
 

Waterconferentie “Gouda op stelten” 

 

 

 

 

'Gouda, stad op stelten' was de titel van de Waterconferentie die vrijdagmiddag 24 november 
plaats vond in de Sint-Jan. Het Gouds Watergilde had er alles aan gedaan om de problematiek 
van bodemdaling en klimaatverandering voor onze stad inzichtelijk te maken. 

 



 

Gerard van Ham, voorzitter van de Historische Vereniging Die Goude heette iedereen 
welkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De opening van de conferentie werd verricht door wethouder Hilde Niezen. 

 

 

 

Drie Gouwenaars brachten op de conferentie als inleider de problematiek in beeld: de 
zakkende bodem, het effect van de klimaat verandering waterpeil.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dat werd gedaan door Cor Revet (lid Gouds watergilde) Cor Revet gaf een boeiende inleiding 
over bodemdaling aan de hand van een dwarsprofiel van de bodem onder de stad. Goed 
zichtbaar waren de hoogteverschillen en de diktes van de veenlagen. 



 

Jeroen van Leuken (meteoroloog bij het RIVM). Hij gaf een beeld van de buien, de kansen op 
steeds heftiger weer en de invloed van broeikaseffecten via de opwarming op de verhoogde 
regenval. 



 

en Marco Kastelein (DB-lid van het Hoogheemraadschap Rijnland) gaf een toelichting op de 
peilbesluiten en hoe het komt dat de Goudse binnenstad zo’n laag peil heeft en niet nog verder 
verlaagd kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na de pauze werd het accent gelegd op de oplossingen.  

Piet van ’t Wout, directeur van een specialistisch bedrijf in funderingsherstel, gaf aan wat er 
aan zakkende huizen te doen is. Hij pleitte vooral voor een integrale oplossing van 
huis/huizenblokken en straat. Volgens Van 't Wout zijn die mogelijkheden groter dan je zo 
zou denken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tenslotte mocht de voorzitter van het Watergilde, Hans Suijs de rekenmethode uitleggen die 
ten grondslag ligt aan het rapport “Watermodel binnenstad Gouda”.  Dit rapport werd door 
het Watergilde in 2016 aangeboden aan de gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. Hans Suijs sloot af met een voorstel van aanpak en beloofde dat het Watergilde op 
een volgende conferentie (in 2019) meer oplossingsgerichte sprekers zal uitnodigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De conferentie werd passend afgesloten met een wandeling van de Sint-Jan naar de 
Spiegeltent langs waterknelpunten en kunst. Gelukkig was er geen clusterbui, maar brak de 
zon door. 

 

 

Foto's Nico J. Boerboom 

 



Statistisch verslag van de 11e Waterconferentie op 23 november 2017 

STAD OP STELTEN 
Het aantal personen dat de waterconferentie bezocht is 281. Hieronder is in een grafiek de 

ontwikkeling vanaf de eerste waterconferentie te zien.  56% van de bezoekers komt uit Gouda. 
Overige bezoekers komen verspreid over geheel NL en België. 

 

 

 

Het bruto aantal adressen waarheen een uitnodiging is verstuurd is ruim 3000. In de loop der jaren 
is dit aantal gegroeid, maar er zijn ook vele mailadressen onbruikbaar geworden o.a. doordat iemand 
van baan of functie wisselde, overleed, etc. Het aantal netto adressen dat per mail bereikbaar bleek 

bedraagt 2210. 

Het aantal ingeschrevenen (hetzij vooraf, hetzij op de dag zelf) is 343. 

Dit komt neer op een positieve respons van 15,5 %. 

Het verschil tussen ingeschrevenen is ontstaan door AFMELDINGEN: 27 en WEGBLIJVERS: 35. Aan 
beide  groepen zullen we aandacht gaan besteden om het proces beheersbaar te houden. Logistiek 
zoals koffie, stoelen en borrel maken dit noodzakelijk. 
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De inschrijvingen van het moment van uitnodiging tot en met de dag van de conferentie is te zien in 
onderstaande grafiek. 

 

 

Bijna de helft van de bezoekers was al eens eerder gast op een vorige Waterconferentie. 

52%  kwam voor het eerst te gast 

36%  was 1 tot 4 keer eerder te gast 

26%  was 5 tot 10 keer eerder te gast 
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Media aandacht (lezingen, radio, tv en kranten) 

Aanbieden van het 
rapport 

7 dec. 2016 In het IJsselhuis aan wethouder Hilde Niezen en 
Hoogheemraad Marco Kastelein 

 

Lezingen 2017  Presentatie over het rapport door Hans Suijs  
 24 april In Concordia voor leden die Goude  
 11 mei Boskoop Veiling Lighthouse  
 18 mei Wateralliantie  
 3 juni In Concordia op verzoek van wethouder Hilde 

Niezen 
 

 24 juli Probus Reeuwijk  
 27 sept. Oriëntatieavond Gemeenteraad  
 9 nov. Sociëteit de Reunie  
Radio/TV 2017    
 28 febr. Radio 1 over Gouda, Bodemdaling en klimaat 

interview met Hans Suijs  
 

 29 okt. Programma Reporter KRO/NCRV op Radio NPO1 
19:00-20:00 uur 

 

 Vanaf 30 Okt Interview Hans Suijs Gouwestad TV (een week 
herhaald) 

 

 18-11-2017 Sjouk Engels op Radio Gouwestad  
 23-11-2017 Ochtendinterview Radio West ca 07:30 uur  5 min 

live. 
 

 23-11-2017 Interviews in de Sint Janskerk door Gouwestad 
zowel Radio als TV organisatie/gasten/sprekers. 

 

 30-11-2017 Debat in Museum Gouda met Hoogheemraad 
Marco Kastelein en wethouder Rogier Tetteroo 

 

 30-12-2017 Een uur Watergilde op Radio Gouwestad 
Sjouk en Hans 

 

Kranten  Te veel om uit te zoeken  
 

  



Statistisch verslag van de enquete bij de  

11e Waterconferentie op 23 november 2017 

STAD OP STELTEN 

Het aantal personen dat formulieren inleverde is 191.  

Slechts 2 formulieren bevatten mogelijk een negatieve opmerking over de stellingen 4 en 5: 

Eerste formulier vraag 4:  Hangt van veel meer elementen af.  

Eerste formulier vraag 5: Is dit paniek zaaien? 

Tweede formulier vraag 5:  Wat een vervelende enquête voor de bewoners van de Turfmarkt. 

Het lijkt dus overdreven om te stellen dat er groot ongenoegen is over het voorleggen van deze 
stellingen. Het is het Watergilde bekend dat met name één genodigde zich zeer negatief geuit heeft 
in termen als “de stemmingmakerij” van het Watergilde en dat hierdoor naar de mening van deze 
persoon de waarde van het pand negatief werd beïnvloed door het Watergilde. Ook bleek via 
terugkoppelingen dat deze persoon deze mening naar andere bewoners heeft geventileerd. 

Het watergilde respecteert ieders mening, maar meent dat het jarenlange zwijgen van zowel de 
gemeente Gouda als het Hoogheemraadschap van Rijnland van grotere invloed op de teleurstelling 
is, dan de onderbouwde en door deze overheden onderschreven openhartigheid van het Watergilde.  

Hieronder de stellingen met de opties en telkens een grafiekje van gekozen opties. Links is een kolom 
bijgevoegd voor de keren dat geen mening werd ingevuld.  

 

Stelling 1: Het hebben van een regenton en het ‘breken’ van een tegeltje in tuinen helpt tegen 
wateroverlast in de binnenstad bij een gewijzigd klimaat met clusterbuien: 
 Niet of nauwelijks  een beetje    helpen echt 
  < 1%    ca 10%    meer dan 20% 
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Stelling 2: Het ‘ontdempen’ van grachten en verbindingen maken tussen de grachten van de 
binnenstad en de singels helpt bij het bergen en versneld afvoeren van hemelwater: 
 Niet of nauwelijks  een beetje   helpt echt 
 < 1%    ca 10%    meer dan 20% 

 

Stelling 3: Het verhogen van drempels helpt tegen plotselinge wateroverlast bij een gewijzigd klimaat 
en bij de huidige bodemdaling in het gebied rond de Turfmarkt. Hoeveel cm moeten volgens u de 
drempels omhoog om de komende 25 jaar geen problemen meer te hebben: 
 niet meer dan   ongeveer   beduidend meer dan  
 5 cm     10 cm    20 cm 

  
 
Stelling 4: Stel dat er voorlopig (10 jaar) geen echte oplossing/maatregel komt i.r.m. de bodemdaling. 
Hoeveel daalt de waarde van een pand volgens u: 
 Niet/nauwelijks   afwaardering van  afwaardering van   

10% tot 20%   30% of meer 
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Stelling 5: Panden aan de Turfmarkt zijn goedkoper dan grachtenpanden elders in Nederland. Stel 
dat er uiterlijk in 2022 een collectieve oplossing komt voor het onderheien en vijzelen van groepen 
panden. Hoe verwacht u de waardeontwikkeling van deze gestabiliseerde panden:  
 Niet/nauwelijks   toename van   toename van   

10% tot 20%   30% of meer  

 
 
De steling 2 en de combi van de stellingen 4 en 5 vragen o extra aandacht. 
Bij stelling 2 denkt een groot deel van de respondenten dat het opengraven van de (of alle) grachten 
dé oplossing is voor het bergingsprobleem en het afvoerprobleem. Bedenk dat dit al een mening is 
voordat in de voordracht deze richting is aangegeven. 
 
73% denkt dat het meer dan 20% van de problemen oplost. 
20% denkt dat het ongeveer 10% van deze problemen oplost. 
2% heeft geen mening en 5% denkt dat het geen of nauwelijks invloed heeft. 
Bedenk dat waarschijnlijk 56% van de respondenten uit Gouda komt  
De Goudse vragensteller die bij de laatste presentatie voorstelde nu snel met het opengraven te 
beginnen en te stoppen met studeren kreeg veel bijval. Het begin van een draagvlak hiervoor is 
daarmee aangetoond. 
 
Bij de stellingen 4 en 5 ligt het moeilijker. De grafieken lijken erg veel op elkaar. In onderstaand 
schema staan de uitkomsten van de vragen tegen elkaar in een kwadrant: 
 

  5a 5b 5c 170 5a 5b 5c 
4a 14 30 3   8% 18% 2% 
4b 10 58 20   6% 34% 12% 
4c 3 16 16   2% 9% 9% 

     
Respondenten die geen der vragen om maar een van de twee hebben beantwoord doen hier niet 
mee. Links in aantallen (170 respondenten) en rechts in percentages. 
Betekenis: 8% procent is van mening dat bij nietsdoen de waarde niet of nauwelijks zal dalen en dat 
bij herstel de waarde niet of nauwelijks zal stijgen. 18% is van mening dat de waarde nauwelijks daalt 
bij nietsdoen en dat de waarde 10% tot 20% zal stijgen bij herstel. enzovoort  
 

Opgeteld denkt 51% dat de waardedaling bij nietsdoen even groot is als de waardestijging bij herstel. 
17% denkt dat de waardedaling groter is dan de waardestijging, terwijl 32% het omgekeerde denkt. 
Let op: dit is een grove inschatting van bezoekers voordat Piet van ’t Wout verleid werd tot het 
noemen van twee kengetallen. 
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Als we 4a en 5a qua percentage op 0% verandering zetten, 4b en 5b op 15% (10% à 20%) en 4c en 5c 
op 30% laten (niet hoger maken), dan staat in de blauwe tabel een waardeverschil tussen het 
scenario niets doen en het scenario herstellen. 

  5a 5b 5c 5a 5b 5c 
4a 0% 15% 30% 0% 3% 1% 
4b 15% 30% 45% 1% 10% 5% 
4c 30% 45% 60% 1% 4% 6% 

 
Voorbeeld: Wanneer 4b is gekozen en 5a dan is de waardedaling bij 4b 15% en de waardegroei bij 5a 
0%. Het verschil ten voordele van herstellen is dus 15%. Zou in plaats van 5a voor 5c zijn gekozen dan 
levert het herstellen 30% op en is het verschil. 
Wanneer we nu de percentages van het voorkomen van een combinatie vermenigvuldigen met de 
percentages in de blauwe tabel, dan krijgen we in ieder vakje het gewogen waardeverschil tussen 
niks doen en herstellen en opgeteld een gemiddeld verschil. De optelling van 9 lichtbruine vakjes 
geeft 30% 
Anders gezegd als iedereen gelijk heeft dan zal het verschil tussen niets doen en herstellen ongeveer 
30% van de waarde van het pand zijn. 
 
Andere, meer professionele berekeningen zullen een meer betrouwbare schatting moeten opleveren 
dan deze intuïtieve methode. 
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+3

+4

+5

+3,25  Nieuwe Veerstal
Hollandse IJsssel

+1,86   St. Jansbrug /
Donkere Sluis

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

+0,78  Goudse Sint Jan
+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
Gouda bleef droog

+3,00   Sluiting van de
Maeslantkering

+2,25   Sluiting  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 Waterconferentie op 
donderdag 23 november 2017

Ons Motto:

“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.



Hollandsche IJssel 
 
Terwijl ik hier stroom en 
de weilanden hierachter nog loeiend groen zijn 
de sloten daartussen nog kwakend kroos zijn 
de reiger op de dijk lijkt te twijfelen of hij zal dalen 
 
Terwijl ik hier stroom en 
de regen niet hoost, het water niet stijgt 
de nacht toch verdwijnt, de zon alweer schijnt 
de bodem niet verrast of vermoerast 
het veen niet inklinkt of oxideert tot wat het ooit was 
 
Terwijl ik hier stroom en jij 
aan een dis van zuurstof en klei, 
je stadsgezicht weergaloos laat spiegelen in mij 
je verwonderend over het komen en gaan van het tij 
 
Terwijl ik hier stroom 
langs natuurlijke oevers en Schielands hoge dijk 
het hoogteverschil ongelijk maar toch in een evenwicht 
als een weegschaal met aan weerszij het juiste gewicht 
en het koud zorgvuldig wordt ingewisseld voor goud 
 
daalt de reiger precies in dit ogenblik 
 
Hanneke Leroux 
Stadsdichter Gouda 
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