONFERENTIE 
Op donderdag 23 november 2017 in de Sint Janskerk te Gouda 

 

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

 
Inschrijven 
U kunt per mail inschrijven via hans.suijs@hetnet.nl. Doe het tijdig want vol is vol. Er zijn geen kos-
ten aan de inschrijving verbonden, maar uw inschrijving is niet vrijblijvend. We rekenen bij onze activi-
teiten op uw komst. De bevestiging van uw inschrijving ontvangt u zo snel mogelijk. Het programma 
van dit jaar is ‘anders dan anders’.  

• De kern wordt gevormd door de lezingen in de middag. Het programma treft u hierachter. De 
lezingen beginnen stipt om 13:00 uur en worden gevolgd door een korte wandeling naar de 
plaats van de borrel ‘de Spiegeltent’ aan de Turfmarkt. Onderweg kunt u de zwakke plekken 
van de stad met eigen ogen zien en u kunt genieten van kunstwerken van Goudse kunste-
naars die alles met water te maken hebben. 
Hiernaast bevat het programma een paar optionele elementen: 

• Optie 1: Om de stad goed te leren kennen en zelf de sterke en zwakke punten te ontdekken, 
kunt u om 10:00 uur in de ochtend een wandeling langs water, sluizen en monumenten ma-
ken. De wandeling start bij de voorkant van het stadhuis op de Markt. Daar staan onze gidsen 
voor u klaar. Hiervoor moet u zich apart opgeven in de antwoordmail. De wandeling eindigt 
om ca 11:30 uur op de markt. 

• Optie 2: U kunt gebruik maken van een lunch in het gebouw ‘Arti Legi’ op de markt. De buffet-
lunch wordt geserveerd met soep, fruitsalade en een ruime keuze aan vegetarische en niet 
vegetarische sandwiches incl. koffie / thee / melk / jus d'orange voor de eenheidsprijs van 
€15,00 p.p. Deelname aan de lunch is mogelijk door overmaking van €15 naar 
NL06RABO0130666416 onder vermelding van “Lunch 23/11” en uw mailadres.  

 
Vergeet s.v.p. niet om bij uw inschrijving een juist postadres en telefoonnummer(s) te vermelden, 
alsmede de organisatienaam of bedrijfsnaam (of gewoon: "persoonlijke interesse in water"). 
Indien u andere serieuze belangstellenden kent, kunt u namens ons deze uitnodiging naar hen door-
sturen, graag zelfs. 
Op de volgende bladzijde treft u het programma aan en daarachter een korte toelichting. Wij hopen u 
op 23 november in Gouda te mogen begroeten! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Hans Suijs, 
voorzitter van Het Gouds Watergilde,een werkgroep van de Historische Vereniging "Die Goude" 
De Goudse Waterconferentie is een burgerinitiatief dat wordt gesteund door de gemeente Gouda en 
vele andere organisaties.   

mailto:hans.suijs@hetnet.nl
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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". 
 
13:05 uur Opening door Hilde Niezen, wethouder Gemeente Gouda, portefeuille Stede-

lijk beheer 
 
PROBLEMATIEK 
 
13:15 uur “De bodem blijft zakken” door Cor Revet, lid Watergilde, Gouwenaar 
  
13:35 uur “Effecten van klimaatverandering op Gouda” door Jeroen van Leuken, 

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

en lid Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
 
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 Watergilde 
 
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 15jarig 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 Cruijf 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 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 u tot nu toe gewend bent. Het is 
compacter geworden en alle sprekers zitten dagelijks met hun neus op de Goudse feiten. Maar be-
denk dat wat vandaag voor Gouda geldt, morgen ook voor andere steden zal gelden en niet alleen in 
Nederland. 
 



Geachte belangstellende, 
  
  
Bijgevoegd de uitnodiging voor de Waterconferentie. Lees deze s.v.p. goed door, want u hebt de 
keuze uit een aantal opties. 
Vul daarna onderstaande gegevens in en stuur deze mail met behulp van “Beantwoorden”of “reply” 
naar mij terug.  
  
Naam: 
  
Voorletter of voornaam evtl. Titel: 
  
Adres (straat huisnr postcode plaatsnaam): 
  
Telefoonnummer(s): 
  
Organisatie: 
  
(mailadres alleen indien afwijkend van bovenstaand adres, of indien u voortaan via een ander 
mailadres wil communiceren): 
  
  
  
Haal vervolgens weg wat niet van toepassing is: 
  

•  Ik kom graag naar de middag van de Waterconferentie in de Sint Jan van Gouda (inloop 
vanaf 12:30 ; programma begint stipt op 13:00 uur ; de te ontvangen bevestiging meebrengen) 

  
• Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid van een stadswandeling als voorbereiding op het 

middagprogramma (aanvang 10:00 uur ; Verzamelen voor het stadhuis ; de te ontvangen 
bevestiging meebrengen) 
  

U kunt daarnaast ook gebruik maken van een lunch vanaf ca 11:30 in het gebouw ‘Arti Legi’ op de 
markt door overmaking van €15 naar NL06RABO0130666416 onder vermelding van “Lunch 23/11” en 
uw mailadres. U ontvangt dan een bevestiging (s.v.p. meenemen)   
  
N.B. Het komt vaak voor dat bezoekers klagen dat zij geen uitnodiging hebben gekregen. De oorzaak 
is veelal dat zij van baan zijn veranderd of geen deel meer uitmaken van een gemeente(raad) of 
Waterschap, enz.  Indien u verzekerd wilt zijn van toekomstige uitnodigingen geef dan s.v.p. uw eigen 
mailadres op. Een per twee jaar ontvangt u dan maximaal drie berichten (vooraankondiging, 
uitnodiging en een reminder) 
  
Wij hopen u op donderdag 23 november te mogen begroeten 
  
Hans Suijs 
Voorzitter Gouds Watergilde 
 



NAP	

-3	

-4	

-5	

-6	

-7	

-2	

-1	

+1	

+2	

+3	

+4	

+5	

+3,25		Nieuwe	Veerstal	
												Hollandse	IJssel	

+1,86			Sint	Jansbrug	/	
													Donkere	Sluis	

Ca.	-	1,5	tot	-	1,9		
Buitenwijken	Gouda	

+0,78		Sint	Janskerk	
+0,15		Markt	
- 	0,62		Turfmarkt	

- 	0,72		Putje	Looierspoort	

+	4,76					Molen	‘t	Slot	
(hoogste	punt	Gouda)	

Ca	-	4,5	tot	-5,4	
Nieuwbouw	
Westergouwe	

+5,00				Maximale		
														bescherming	
														stormvloed-	
														keringen	
+3,84			Watersnoodramp	
													1953	
													Gouda	bleef	droog	
+3,00			SluiZng	van	de	
													Maeslantkering			

+2,25			SluiZng		kering	
													Hollandse	IJssel	

Maaiveldhoogte														Waterhoogte	

Hollandse	IJssel	

- 	0,36	Gemiddeld		
											laag	water	

+1,48	Gemiddeld		
											hoog	water	

-	7,10			Waterpeil	Zuidplas	
- 	6.76		Maaiveld	Zuidplas	
Polder	Zuidplas,	west	van						Gouda	=	laagste	stukje	Nederland	

- 	0,72			Waterpeil	binnen-	
													stad	Gouda	

Ca.	-	1,9	tot	-	2,3		
Buitenwijken	Gouda	

Ca	-	5,5	tot	-6,5	
Nieuwbouw	
Westergouwe	



Deze	factsheet	kwam	tot	stand	door	
samenwerking	van:	
	
	

	De	gemeente	Gouda	
	www.gouda.nl	

	
		
		
	Het	Goudse	Gidsen	Gilde	
	www.goudsegidsengilde.nl	

	
	
	

	Het	Gouds	Watergilde	
	www.diegoude.nl	

Uitgegeven	door	het	Gouds	Watergilde	ter	
gelegenheid	van	de	11e	WaterconferenZe	op	
donderdag	23	november	2017	
	
	
Ons	moBo	is:	
	
“Als	het	water	weer	gaat	stromen,	krijgt	
Gouda	zijn	ziel	terug.”	
		
Het	Gouds	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.	











Met trots presenteren we aan u het Blauwe Boekje uit

gegeven naar aanleiding van het 15-jarig jubileum van 

het Gouds Watergilde. Dit Gilde is één van de werkgroe

pen van de Historische Vereniging Die Goude. 

Wij zetten ons in voor het behoud, herstel en weer tot 

leven brengen van het historische water in en buiten de 

binnenstad. Hiervoor gaan wij de dialoog aan met de 

politiek en andere belangengroepen en springen in de 

bres daar waar wij dat nodig vinden. 

Ons motto is: 

"Als het water weer gaat stromen 

krijgt Gouda zijn ziel terug" 

In dit Blauwe Boekje nemen we u mee in de geschiedenis 

van Gouda en leest u onze doelstellingen en concrete 

voorstellen om Gouda als bruisende waterstad te her

stellen. 

Inhoud 

Gouda als bruisende waterstad 
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Gouda als bruisende waterstad 

WAAR WACHTEN WE OP? 

Gouda is ontstaan op de samenloop van de Hollandsche 

IJssel en de Gouwe. Deze rivieren waren de levensaders 

van onze stad. Onze stad vormde een belangrijke 

schakel in de drukke vaarroute door Holland. Dit 

scheepvaartverkeer bracht welvaart. Met een groot 

deel van Noordwest-Europa werd handel gedreven. 

Tussen circa 1350 en 1510 dankte Gouda daaraan zijn 

eigen 'Gouden Eeuw'. Onze historisch waardevolle bin

nenstad stamt uit deze periode. 

Na de Watersnoodramp in 1953 keerde Gouda zich af 

van het water. Langs de IJssel werd de Nieuwe Veerstal 

aangelegd en de Havensluis gesloten. Voor de vracht

vaart werd al in 1936 aan de westzijde van de stad de 

Julianasluis aangelegd. De binnenstad had afgedaan 

voor de scheepvaart. In de loop van de tijd zijn veel 

grachten gedempt. De ontwikkeling van het kernwinkel

gebied en de bereikbaarheid met de trein en auto 

kregen prioriteit. Langs de grachten werd het stil en de 

ooit zo levendige binnenstad verloor daarmee haar ziel. 
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Veel binnensteden - waaronder onze stad Gouda -

maken tegenwoordig een moeilijke tijd door: winkels en 

bovenwoningen staan leeg. Wanneer onze binnenstad 

zich herpositioneert als historische, bruisende waterstad 

kan Gouda haar toekomst optimistisch tegemoet zien. 

De pijlers van het Gouds Watergilde, onze drie W's, om 

van Gouda een bruisende waterstad te maken: 

1. WAAROM Het eigen karakter van Gouda als histo

risch bruisende waterstad 

2. WAAR

3. WATER

De unieke ligging van de binnenstad van 

Gouda aan de Hollandsche IJssel 

Het water in de binnenstad van Gouda 

doorvaarbaar en bruisend 

1. WAAROM?

Het eigen karakter van Gouda als historisch bruisende 

waterstad 

DAAROM 

Steden die georiënteerd zijn op hun historie, cultuur, 

water en stadsschoon hebben een grote aantrekkings

kracht om er te wonen, werken, bezoeken en recreë

ren. Onze intentie is daarom om de beleving van het 

water te versterken. Gouda moet weer een geliefde 

'aanlegplaats' worden. 
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Water is van oudsher sterk verweven met Gouda. De 

grachten en sluizen behoren evenals het marktplein met 

stadhuis, waaggebouw en Sint Janskerk met zijn ge

brandschilderde glazen, tot het cultuurhistorisch erf

goed van Holland. De binnenstad is met zijn grachten

structuur en vele monumenten een 'Beschermd Stads

gezicht'. Onze stad is beroemd om zijn kaas, aardewerk, 

pijpen, kaarsen en stroopwafels en was ooit de woon

plaats van de jonge humanist Erasmus. 

Gouda maakt deel uit van de 'Randstad Holland' in de 

delta van de rivieren Rijn en Maas. Midden in de 

Randstad ligt het uitgestrekte poldergebied het 'Groene 

Hart' van Holland. Gouda profiteert door zijn ligging van 

zowel de dynamiek van de Randstad als de rust van het 

landelijke, waterrijke Groene Hart. 

De Hollandsche IJssel, de Julianasluizen en de Gouwe 

vormen een belangrijke vaarroute voor het vrachtver

keer, recreatie- en chartervaart. Het is de enige 'staande 

mast' vaarroute tussen Noord- en Zuid-Nederland. 

In de binnenstad vormde de Havensluis aan de Holland

sche IJssel, de Donkere Sluis bij de Dubbele Buurt en het 

Amsterdams Verlaat in de Gouwe een schutsluis van 780 

meter, tot 1953 de langste van Europa. De levendigheid 

die de schepen in de binnenstad brachten verdween. 

Er is plaatsgemaakt voor auto's. 

AMSTERDAMS VERLAAT 
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De veelsoortige bruggen, sluizen en andere waterwer

ken vormen een unieke verzameling. Het 'Gouds 

Virtueel Sluizenmuseum' geeft daarover een schat aan 

informatie. 

Talloze details in de openbare ruimte, in en op de kaden, 

verwijzen nog steeds naar de oorspronkelijke grachten. 

SLUISJE IN DE GRACHT ACHTER DE KERK 

Hoe brengen we Gouda als bruisende waterstad weer 

tot leven? 

1. Herstellen vaarverbinding vanaf de Hollandsche

IJssel door het openen van de Havensluis.

2. Ontdempen grachten, in het bijzonder Nonnenwa

ter en Verloren Kost.

3. Zichtbaar maken van grachten. Verwijderen over

kluizing van de gracht Achter de Waag. Een aantrek

kelijk plein is het resultaat.

4. Toegankelijk maken van kaden en oevers voor

recreatie en horeca, mede om de visuele relatie met

het water te versterken.

5. Bevorderen van wandel-, fiets- en vaarroutes langs

grachten, waterwerken en molens binnen en buiten

de stad.
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2. WAAR?

De unieke ligging van de binnenstad van Gouda aan de 

Hollandsche IJssel 

DAAR 

Deze ligging is karakteristiek voor het Goudse stad beeld. 

Bijzonder is dat de Hollandsche IJssel een getijdenrivier 

is in directe verbinding met de Noordzee. Het waterpeil 

bij Gouda kan door de werking van eb en vloed variëren 

van 0,90 min NAP tot 2,40 plus NAP. 

Van oudsher was de Hollandsche IJssel een 'werkrivier' 

met veel bedrijvigheid. 

De herontwikkeling van bedrijfsterreinen langs de rivier 

zal een grote bijdrage leveren aan zowel de sociaaleco

nomische als landschappelijke betekenis van de rivier. 

Daarbij kunt u denken aan scheepvaart, diverse vormen 

van recreatie, jachthavenaccommodatie, nieuwe rivier 

gebonden kleinschalige bedrijvigheid en aan wonen. De 

natuurwaarden van dijken, zellingen en uiterwaarden 

spelen daarbij een karakteristieke rol. 
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De herontwikkeling van 'GOUDasfalt' aan de overkant 

van de Hollandsche IJssel speelt daarop in. De nabij 

gelegen gerestaureerde Stolwijkersluis maakt een vaar

verbinding met de Krimpenerwaard mogelijk. Deze 

vorm van gebiedsontwikkeling zal een enorme impuls 

geven aan onze binnenstad. 

Van oudsher vormt de Veerstal aan de Hollandsche 

IJssel het stadsfront aan de rivier. Over het water was de 

Havensluis immers de belangrijkste toegang tot Gouda. 

Het stadhuis staat daarom ook met zijn voorgevel naar 

die zijde gericht. Het is in het belang van ons historisch 

stadscentrum dat de oriëntatie op de rivier terugkomt. 

Nu de Zuidwestelijke Randweg door de polder is gereali

seerd, heeft de Nieuwe Veerstal geen functie meer als 

regionale verkeersweg. Alleen de afwikkeling van het 

binnenstedelijk verkeer blijft, met het accent op lang

zaam verkeer. 

DAAR GEBEURT HET 
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Hoe maken we optimaal gebruik van de unieke ligging 

van Gouda aan de rivier? 

1. Ontwikkelen van recreatie, rivier-gebonden klein

schalige bedrijvigheid en wonen langs de oevers van

de IJssel, met aandacht voor de natuur.

2. Creëren van een wandelpromenade op de Veerstal

en IJsselkade aan de rivier.

3. Uitbreiden van aanlegcapaciteit aan de Hollandsche

IJssel voor recreatie, charterschepen en waterbus.

4. Openen van de Haven met sluis en brug in de

Nieuwe Veerstal. Schepen komen in de binnenstad

en de Haven functioneert weer als echte stadsha

ven.

5. Ontwikkelen van het zuidelijk deel van de binnen

stad tot een levendig haven- en ambachtskwartier,

zoals dat ooit was, inclusief Turfsingel met histori

sche binnenhaven en de Hoge- en Lage Gouwe.

3. WATER

Het water in de binnenstad van Gouda doorvaarbaar 

EEN SPANNENDE VAARROUTE 

Voor een waterstad als Gouda is het van groot belang 

dat schepen door de binnenstad kunnen varen. Het 

water gaat dan weer leven. De stadssluizen spelen een 

belangrijke rol bij het mogelijk maken van die 'Histori

sche' doorvaart. Via de Mallegatsluis tussen de Turfsin

gel en de Hollandsche IJssel kan een rondje gevaren 

worden. 
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Er is een netwerk van kleinschalige vaarroutes zoals 

Peperstraat, Achter de Kerk, Turfmarkt en de stadssin

gels. Daar kunnen bootjes en kano's varen. Passanten 

kunnen langs die route aanmeren en verblijven. 

DEMONSTRATIE VAN HET 'SCHUREN' 

De Donkere Sluis, ter hoogte van de Dubbele Buurt, is 

het belangrijkste waterbouwkundig monument van 

Gouda. Deze sluis is het middelpunt van het unieke slui

zenstelsel dat onze stad rijk is en beroemd vanwege het 

kruisdeurmechanisme. Met deze sluis kan het water in 

de grachten bij hoog water in de IJssel worden ververst. 

Dit zogenoemde 'schuren' kan zich ontwikkelen tot een 

uniek toeristisch en in ecologisch opzicht zinvol evene

ment. Gouda is de enige stad waar dat 'schuren' nog 

mogelijk is! 

Onze stad heeft veel watererfgoed en bijzondere 

sluizen. Die status is op vrijdag 17 juni 2016 gewaar

deerd met de uitreiking van het Water & Heritage Awa

reness- schild door ICOMOS-NL. De Donkere Sluis kan 

daarom gezien worden als een kroonjuweel van de Hol

landsche waterbouwtechniek. Iets om trots op te zijn en 

een plaats op de 'Wereld erfgoedlijst Unesco' waardig. 

Dit alles stimuleert de vestiging van bedrijvigheid en 

levendigheid. Onze goede oude binnenstad zal door dit 

alles een nieuwe economische impuls krijgen. 
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Hoe maken we het water in de binnenstad weer door

vaarbaar? 

1. In gebruik nemen van alle bruggen en sluizen in de

vaarverbinding IJssel - Haven - Gouwe - singels.

2. Uitbreiden van het netwerk van kleinschalige vaar

routes met Spieringstraat en Jeruzalemstraat,

Zeugstaat, Achter de Waag naar de Turfmarkt. In

oude glorie herstellen van de ringgracht rond de

vroegere Motte bij de Molenwerf.

3. Geschikt maken van doorvaarthoogte en breedte

van bruggen voor de 'kleine waterrecreatie'.

4. Schuren van de grachten door bediening van de

Donkere Sluis weer mogelijk maken.

5. Vergroten van aanlegcapaciteit voor (recreatie)

schepen.

6. Voorkomen van kostbaar herstel door goed onder

houd.

SINT REMEIJNSBRUG 

De rol van het Gouds Watergilde 

De drie pijlers, de drie W's die we in dit Blauwe Boekje 

hebben omschreven, worden vertaald naar concrete 

projecten. Jaarlijks stelt het Watergilde daarvoor een 

programma op met als inzet 'behoud, herstel en beleef

baar' maken van het historische water in en rondom de 

binnenstad. 
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In de huidige 'participatiesamenleving' leunt de over

heid sterk op de burger bij de uitvoering van beleid. 

Daarbij is een proactieve houding van de burger 

gewenst. Ons gilde ziet voor zichzelf daarbij de rol van: 

initiatiefnemer, promotor en luis in de pels. Het gilde wil 

meewerken aan concrete projecten en daarvoor draag

vlak creëren in de Goudse samenleving en de regio. Wij 

zoeken daarbij de publiciteit, spreken ons netwerk aan 

en creëren samenwerkingen met andere betrokken 

partijen. Ook leveren we commentaar op plannen van 

anderen, doen studies en organiseren conferenties. 

WATERCONFERENTIE IN DE ST. JANSKERK 

Onze ambities betreffen vaak ingrepen met ruimtelijke 

consequenties, die van groot belang zijn voor stads 

'welvaren'. 

Zo zal er onder andere gezocht moeten worden naar 

mogelijkheden voor vervangend parkeren. 

Realisatie vindt in stappen plaats in samenhang met 

andere projecten. 

Vroegtijdig inspelen op het beleid van de overheid en 

waterschappen is noodzakelijk. 
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"Het streven is dat bij elk uit te voeren 

plan een bijdrage geleverd wordt aan 

Gouda als bruisende waterstad." 

Gouda met zijn eeuwenlange ervaring in omgang met 

water, kan ook nu weer innovatieve oplossingen bieden 

voor toekomstig waterbeheer. Denkt u daarbij aan: con

ferenties, lezingen, cursussen en studieprojecten, dis

cussiebijeenkomsten, excursies, publiciteit, artikelen, 

infomateriaal en voorlichting en aan oplossingen voor 

de waterproblematiek die samenhangen met de 

zakkende bodem in de stad en klimaatveranderingen. 

VERANDERING VAN OMSTANDIGHEDEN SCHEPT KANSEN 

Wat kunt u doen? 
Herkent u zich in ons motto en de drie pijlers? Dan 

nodigen wij u van harte uit om contact met ons Water

gilde op te nemen en/of lid te worden van Die Goude. 

Wat doet de Historische Vereniging Die Goude: 

Bevorderen en verspreiden van kennis van de ge

schiedenis en oudheden van Gouda en omgeving. 

Behoud en herstel van monumenten en hun monu

mentale omgeving. 

Uitgeven van boeken en periodieken en organiseren 

van lezingen en excursies. 

Onderhouden van contacten met gemeente en 

organisaties die actief zijn op het werkterrein van de 

vereniging. 
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Contact 

Heeft u naar aanleiding van dit Blauwe Boekje vragen of 

opmerkingen? 

De hieronder genoemde leden van het Gouds Water

gilde staan u graag te woord: 

Piet Belgraver 

Han Breedveld 

Jan Willem Eelkman Rooda 

Sjouk Engels 

piet.belgraver@telfort.nl 

han.breedveld@planet.nl 

jwerooda@rooda.nl 

sjoukengels@kpnplanet.nl 

sjaja@hetnet.nl 

revet004@planet.nl 

heleen.sarink@wbderuimte.nl 

hans.suijs@hetnet.nl 

hansverwey@planet.nl 

Sjaak de Keijzer 

Cor Revet 

Heleen Sarink 

Hans Suijs 

Hans Verwey 

VEERPONT TUSSEN VEERSTAL EN GOUDASFALT 
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Meer informatie over Gouda als waterstad vindt u op 
onderstaande websites: 

DieGoude.nl 
GoudsVirtueelSluizenmuseum.nl 
GoudsSluiswachtersgilde.nl 
GoudseGidsengilde.nl 
WelkominGouda.nl 
Goudasfalt.nl 
GoudaWaterstad.nl 
GoudaWaterstad.eu 
GoudaSterkaandelJssel.nl 
HistorischPlatformGouda.nl 
HollandseWaterlinie.nl 
MuseumhavenGouda.nl 
PlatformBinnenstad.nl 

Colofon: 

Opstellers: §jk 
Editor: Evelien Riupassa 
Foto's: Nico J. Boerboom pag. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 
Gert Jan Jansen pag. 7 en 9, Joop Dorst pag. 6, 
Kanovereniging 'de Goudse Peddel' pag. 8 en 
GOUDasfalt pag. 13 
Vormgeving: Nico J. Boerboom 
Druk: Het staat gedrukt 
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