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"If it’s raining and your roof is leaking?
Don't try to stop the rain, fix the roof!"

“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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1.

Inleiding

Aanleiding
De recente overstromingen in Zuid-Frankrijk (oktober 2015) en Noord-Engeland (november en
december 2015) zijn de directe aanleiding tot het schrijven van dit rapport en het uit de kast halen en
afstoffen van een simulatiemodel uit 2007 over het water in de Goudse binnenstad. Wateroverlast in
het voorjaar van 2016 in Gouda en vele andere plaatsen in binnen- en buitenland zijn een bevestiging
dat het klimaat al veranderd is. In Frankrijk viel in 2015 in enkele uren ca. 200 mm regen en dat had
desastreuze gevolgen. Er vielen ca. 20 doden en deze wateroverlast veroorzaakte meer dan een half
miljard euro schade. Gezagsdragers uitten in eerste instantie hun verbazing over het "plotselinge
karakter" van de overstroming. Het kon toch niet ontkent worden dat men al tientallen jaren
waarschuwingen van wetenschappers had ontvangen. In beide gevallen had het al dagen geregend
zodat de grond doorweekt was en geen water meer kon opnemen. De extreme bui die volgde deed
beken en rivieren buiten hun oevers treden. In Engeland herhaalde zich dit verschijnsel meerdere
keren. Het is te verwachten dat dit soort rampen vaker zullen plaatsvinden.

Uit NRC 4 okt 2015 Een overstroomde straat in Nice. Foto Valery Hache/AFP
In de winter van 2014-2015 was het in Engeland langs de Thames één grote waterpartij. De rivier trad
ook daar buiten haar oevers door langdurige en overvloedige regenval, maar ook doordat het water in
de bovenloop werd tegengehouden om de stad Londen te beschermen tegen overstroming.
Meermalen heb ik de laatste jaren langs deze rivier gewandeld en mij verbaasd over het ontbreken
van dijken in en nabij Walton-on Thames. Zeker de wallekant is in het plaatsje één tot anderhalve
meter hoger dan een gewoon peil van de rivier, maar dat is duidelijk onvoldoende gebleken. Echt
structureel waterbeheer ontbreekt daar. Omdat daar geen waterschappen zijn, gebeurde er na de
overstromingen niets. De plaats Walton-on-Thames (waar mijn zoon twee jaar woonde) werd Waltonin-Thames. Er kwam wel geld maar geen bestuurlijke structuur.
Iedere Nederlander is trots op het Nederlands vernuft om (uit zelfbehoud) goed met water om te gaan.
De vraag is of dit wel terecht is nu er zulk een grote nieuwe uitdaging - de klimaatverandering - voor
onze neuzen staat? Ons sterke bestel van waterschappen dreigt uitgehold te worden door een nieuw
soort bestuurders. Het zijn beroepsbestuurders van politieke origine, waarvan je hooguit mag
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verwachten dat ze bestuurlijke ervaring hebben. De rijksoverheid heeft daarnaast de normen voor
dijkverhoging aangepast en tegelijkertijd een besparing op de kosten gerealiseerd. Nu wordt
meegerekend wat de economische schade is bij een eventuele dijkdoorbraak. Dus waar weinig
economische waarde is en weinig mensen wonen mag voortaan een overstroming eerder en vaker
dan in het verleden voorkomen.
Hoe zit het met Gouda? In ieder geval ligt het in een dijkring die veel industrie en veel bewoners
bevat. Dus hoogste prioriteit voor hoge dijken, etc. De stad Gouda is ook een bijzondere stad met een
hoge cultuurhistorische waarde, maar ook met een bijzonder laag waterpeil. In heel Rijnland geldt één
boezempeil - de Rijnlandse Boezem - van ca. 60 cm beneden NAP (-61 cm in de zomer en -64 cm in
de winter). Het betreft een gebied vanaf Amsterdam tot Gouda en van Katwijk tot Zwammerdam. Het
water van de stadsboezem Gouda (singels en grachten in en om de binnenstad) heeft een eigen 10
cm lager peil van 70 cm beneden NAP.
Dat het stadsbestuur besloten heeft in Westergouwe, in de laagste polder van Nederland, huizen te
bouwen vele meters beneden de zeespiegel is dus bijzonder dapper (regionaal en zelfs landelijk
bezien is het gebied overigens van weinig economische waarde!).
Bij de watersnoodramp van 1953 stroomde Gouda bijna onder. Dankzij een enkele oplettende burger
werden nog net op tijd de slapende dijkwachters gewekt en werd een ramp voorkomen, aldus een
ooggetuige aan de Veerstal.
Maar was daarvoor niet iedereen in bestuurlijk Nederland min of meer slapende? Is op dit moment het
vertrouwen in ons waterstaatkundig 'kunnen' niet wat aan de hoge kant? Had er niet veel eerder
ingegrepen moeten worden in relatie tot de bodemdaling? Is het - nu het water letterlijk aan de lippen
van de binnenstad staat - niet te laat om het overstromen van delen van de binnenstad (ook door
heftige regenbuien) nog te voorkomen? In ieder geval is het vijf voor twaalf, omdat verder laten
zakken van het peil schade toebrengt aan gebouwen die op houten palen staan.
Mijn stelling is:
Het verlagen van het peil van de stadsboezem tot beneden dat van de Rijnlandse
boezem, maakte in het verleden het nemen van dure maar wel duurzame maatregelen
(nog) niet nodig.
Een tweede stelling:
Hoe later maatregelen genomen worden, hoe duurder de oplossing.
Vele tientallen jaren geleden is besloten om een verlaagde Goudse stadsboezem te creëren en
intussen is niets structureels gedaan om de problemen van bodemdaling en klimaatverandering het
hoofd te bieden. Besluiten tot ingrijpen werden uitgesteld tot een volgend peilbesluit dat meestal 2,5
collegebesturen later lag (eens in de 10 jaar). Opnieuw werd dan telkens het peil een beetje verlaagd.
Thans is het na vele verlagingen niet meer mogelijk het peil verder te verlagen zonder het risico te
lopen dat de koppen van de houten heipalen van een groot aantal gebouwen droog komen te staan.
Tegelijkertijd is het meer en harder gaan regenen.
Een "inconveniant truth" (het klimaat was thema van de Goudse waterconferentie in 2007)
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In april 2008 ontmoette ik in Gouda professor Eelco Dijkstra1), een man met meer dan 20 jaar ervaring
op het gebied van rampen. Hij is in Nederland (wanneer hij niet op zijn thuisbasis in de Verenigde
Staten is) een graag geziene gast in talkshows. Hij schreef het boek "The Storm" waarin hij de
gevolgen beschrijft wanneer de orkaan Katrina niet in de Verenigde Staten maar in West-Europa aan
land zou zijn gegaan. Een spoor van ellende zou dan vanuit Zuidwest-Frankrijk over België door
Nederland zijn getrokken en zou van de stad Amersfoort definitief een badplaats gemaakt hebben aan
de nieuw ontstane grotere Noordzee.
Hij gelooft heilig in het technisch kunnen van de Nederlanders, maar twijfelt sterk aan het handelend
vermogen van bestuurders om preventief de juiste maatregelen te nemen.
Citaat:
Question: "
Answer:

"What do we learn from things we do well?
"Nothing"

Question:
Answer:

"What do we learn from things that go wrong?"
"Everything"

In gewoon Nederlands: "Als het kalf verdronken is, dempen we de put" en daar trekken we soms
lering uit. De Deltawerken zouden nooit zijn ontstaan wanneer er geen watersnoodramp was geweest.
Het grote gevaar is dat later de focus verdwijnt. In Nederland is het programma volledig uitgewerkt en
kostte bijna een halve eeuw en vele miljarden. De tijden zijn veranderd. De politiek is hype-gerichter
dan ooit, we zijn gewend aan het veilige leven ’onder water’ en trots op onze megaprestatie (de
Deltawerken). De journalistieke en bestuurlijke aandacht richten zich telkens op een volgende hype en
zaken van het karakter "business as usual" verdwijnen langzaam buiten de schijnwerpers en kunnen
zo gemakkelijk en onzichtbaar een prooi worden van bezuinigingen.
De Deltacommissaris organiseerde op 5 november 2015 zijn zesde Deltacongres, voornamelijk voor
overheidsfunctionarissen, maar de voorlichting aan het grote publiek moet nog beginnen. Het lijkt er
sterk op dat bij bestuurders grote aarzeling bestaat om de "inconveniant truth" van de gevolgen van de
klimaatverandering aan de burgers duidelijk te maken.
Kijken we verder terug in de geschiedenis, dan kunnen we constateren dat na iedere ramp weer iets
aan onze kennis op het gebied van water is toegevoegd. Aan kennis ontbreekt het niet, maar echte
daadkracht is vooralsnog ver te zoeken. En stap voor stap neemt de urgentie om in te grijpen toe.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft direct na deze inleiding een samenvatting met conclusies.
Hoofdstuk 3 verwoordt de aard en een indicatie van de omvang van de klimaatverandering en de
specifieke situatie van Gouda en directe omgeving.
Hoofdstuk 4 geeft schematisch weer wie verantwoordelijk is voor welk deel van het grondwaterbeheer.
Hoofdstuk 5 behandelt een aantal eigenschappen (zwakke punten) van de Goudse binnenstad die de
bedreigingen nog groter maken.
Hoofdstuk 6 geeft een idee welke hoeveelheden water afgevoerd moeten worden en waarheen.
Hoofdstuk 7 beschrijft het model dat gebruikt is en geeft een overzicht van de berekeningen.
1

Eelco Dijkstra (Nederlander van geboorte) Professor of International Emergency Management at the
Institute for Crisis, Disaster en Risk Management of the George Washington University.
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Hoofdstuk 8 bevat een eerste berekening zonder gebruik te maken van het simulatiemodel.
Hoofdstuk 9 geeft de knelpunten aan bij verschillende omvang van buien.
Hoofdstuk 10 geeft de resultaten aan indien men de zwakste delen afkoppelt van de
binnenstadboezem en probeert droog te houden met extra pompinstallaties.
Hoofdstuk 11 toont aan dat, indien het grachtensysteem zoals in de periode rond 1500 nog aanwezig
zou zijn, de problemen nagenoeg niet zouden optreden.
Hoofdstuk 12 is geen logisch vervolg op het voorgaande. Lange tijd was het een gemeenschappelijk
plan van de gemeente Gouda en het Watergilde om ‘het schuren’ van de grachten weer zichtbaar te
maken. In de berekeningen van 2007 is aangetoond dat hier geen gevaren aan kleven. Ook in deze
serie van berekeningen is ‘het schuren’ meegenomen en in meer detail dan in 2007 doorgerekend.
Wanneer in dit rapport hoogten worden aangegeven in relatie tot NAP zijn dat de hoogten van vóór 1
januari 2008. Op die datum werd een administratief besluit genomen het NAP 2 cm naar boven bij te
stellen waardoor alle peilen stapsgewijs 2 cm naar beneden werden aangepast. (In 2015 onder
andere in de gemeenten Gouda en Zuidplas). De stadsboezem is vanaf die datum niet meer minus 70
cm NAP maar minus 72 cm NAP. Dit is louter een administratieve bijstelling. Er is dus geen sprake
van een sterkere bemaling die 2 cm lager gaat uitkomen. Of om het eenvoudig te zeggen: "Voor de
Goudse binnenstad verandert er in de feitelijke situatie niets."
Omwille van de leesbaarheid en vergelijking met de berekeningen die in 2007 zijn uitgevoerd, worden
de peilwaarden aangegeven zoals deze vóór 1 januari 2015 waren.
Dankwoord
Dit rapport heeft niet de pretentie om een wetenschappelijk zuivere waarheid of stelling te
verkondigen. Het is een poging om de discussie te starten over het totaal aan invloeden dat de
historische binnenstad van Gouda bedreigt. Er is alles aan gedaan om commentaar en kritiek van de
gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland te verkrijgen. In een vroeg stadium
(december 2015) en meerdere malen daarna zijn (deel)versies voor commentaar ter beschikking
gesteld. Opmerkingen en kanttekeningen zijn zo goed mogelijk verwerkt.
De gemeente Gouda, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het KNMI hebben de basisinformatie
verschaft.
Daarom is het terecht dat een bijzonder woord van dank verschuldigd is aan Arianne Fijan van de
gemeente Gouda, Henkjan Faber en Willem-Jan van Kempen van het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Ook Janette Bessembinder van het KNMI dank ik voor het verstrekken van aanvullende
gegevens over extreme regensituaties in onze regio en met name de terugkeerfrequentie van nog niet
eerder gepubliceerde uurpieken.

2016 Hans Suijs
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2.

Samenvatting en Conclusies

Algemeen
Dit rapport is gebaseerd op een aantal aannames, die stuk voor stuk ter discussie kunnen worden
gesteld. Ook de gevolgde methode kan ter discussie worden gesteld. De rekenhulpmiddelen (macro's)
kunnen als gevolg van de resultaten van toekomstige discussies worden aangepast en daarmee
kunnen ook andere situaties worden doorgerekend. Daarom mag dit rapport bezien worden als één
van de eerste pogingen de discussie over Gouda en de klimaatverandering meer leven in te blazen.
Stellige uitspraken moeten in dit licht dan ook meer bezien worden als 'plaagstoten' om deze discussie
op gang te helpen. Alleen wanneer alle aspecten die tot wateroverlast kunnen leiden in onderlinge
samenhang bezien worden, kunnen juiste en creatieve oplossingen gekozen worden. Een eenvoudig
korte termijnplan biedt in onze ogen geen soelaas. Langdurig studeren vergroot alleen maar het
gevaar en maakt iedere oplossing duurder. Een coherent lange termijnplan waar meerdere
overheidspartijen aan deelnemen lijkt de enig juiste weg.
Aanvankelijk hadden we een hoofdstuk over het ‘schuren’ opgenomen. Omdat de indruk kan ontstaan
dat het ‘schuren’ (wellicht verborgen) het doel van dit rapport is, hebben we dit deel uit dit rapport
gehaald. Het is op aanvraag beschikbaar voor belangstellenden in de vorm van een apart document.
Uurpieken versus etmaalpieken
Grote verschillen tussen eerdere studies van het Hoogheemraadschap van Rijnland en deze studie
zijn verklaarbaar doordat het Hoogheemraadschap bij normstellingen alleen werkt met etmaalpieken,
terwijl alle volgende berekeningen in dit rapport gebruik maken van uurpieken. Zo hanteert het
Hoogheemraadschap van Rijnland 79 mm regen in één etmaal als normstelling (maximaal slechts
eens per 100 jaar voorkomend). Smeer je die 79 mm uit over 24 uur dan is de overlast nagenoeg nul.
Het wegwerken van die enorme hoeveelheid water is bij de huidige capaciteit van de gemalen geen
enkel probleem. Maar wát als 79 mm geconcentreerd in één uur valt? Dan ontstaat er wel degelijk een
groot probleem! Dit rapport toont dat in detail aan. Eén van de kenmerken van de inmiddels begonnen
klimaatverandering is dat er méér regen valt in een kortere tijd.
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Zakkende binnenstad
De binnenstad van Gouda zakt en tegelijkertijd verandert het klimaat. Beide verschijnselen versterken
de kans op structurele wateroverlast op korte termijn (binnen 5 tot 10 jaar en bij extreme buien
eerder).
Met name aan de Turfmarkt zal bij ongewijzigd beleid eerder dan verwacht regelmatig wateroverlast
(onderlopende huizen en tuinen) voor gaan komen. Zonder ingrijpen staat binnen een halve eeuw één
derde van de binnenstad meerdere keren per jaar onder water.
Het zou desastreus zijn wanneer opnieuw een duurzame aanpak wordt uitgesteld en louter
symbolische oplossingen worden aangeboden. Symptoombestrijding zoals bijvoorbeeld verhogen van
kademuren en een verhoogd wegdek kan tijdelijk soelaas bieden, maar kan niet meer als een
geloofwaardige oplossing worden gepresenteerd. Deze schijnoplossingen verdoezelen het werkelijke
probleem en houden daardoor fundamentele verbeteringen tegen.
Een beroep doen op de burgerij om hun tuinen te 'onttegelen' is geen oplossing, het is wel een goede
(zij het geringe) bijdrage aan een betere berging van regenwater. In de berekeningen en simulaties
heeft zelfs het verdubbelen van het percentage groen (van 15% naar 30%) maar een beperkte
invloed. Evenmin wordt de kans op 'afdwingen' (door overtuiging of wettelijke maatregelen) succesvol
geacht.
Water staat te laag en te hoog
Te laag: Het stadsboezempeil staat 10 cm lager dan het Rijnlands Boezemwater en daardoor zijn
oplossingen in de Goudse binnenstad altijd complexer.
Te hoog: Het water staat te hoog in een deel van de grachten ten opzichte van het maaiveld
(voorbeelden: Turfmarkt, Zeugstraat en Karnemelksloot). Op sommige plaatsen is het verschil slechts
10 cm, terwijl voor een goede buffering al tientallen jaren 40 cm als norm geldt.
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Te weinig oppervlaktewater
Tot voor kort werd een norm van 15% oppervlaktewater en een ‘drooglegging’ (verschil tussen
maaiveld en waterpeil) van 40 cm in stedelijk gebied gehanteerd. Daarmee kan een clusterbui van 60
mm in één uur worden opgevangen. Vrijwel alle buitenwijken van Gouda voldoen aan deze norm.
Volgens Rijnland is deze norm in 2010 losgelaten en vervangen door maatwerk.
Rekenen we alle singels en grachten en de daarmee verbonden wateren zoals: Breevaart,
Karnemelksloot, Kromme Gouwe en Nieuwe Vaart ook mee tot het oppervlaktewater van de
binnenstad, dan is het percentage bijna 20%.
In de binnenstad vormen de grachten slechts 4% van de oppervlakte.
Als we aannemen dat een percentage van het hemelwater direct naar de singels wordt afgevoerd, dan
nóg is de buffercapaciteit van de binnenstad zeer onvoldoende. Daarbij speelt de geringe
drooglegging van 10 cm op een aantal plaatsen een rol. Immers: Buffercapaciteit = Oppervlakte van
het water x de Drooglegging.
Als complicerende factor geldt dat het water van de grachten van de binnenstad maar op één manier
de stad uit kan en daarbij een aantal versmallingen (hydraulische knelpunten) moet passeren. Dat
kost tijd en intussen komt het water in de binnenstad steeds hoger te staan. De binnenstad van Gouda
is daardoor om meerdere redenen de zwakste plek. Het dempen van de grachten in het verleden
zorgde voor veel minder waterberging en vertaalt zich nu in wateroverlast.
Te weinig maalcapaciteit
De capaciteit van de gemalen is onvoldoende. Zelfs bij een kleine regenbui van 23 mm in één uur zal
bij een gescheiden rioolsysteem de stadsboezem gemiddeld 10 cm stijgen. Een gescheiden
rioolsysteem zorgt ervoor dat enerzijds regenwater niet meer via het riool kan verdwijnen en
anderzijds dat vervuild rioolwater niet meer in de grachten kan komen.
Het uitmalen van water kan niet ongelimiteerd. De maxima zijn in een ‘Waterakkoord’ vastgelegd. Bij
een hoogte van het IJsselwater boven 2.60 NAP mogen Hanepraij en Mallegatsluis wel uitmalen,
maar dit water moet dan bij het Pijnacker-Hordijk gemaal weer worden toegevoegd aan de Rijnlandse
boezem (rondpompen).
Wateroverlast in de binnenstad
Bij alle berekeningen is uitgegaan van:
 een gescheiden rioolsysteem,
 een groenoppervlak van ongeveer 15% (analyse van een luchtfoto),
 een afvoer van 25% van het hemelwater direct op de singels.
Zonder capaciteitsverhoging van de gemalen Hanepraij en Mallegat zal er al wateroverlast zijn bij een
bui van 20 mm in één uur.
Bij capaciteitsuitbreiding (minimaal gelijk aan de productie van de regen in een uur en dus afhankelijk
van de grootte van de bui) zal bij een bui van 60 mm al flink overlast ontstaan. In ieder geval in de
Zeugstraat en op de Turfmarkt is dit aan de orde.
Bij 80 mm en 100 mm is de situatie zeer verontrustend. Bij 100 mm regen zal de waterstand in alle
grachten gemiddeld met meer dan 25 cm verhoogd zijn.
De maximale buigrootte om eens in de 100 jaar wateroverlast te hebben is niet berekend, maar is in
ieder geval hoger dan 60 mm in één uur. Er zijn waterschappen die al 100 mm hebben meegemaakt
en deze hoeveelheid voor de toekomst als stresstest gebruiken.
“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 15 e 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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Het afkoppelen van de Zeugstraat al dan niet samen met andere delen biedt geen soelaas. Het middel
is erger dan de kwaal omdat het direct achterliggende deel (stroomopwaarts) ontoelaatbaar hoog
water zal krijgen.
Zouden we alle grachten en zijlen van voor de dempingen nog beschikbaar hebben en de hoeveelheid
groene plekken zou 40% zijn, dan zou de situatie aanzienlijk beter zijn (het probleem zou ca. half zo
groot zijn).
Eindconclusie
Gouda heeft naast de problemen van een zakkende bodem ook een probleem met toekomstige
extreme buien. De dreiging van wateroverlast blijft ook nadat de problemen van zakkende bodem
duurzaam zijn opgelost. Daarom moeten we de problemen misschien wel gescheiden analyseren,
maar zeker niet na elkaar en los van elkaar proberen op te lossen. Een integrale aanpak is gewenst,
verstandiger en waarschijnlijk ook goedkoper. Ook het Watergilde wil bijdragen aan het mede
bedenken van oplossingen.

“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 15 e 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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3.

Klimaatverandering

Niemand zal bestrijden dat er klimaatveranderingen plaatsvinden en dat deze ingrijpende gevolgen
hebben, juist in een land als Nederland. Binnen de muren van de waterschappen en
hoogheemraadschappen wordt openlijk gesproken dat evacueren bij dreigend wateroverlast via de
snelweg naar hoger gelegen gebieden niet meer mogelijk is. Het is een zekere weg naar verdrinking
geworden. Op Texel verdronken in 1953 een aantal mensen omdat ze met de auto naar de dijk
probeerden te vluchten. Texel is dun bevolkt. In de Randstad zou dat één groot drama worden.
Vluchten kan alleen nog binnenshuis en verticaal en het is verstandig om op zolder wat
reservevoedsel en vooral .... water op te slaan.
Politici deinzen terug voor expliciete voorlichting hierover, zoals het concreet waarschuwen van de
bevolking en/of het geven van verstandige adviezen. Terwijl burgers het vaak niet eens willen horen
omdat "het toch altijd goed ging".
Neerslagstatistiek afgelopen halve eeuw

Het aantal dagen met ergens in Nederland een neerslag van meer dan 50 mm in één dag (bron KNMI)

Begrippen 'clusterbui' en 'wolkbreuk'
Een clusterbui bestaat uit een verzameling van aan elkaar gekoppelde hevige buien, waarbij er geen
of nauwelijks een droge periode tussen zit en die stuk voor stuk veel neerslag in korte tijd leveren
(wolkbreuken). Clusterbui is een ingeburgerd begrip geworden.
Het KNMI spreekt alleen over wolkbreuken en definieert deze als: 2

2

KNMI Factsheet Regen
“Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug.”
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Valt er minimaal 25 mm in een uur, dan spreekt het KNMI van een wolkbreuk. Ook bij een
neerslagintensiteit van tenminste 10 mm in 5 minuten is sprake van een wolkbreuk.
Bij extreme neerslaghoeveelheden kan gekeken worden hoe vaak dit voor kan komen
(herhalingsfrequentie). Hoe uitzonderlijk is het dat er veel regen in een korte periode valt? Uit
onderzoek is gebleken dat een willekeurige plek in ons land gemiddeld eens in de vijf tot tien jaar met
een wolkbreuk te maken krijgt (recente metingen zorgen ervoor dat deze cijfers aangepast moeten
gaan worden!).
Regionale verschillen
Er zijn regionale verschillen geconstateerd bij extreme neerslaghoeveelheden, die vallen in een
periode die 24 uur of langer duurt. Hieronder is een overzicht van gebieden met regenhoeveelheden. 3

Gouda ligt in het gebied ‘Hoog’ niet ver van ‘Extra Hoog’. Dit gekoppeld aan het feit dat de stad in een
gebied ligt dat tot het laagste van Nederland gerekend moet worden, maakt de problematiek er niet
eenvoudiger op. Opmerkelijk is dat zowel het laagste als hoogste punt van Nederland een extra hoog
neerslagregime heeft!

3

KNMI Factsheet Regen, ontleend aan de Bosatlas van het klimaat
“Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug.”
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Een citaat uit het Ontwerp Waterprogramma 2016-2021 van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier:
"De neerslagintensiteit en de verdeling daarvan over het jaar is van invloed op het
ontstaan van zowel watertekort als wateroverlast. In Nederland is de hoeveelheid
jaarlijkse neerslag in de afgelopen 100 jaar met gemiddeld 18% gestegen. Van belang
daarbij is hoe die neerslaghoeveelheid over het jaar is verdeeld. De tendens is dat er in
de herfst en winter veel neerslag valt en in de vroege zomer juist niet.
Ook in ons beheergebied komt heftige neerslag vaker voor. Tijdens clusterbuien kan in
een uur tijd 80 tot 100 mm regen vallen. Dergelijke buien hebben al voor veel
wateroverlast gezorgd in 2006 (Egmond), 2008 (Hippolytushoef) en 2010 (Purmerend en
Amsterdam-Noord). In juli en augustus 2014 werden de regio’s Zaanstad, Heemskerk en
Beverwijk getroffen door clusterbuien.
We zien daarnaast dat er in het vroege voorjaar of in de vroege zomer geen of vrijwel
geen neerslag valt. Dat was bijvoorbeeld zo in 2003, 2007, 2011 en 2013. Dat kan een
watertekort opleveren: de vraag naar water is dan groter dan het aanbod. In de KNMI’14klimaatscenario’s is de verwachting dat extreem droge zomers wat minder vaak
voorkomen dan eerst werd aangenomen."
Soortgelijke teksten zouden voor iedere regio kunnen worden opgesteld, gebruikmakend van
vergelijkbare voorbeelden.
Slechts één onderdeel van de gevolgen van klimaatverandering willen we in dit rapport beschrijven.
De gevolgen van clusterbuien of wolkbreuken binnen het watersysteem van de binnenstad van
Gouda.
In de update van het Waterplan van Gouda 4 staat de norm ten aanzien van wateroverlast
beschreven:
Uitgangspunt is nu een onderscheid wat betreft het gebied binnen de bebouwde kom
tussen:
 A. Het gebied dat is bebouwd; hiervoor geldt de norm van 1/100 per jaar
wateroverlast vanwege de hoge economische waarde. Onder bebouwd gebied
wordt niet alleen bebouwing in enge zin verstaan (woningen, kantoren,
bedrijfsgebouwen), maar ook bijvoorbeeld hoofdwegen en spoorwegen kunnen
daaronder worden verstaan.
 B. Het overige gebied, zoals openbaar groen, sportvelden en overige wegen.
Hiervoor geldt een norm van 1/10 per jaar wateroverlast vanwege de relatief lage
economische waarde en de onevenredige kosten van de benodigde
maatregelen, die gemoeid zijn met het realiseren van een hogere norm. In
polders waar geen mogelijkheid is om het oppervlaktewatersysteem ter
voorkoming van wateroverlast te verruimen, zal alsnog uitgeweken worden naar
afvoeren. We beperken ons tot de gevolgen uitgedrukt in waterhoogten en
stroomsnelheden in de grachten en singels en gaan niet in op de ecologische
aspecten van het "overstorten" van riolen, etc. Wel zullen hydraulische
knelpunten benoemd worden en waar mogelijk verbeteringen voorgesteld
worden.
4

Waterplan Gouda 2011-2015 blz. 37
“Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug.”
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Testen tegen genoemde norm
In 2007 werd door het KNMI geschat dat een bui van ca. 40 mm maar eens in de 25 jaar zou
voorkomen. 5 In 2015 gaf het KNMI aan dat een bui van 60 mm thans ca. drie keer per jaar in
Nederland voorkomt en dat de gemiddelde kans (herhalingsfrequentie) voor een willekeurige plek in
Nederland gelijk is aan eens in de 10 jaar.6 Dit betekent dat bij een normstelling van eens in de 100
jaar buien van 40 en 60 mm regen in één uur geen wateroverlast zouden mogen veroorzaken. Een
test alleen op 40 en 60 mm is echter niet voldoende gezien de herhalingsfrequenties.
Op enkele plaatsen in Nederland komen 80 en 100 mm ook nu al soms voor.
De herhalingsfrequenties zijn echter nog niet bekend en niemand durft een voorspelling te geven hoe
de kansen op voorkomen in 2050 zullen zijn. Toch wil je nu een duurzaam stelsel maken dat in 2050
nog steeds kan functioneren. Misschien wel daarom wordt een bui van 100 mm nu al door sommige
waterschappers als een soort stresstest gezien.
Stresstest
Bij het stoomwezen, de pensioenstelsels, de banken en in de luchtvaart worden hun systemen onder
extreme omstandigheden getest ('stresstesten' genoemd). Ook in dit rapport gaan we dat doen.
In de volgende hoofdstukken zullen we steeds testen uitvoeren bij 20, 40, 60, 80 en 100 mm regen in
één uur.
Dit rapport poogt proactief aan de slag te gaan met de bedreigingen, in een poging de bedreigingen
om te zetten in kansen. Of om het op de manier van Johan Cruijff te zeggen: "ieder nadeel heb z'n
voordeel."
Achtereenvolgens komen de volgende zaken aan de orde:
Een samenvatting van de uitgevoerde simulaties en de conclusies daarvan. De details worden
uitgebreid in de daaropvolgende hoofstukken behandeld. Daarbij wordt onder andere ook een uitleg
gegeven van de karakteristieken van het Goudse watersysteem.
Een modelbeschrijving van het watersysteem en verschillende simulaties (stresstesten).
In de bijlagen zijn achtergronden over de gehanteerde formules en uitgevoerde experimentele
berekeningen opgenomen.

5
6

Waterconferentie 2007 spreker Geert Groen KNMI.
Tijdens de 6e Nationale Deltaconferentie op 5 november 2015 in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch.
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4. Grondwaterbeheer 7
Relatie grondwaterpeil en boezemwaterpeil
Onderstaande tekening geeft inzicht in wie heeft welke invloed (verantwoordelijkheid). Bedenk echter
dat besluiten, door wie dan ook genomen in Nederland, altijd getoetst kunnen worden aan principes
van zorgvuldig beheer. Wanneer een bevoegde instantie een besluit heeft genomen en geen rekening
heeft gehouden met belangen van andere overheden, bedrijven of particulieren, terwijl de daaruit
voorkomende schade wel te verwachten was, dan is die instantie aansprakelijk voor de schade (denk
aan de schade in Groningen door gasexploitatie). Juristen zullen het ongetwijfeld nog mooier en
exacter kunnen verwoorden. Het is derhalve verstandiger om voorafgaand aan besluitvorming tijdig de
potentiële schade in kaart te brengen en waar mogelijk te voorkomen. Langere termijndoelen laten
prevaleren betekent vaak dat schade over een langere periode zo klein mogelijk kan worden
gehouden.

Verantwoordelijkheden grondwaterbeheer

Provincies:

toetsen de drinkwaterwinning, grote wateronttrekkingen en open
bodemenergiesystemen en zijn ook verantwoordelijk voor de
grondwaterkwaliteit middels vergunningen.
HHraadschappen & doen operationeel grondwaterbeheerder (freatisch 8 grondwater) en de
Waterschappen:
bovenste waterlaag, verlenen vergunningen voor alle onttrekkingen en
infiltraties die niet door de provincie worden behandeld. Ook: bronbemalingen,
waterbodemsaneringen, beregening (en overige ingrepen tot 150.000 m 3 per
jaar).

7
8

Ontleend aan Ontwerp Waterprogramma 2016-2021 van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier blz. 40
Het freatisch vlak vormt de bovenkant van de grond waar alle holten en poriën opgevuld zijn met water ofwel
waar de druk gelijk is aan de atmosferische (lucht)druk. Alles eronder is freatisch grondwater.
“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 15 e 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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Gemeenten:

hebben een zorgplicht voor het stedelijke grondwater. Het doel van deze
zorgplicht is het voorkomen van structureel negatieve gevolgen van de
grondwaterstand voor de functie in het gebied.
Burgers/eigenaren: zijn verantwoordelijk voor de grondwaterstand op het eigen perceel. Maar zij
mogen niet zonder vergunning onderbemalen. Als eigenaar is de burger ook
verantwoordelijk voor de staat waarin gebouwen of percelen verkeren.
N.B. Daar waar verantwoordelijkheid voor het verstrekken van vergunningen staat, berust ook de
handhaving.
Verder in de tekst van het programma van Hoogheemraadschap Noorderkwartier staat een passage
over veenweidegebieden:
De relatief snelle bodemdaling in het veenweidegebied is een probleem. De
bodemdaling, die wordt veroorzaakt door veenoxidatie, heeft een effect op de
waterkwaliteit. Dit probleem valt onder de verantwoordelijkheid van de
algemene democratie, namelijk de provincie Noord-Holland en gemeenten in
het gebied. Wij faciliteren actief door kennis te bundelen en bij te dragen aan de
oplossing van de resterende kennishiaten.

“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 15 e 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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5.

Karakteristieken van Gouda

Zwak punt 1: Lekkend rioolstelsel
De binnenstad van Gouda heeft een aantal kenmerken die een gedegen onderzoek rechtvaardigen en
uitnodigen om met oplossingen te komen.
Het Goudse rioolstelsel is zo lek als een mandje met name in de binnenstad. Tevens is het nu nog
een transportmiddel voor riool- en regenwater.
Dit 'opgeboeide' lekkende rioolstelsel moet vervangen worden door een waterdicht en gescheiden
rioleringssysteem, waarbij het rioolwater en het regenwater volstrekt gescheiden worden, zodat het
rioolstelsel niet meer lekt. Hierdoor wordt de dagelijkse vervuiling van de grond in de binnenstad
gestopt. De kosten van rioolwaterzuivering zullen door deze scheiding afnemen.
Dat lijkt een goed plan maar het heeft tot gevolg dat al het hemelwater direct in de grachten en singels
van de stad gaat komen. Het regenwater kan zo niet meer via het riool "weglekken". Ten aanzien van
het rioolplan binnenstad is nog het volgende op te merken:
 De noodzakelijke vervangingen zijn vanwege de hoge kosten regelmatig uitgesteld of uitgesmeerd
over een langere periode dan aanvankelijk de bedoeling was (van ca. 30 jaar naar ca. 50 jaar).
 Bij grote regenbuien verdwijnt een deel van het regenwater rechtstreeks in het riool.
 In droge periodes lekt grondwater het riool in. Dit kan op sommige plaatsen ervoor zorgen dat de
grondwaterstand verlaagd wordt en palen droog komen te staan. Om dit te voorkomen wordt
bewust water geïnjecteerd. Het totaal wordt door een persleiding via Korte Akkeren onder de
IJssel door afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie aan de zuidkant van de IJssel. Dat wil
zeggen dat wateroverlast een klein beetje uitgesteld wordt en de kosten van zuivering onnodig
hoog zijn.
 Bij clusterbuien raakt al snel het rioleringssysteem overbelast. Middels het 'overstorten' komt zo
vervuild rioolwater in het oppervlaktewater terecht. Bij toename van de regenintensiteit (door
klimaatverandering) zal het ‘overstorten’ en dus ook de vervuiling vaker voorkomen dan vroeger.
 Bij een volstrekt gescheiden rioolsysteem zal het ‘overstorten’ en vervuilen niet meer voorkomen.
Zwak punt 2: Geringe sponswerking 9
De binnenstad heeft ook weinig sponswerking voor water. Het overgrote deel van de binnenstad is
bestraat en in tuinen voeren tegels (te) vaak de boventoon. De parken die wel enige sponswerking
vertonen zijn zeer beperkt van omvang en de wat grotere groenplekken liggen veelal buiten de singels
en in de buitenwijken. Een oppervlakkige meting door middel van ruitjes tellen op een luchtfoto levert
een ruwe schatting dat ca. 10%-20% van het oppervlak van de binnenstad nog groen is. Ook met de
beste campagne voor duurzaamheid is het niet te verwachten dat hier een significante verbetering in
zal komen. De vraag is ook of het 'onttegelen' van tuinen veel effect heeft. Karakteristiek voor zowel
de overstromingen in Engeland als in Zuid-Frankrijk was het feit dat het al dagen regende voordat de
clusterbuien toesloegen. De ondergrond was al verzadigd. Ook dat is een gevolg van de
klimaatverandering.
Zwak punt 3: Bodemdaling
Een groot deel van de binnenstad is gebouwd op veengrond. De pleistocene laag ligt meer dan 10
meter diep. Deze daalt op zich al met ca. 0,2 - 0,3 mm per jaar (zie ook tekening hieronder 10), maar
door het inklinken en oxidatie van het veenpakket dalen de (niet onderheide) huizen extra. Deze
laatste daling is bijna tien keer zo groot. Langs de Turfmarkt varieert de daling van 1 - 3 mm per jaar.
9

10

Opname in tuinen en parken en later via verdamping of via het grondwater weer verdwijnen.
Door tektonische beweging van de aardkorst. Zie artikel over NAP: http://www.kwaad.net/NAP-niveau.htm
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Zwak punt 4: Gering bergend vermogen van de grachten en singels
Het Hoogheemraadschap van Rijnland hanteerde als norm dat het verschil tussen maaiveld en
wateroppervlak (drooglegging) in stedelijke gebieden 40 cm diende te zijn. Tevens werd aanbevolen
om meer dan ca. 15% van het oppervlak uit water te laten bestaan. De normstelling bestaat al meer
dan tien jaar en is nog niet aangepast om bestand te zijn tegen de reeds huidige en toekomstige
clusterbuien. Deze norm is in 2010 verlaten en vervangen door maatwerk.
Bergingscapaciteit = Oppervlakte van het water X Drooglegging
Bij de Turfmarkt is de drooglegging op enkele plaatsen slechts 10 cm ofwel een kwart van de norm.
Alleen in het centrum rond de Sint Janskerk en op de vroegere zeedijken: Westhaven en Oosthaven,
is sprake van een ruime drooglegging.
Daardoor is een groot deel van de binnenstad een uitermate kwetsbaar gebied geworden.
Op zich was deze norm redelijk. Immers wanneer in één uur tijd een clusterbui van 60 mm valt zullen,
bij een drooglegging van 40 cm en een oppervlaktewater van 15% van het totaaloppervlak, de
grachten, singels en sloten precies tot aan de rand gevuld worden. Immers 100% * 60 mm = 15% *
400 mm (aangenomen dat het water niet in de grond zal wegzinken, zie hiervoor sponswerking).
Het oppervlaktewater in de binnenstad (grachten en grachtjes) vormt slechts ca. 4,1% van het
oppervlak. In een bebouwde omgeving, waar een drooglegging van 40 cm van toepassing is werd een
norm van 15% als norm voorgesteld of voorgeschreven. Een norm die in vrijwel alle buitenwijken
gehaald is.
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Toen we in 2007 dit povere resultaat van ruim 4% voor de binnenstad bespraken binnen de studie
Consortium Hollandse Waterstad (zie bijlage 1)11, stelde de vertegenwoordiger van Rijnland dat de
singels volledig meegerekend moesten worden bij de binnenstad. Het resultaat zou dan bijna 20% zijn
en dus ruimschoots voldoen aan de toenmalige norm van 15%.
Op dat laatste viel en valt wel wat af te dingen. Immers de overkant van de singels (buiten de
binnenstad) bevat ook oppervlaktes van de stad die eveneens en uitsluitend afwateren op deze
singels. Het beste voorbeeld is de Kadebuurt, die zelf geen open water heeft. Nemen we de
oppervlakte van de Kadebuurt mee dan wordt het percentage oppervlaktewater al minder dan 15%.
Nu pompen gemalen (Spruit, Willens en het gemaal Burgvliet) het water van een aantal polders naar
diezelfde stadsboezem. De polder Willens loost inmiddels het water direct op de Hollandse IJssel.
Water uit de binnenstad kan maar op één manier naar de singels worden afgevoerd en dat is via de
Potterspoort, een heus hydraulisch knelpunt (een versmalling die snelle afvoer onmogelijk maakt).
Het is dus redelijk om ook (als oefening) apart naar de binnenstad te kijken en in te schatten hoeveel
procent van het oppervlak hiervan rechtstreeks afwatert op de singels. Schatten we dit op een rand
langs de singels van 20% van het stadsoppervlak dan is het percentage oppervlaktewater van de
direct erachter liggende 'kleinere' binnenstad niet 4,1% maar 5,1%. Zelfs als we beweren dat de helft
van de binnenstad zijn water direct op de singels loost, komen we nog maar op een percentage van
8,2 % en dat voldoet nog steeds niet aan de norm. Zeker niet omdat de drooglegging op de zwakste
plek nog maar 10 cm is en niet de normatieve 40 cm.
Zwak punt 5: Gouda ligt al dieper dan Rijnlands Boezempeil
In een poging om wateroverlast te voorkomen is vele malen door het Hoogheemraadschap Rijnland
gekozen voor een peilverlaging. Daardoor was het zelfs noodzakelijk het water in en om de stad los te
koppelen van het boezempeil van Rijnland. Op dit moment is het stadsboezempeil van Gouda 10 cm
lager dan het peil van de Rijnlandse boezem. Zie hieronder voor meer details.
Maar wat was het alternatief? Kosten voor een echte en duurzame oplossing waren immers hoog. Het
boezempeil verlagen kan niet meer herhaald worden zonder een ander soort kostenpost te
introduceren, namelijk die van verrottende houten heipalen. Het echt oplossen van het probleem van
verzakkende panden is intussen vele malen duurder geworden.
Intermezzo over het loskoppelen van de stadsboezem:
In 1935 werd het Pijnakker-Hordijkgemaal aangelegd. Later werd de Cock van Leeuwensluis
operationeel. Pas toen kon de stadsboezem losgekoppeld worden. Niet alleen de zakkende bodem
speelde een rol, maar ook de kwetsbaarheid van de nutsvoorzieningen op de Potterspoort speelde
mogelijk een rol.
Vrijwel alle buitenwijken met 15% oppervlakte water en een drooglegging van 40 cm, kunnen zonder
noemenswaardige problemen een bui van 60 mm in één uur doorstaan.
Formule: Drooglegging * Wateroppervlak = Bui * Totaal oppervlak
Ofwel: 400 mm * 15% = 60 mm * 100%.

11

Een samenwerkingsverband (2005-2009) van de Gemeente Gouda (penvoerder), het Hoogheemraadschap
van Rijnland, de Rijksdienst Monumentenzorg, het Gouds Watergilde, Zuid Hollands Bureau voor Toerisme,
Architectenbureau Ykema en NOK (Netwerk Omgeving Kwaliteit). Een sponsor was het bureau 'Leven met
Water'.
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Stel dat voor de binnenstad met grachten en singels en alle daarop lozende oppervlaktes het
oppervlakte percentage op 17% en de drooglegging van de zwakste punten op 10 cm ofwel 100 mm,
dan geldt: 100 mm * 17% = Bui in mm * 100 %.
De maximale bui is dus 17 mm.
Echter de gemalen Mallegatsluis en Hanepraij malen voortdurend tijdens de bui waardoor een
zwaardere bui kan worden opgevangen.
Zwak punt 6: Niet ongelimiteerd malen
Het is niet toegestaan ongelimiteerd te lozen op de Hollandse IJssel. Immers bij een hoge waterstand
en eindeloos lozen zou op een andere plek de IJsseldijk kunnen breken. De ellende moet natuurlijk
eerlijk verdeeld worden. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de rivier en in een waterakkoord is de
lozingscapaciteit vastgesteld:
 15 m3 per 100 ha. stedelijk gebied.
 10 m3 per 100 ha. landelijk gebied.
 stoppen met malen wanneer de IJssel hoger staat dan 2.60 meter NAP
De IJssel beweegt zich tussen gemiddeld -60 cm NAP en +120 cm NAP De rivier heeft een open
verbinding met de Noordzee en kent dus ook de gevolgen van springtij en stormen die het water
kunnen opstuwen (ook de rivier op).
Boven de 2.60 meter mag er wel geloosd worden door de gemalen Hanepraij en Mallegat, mits
dezelfde hoeveelheid bij het gemaal Pijnacker-Hordijk onmiddellijk weer wordt ingelaten.
Rijnlands Beleid
1e Citaat: 12
Om wateroverlast te voorkomen zijn in 2003 op landelijk niveau normen afgesproken.
Deze normen zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Dit
akkoord heeft als doel om in 2015 de watersystemen in Nederland op orde te hebben en
op orde te houden.
Hierbij is rekening gehouden met veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename verharding.
Rijnland heeft haar watersystemen in boezem en polder aan de NBW-normen getoetst.
De NBW-normen verschillen per grondgebruik. Voor stedelijk gebied wordt een strengere
norm gehanteerd dan voor grasland. De toetsing voor Rijnlands boezemwater is in 2002
uitgevoerd. Onlangs (in 2007) zijn de polderwateren (peilgebieden) aan de NBW-normen
getoetst. De binnenstad van Gouda is getoetst aan de norm voor stedelijk gebied.
Volgens deze norm mag eens in de honderd jaar nét geen wateroverlast in de binnenstad
optreden.
Uit de toetsing blijkt voor de binnenstad van Gouda geen knelpunt te bestaan. Dit
betekent dat het huidige watersysteem in de binnenstad op orde is. Tot 2015 hoeven
geen extra maatregelen genomen te worden om eventuele wateroverlast door
klimaatverandering te voorkomen. Dit komt overeen met het beeld uit de praktijk.
Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft later in de praktijk vastgesteld, dat er wel wateroverlast
was.
2e Citaat: 13
12
13

"Watersysteembeschrijving en knelpunten stadsboezem Gouda" in 2007 opgesteld door Jasper Tamboer.
blz. 21 Op internet te vinden. Was onderdeel van de Consortiumstudie Hollandse Waterstad (2005-2009)
"Watersysteembeschrijving en knelpunten stadsboezem Gouda" in 2007 opgesteld door Jasper Tamboer.
blz. 5ev Op internet te vinden. Was onderdeel van de Consortiumstudie Hollandse Waterstad (2005-2009)
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Het peil van de Goudse stadsboezem wordt gehandhaafd op NAP - 0,70 m. Dit is 10 cm
lager dan het peil van de Rijnlands boezem (NAP -0,60 m), waar ook de Gouwe deel van
uitmaakt.
In de stadsboezem Gouda is maar een zeer beperkte fluctuatie in het waterpeil
toegestaan.
Enerzijds vanwege de beperkte drooglegging van sommige delen van de stad, waardoor snel
wateroverlast kan ontstaan. Anderzijds omdat het grondwaterpeil niet te laag mag komen in
verband met mogelijke schade aan constructies (onder meer droogvallen houten palen).
Evenzo bij de Karnemelksloot.

Zoals eerder vermeld worden strenge eisen gesteld aan peilfluctuaties omdat op
sommige plaatsen in de binnenstad een kleine drooglegging is. Dit resulteert in een strak
peilbeheer, waarbij het water in de stadsboezem wordt gestuurd op 2 cm peilverschil,
tussen -0,68 en -0,70 NAP.
Als het waterpeil te veel uitzakt naar een waterpeil van - 0,73 m NAP of teveel stijgt naar 0,66 m NAP dan treedt het calamiteitenplan in werking. Vanaf dit peil worden
noodmaatregelen genomen om waterschade te voorkomen. Als het peil boven de -0,60
m NAP stijgt, treedt er schade op door wateroverlast. De berging in de binnenstad is dus
maximaal 10 cm.
Bovendien liggen de laagste overstortdrempels in de binnenstad op NAP -0,63 m
(Turfmarkt). Hier stroomt het oppervlaktewater vanaf een peilstijging van 7 cm al de
riolering in.
Inmiddels is het 2016 en is een herbezinning en evaluatie nu op zijn plaats. De gemeente
Gouda heeft in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland en andere partners in
het voorjaar een 'werkplaats' gehouden over "de zakkende stad" en met name over het gebied
bij de Turfmarkt. Eerder in december 2015 was een intentieovereenkomst getekend met als
titel: “Stevige stad, Zwakke bodem”.

“Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug.”
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Niets doen of opnieuw een peilverlaging lijkt, gelet op de uitspraken van 2007 en door Rijnland
zelf op schrift gesteld, geen optie meer.
De activiteiten van de werkplaats zijn afgerond in juni 2015. Oorspronkelijk was het de
bedoeling dat aansluitend de bestuurders in een ‘speech act’ een richting van een oplossing
zouden aangeven en acties zouden definiëren. Er is kennelijk meer tijd nodig om een goede
richting te bepalen en de ‘Speech act’ werd voorlopig uitgesteld tot maart 2016, aldus de
gemeente. Tijdens het Nationaal congres bodemdaling in maart in Madurodam werd duidelijk
dat eerst nog meer metingen verzameld moeten worden.
Conclusie:
Het zakken van de binnenstad gaat gewoon door. Er zijn de laatste 50 jaar geen remedies tegen het
zakken van de binnenstad gevonden.
De schattingen lopen vooralsnog uiteen van 1 tot 3 mm per jaar en op sommige plaatsen zelfs veel
meer. Tussen 2007 en 2015 is het stadsgebied, dat op veen is gebouwd, naar schatting tussen de 1
en 2,5 cm verder gezakt of zelfs meer. Er is slechts een gering aantal meetpunten.
Het is eenvoudig aan te tonen dat de meeste overheden dit soort problemen de afgelopen halve eeuw
telkens naar een volgende bestuursperiode hebben doorgeschoven en daardoor zijn deze overheden
in zekere mate medeveroorzaker van het huidige probleem (voer voor juristen?). Gedane zaken
nemen geen keer, dus laten we vooral kijken hoe het water door de stad loopt, waar de knelpunten
liggen en daarvoor oplossingen zoeken.

“Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug.”
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6.

Watertransporten in Gouda

Waar blijft al het water?
We kunnen het watersysteem van Gouda opdelen in vier gebieden:
1. subsystemen van de polders ( ca. -200 cm NAP)
2. subsysteem van de singels (-70cm NAP)
3. subsysteem van de grachten in de binnenstad (-70 cm NAP)
4. subsysteem van bijzondere gebieden (verschillende peilen)
1. Subsystemen van de polders
De stad heeft een aantal polders die de buitenwijken van de stad vormen:
 Bloemendaal (-220 cm NAP)
 Willens (-195 cm NAP)
 Kort Haarlem (-1,90 cm NAP)
 Korte Akkeren (-230 cm NAP)
 Spruit (-220 cm NAP)
Aangezien al deze polders een oppervlaktepercentage water hebben van ca.15%, hoeven we hier
geen verdere aandacht te besteden aan mogelijke wateroverlast.
Het water van de buitenwijken wordt van rond de 2 meter beneden NAP door middel van gemalen
afgevoerd naar:
 de stadsboezem op -70 cm NAP of
 Rijnlands Boezem op -60 cm NAP of
 de Hollandse IJssel.
2. Subsysteem van de singels
De singels hebben een echte transportfunctie. In natte tijden vervoeren ze het water van de
binnenstad naar de gemalen en in droge tijden kan water ingelaten worden van de Hollandse IJssel
ter compensatie van het water dat naar omliggende polders en buitenwijken wordt afgestaan.
3. Subsysteem van de grachten
Ook de grachten hebben een transportfunctie om het overtollig regenwater zo snel mogelijk vanuit de
binnenstad af te voeren naar de singels. Via inlaten bij de twee volmolens en via de omloopriolen bij
de Havensluis kan ook water van de IJssel ingelaten worden. Dit om de grachten te spoelen.
Bij het 'schuren' van de grachten werd vroeger eerst de Donkere Sluis gesloten en de Haven van
'hoog' water voorzien. Daarna kon de Donkere Sluis naar believen eerst een beetje en later helemaal
worden opengezet, waardoor de grachten werden schoongespoeld. Een stelsel van andere
sluisdeuren gaf vervolgens richting aan het schoonspoelen. Gouda is de enige stad in Nederland waar
dit ‘schuren’ door een sluis met kruisende deuren nog kan worden gedemonstreerd.
4, Subsysteem bijzondere gebieden
Een kwetsbaar gebied is het gebied rond de Motte in het oudste deel van de stad, maar ook de
Kadebuurt is een kwetsbaar en bijzonder gebied. De Kadebuurt kent geen oppervlaktewater en moet
dus via hemelwaterriolen de overtollige regen afvoeren naar de singel, Karnemelksloot en Breevaart.

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

Het water van de singels wordt afgevoerd via meerdere gemalen:
1. het gemaal Mallegat aan de Turfsingel met een capaciteit van 80 m 3 per minuut.
2. het gemaal Hanepraij aan de Fluwelensingel met een capaciteit van 70 m 3 per minuut.
Maar er komt ook (regen)water binnen bij:
1. het gemaal Burgvlietkade met een capaciteit van 80 m3 per minuut.
2. het gemaal Willens met een capaciteit van 35 m3 per minuut. Echter deze functie is overgenomen
door een gemaal dat de afvoer rechtstreeks naar de Hollandse IJssel pompt.
3. het gemaal Spruit met een capaciteit van 2 m 3 per minuut.
4. Kort Haarlem brengt geen water meer op de stadsboezem, maar vanuit de stadsboezem wordt
nog wel water ingelaten in droge periodes.
Er zijn dus nog een aantal inlaten die gebruikt worden om in droge periodes vanuit de singels water in
de diverse polders toe te laten.
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Samenvatting capaciteit van de gemalen:
Gemalen
m3/uur
Gemaal Spruit (IN)
Gemaal Willens (IN)

m3/min

m3/sec

120

2

0,033333

0

0

0,000000

Gemaal Kort Haarlem (IN)

0

0

0,000000

Gemaal Burgvlietkade (IN)

3.600

60

1,000000

Gemaal Mallegat (UIT)

-4.800

-80

-1,333333

Gemaal Hanepraij (UIT)

-4.200

-70

-1,166667

subtotaal

-5.280

-88

-1,466667

N.B. In het rekenmodel is abusievelijk rekening gehouden met een capaciteit van 60 m 3 in plaats van
80 m3 per minuut. Voor de hiernavolgende berekeningen heeft deze afwijking geen effect, omdat in
deze berekeningen met een verhoogde afvoercapaciteit van Hanepraij en Mallegatsluis is gerekend
en het knelpunt ligt op punten voordat het binnenstadwater de singels bereikt.
Wat eventueel nader bekeken moet worden is het effect van een opzettelijk vergrote afvoer van water
in de Raambuurt via het afvoerriool richting Korte Akkeren. Dan moet ook de vraag gesteld worden of
een vergrote afvoer en de daaruit voortvloeiende behoefte aan capaciteitsvergroting van de
zuiveringsinstallatie niet een oneigenlijk gebruik hiervan is.
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Het Watergilde wil zoveel mogelijk water terugbrengen in de binnenstad van Gouda. (naar model 15 e 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.

27

Watermodel Gouda v8.1

Het Gouds Watergilde
7.

Het Watermodel van Gouda

Intro
Het watermodel kun je op meerdere manieren omschrijven:
 Het 1500-model. Dit is het model (inclusief de huidig gedempte grachten en zijlen) zoals rond ca.
1500 in Gouda aanwezig was in de binnenstad.
 Het 2000-model. Dit is het huidige model.
Na de uitleg van het model worden in de volgende hoofdstukken een aantal berekeningen gedaan
onder bepaalde aannamen.
Soorten berekeningen
In eerste instantie voeren we de berekeningen uit voor het huidige model en pas na de eerste
resultaten bezien we in welke mate (delen van) het 1500-model zou kunnen bijdragen aan het
oplossen van huidige en voorziene problemen.
De berekeningen zijn als volgt onder te verdelen:
1. Berekening van het overtollig water na een clusterbui. De hoeveelheid neerslag minus de
maximaal af te voeren hoeveelheid (afhankelijk van de capaciteit van de gemalen) bepaald het
overschot. Hierbij wordt geen rekening gehouden met stroomsnelheden en hydraulische
knelpunten (zie hieronder). De resultaten van deze berekeningen zijn te vinden in hoofdstuk 8
"Water teveel".
2. Berekening van de doorstroming van het water uitgaande van een fictieve gemaalcapaciteit die
groter is dan de neergedaalde regen van een clusterbui van een uur. Hierbij spelen hydraulische
knelpunten een grote rol omdat ze een snelle afvoer van veel water verhinderen. Ze houden als
het ware het water vast, waardoor dit voor het knelpunt steeds hoger gaat worden gedurende
buien van een uur. Met behulp van een simulatieprogramma worden de effecten berekend. De
resultaten van deze berekeningen zijn te vinden in hoofdstuk 9 "Ophoping van water".
3. Berekening van de doorstroming waarbij de laagste delen afgekoppeld worden en hun overtollig
water mogen afvoeren door middel van pompen. De resultaten van deze berekeningen zijn te
vinden in hoofdstuk 10 "Pompen of verzuipen".
4. Berekening van de doorstroming waarbij alle gedempte grachten als het ware weer open
gegraven zijn en er meerdere uitlaatkleppen naar de singels zijn. De resultaten van deze
berekeningen zijn te vinden in hoofdstuk 11 "Droom van het Watergilde".

“Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug.”
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Watervakken in het huidige watermodel
Onder het watermodel van Gouda verstaan we de waterpartijen die een aaneengesloten gebied
vormen en in ruststand allemaal hetzelfde peil hebben van -70 cm NAP.
Aaneengesloten grachten worden in onderstaande tekening voorzien van scheidsvlakken die allen
een letteraanduiding hebben. Zie kaart hieronder. Hierdoor ontstaan er verschillen watervakken die
we nodig hebben bij verdere berekeningen.

De watersysteembeschrijving is een publicatie van HH Rijnland december 2007
Het watermodel kan als volgt onderverdeeld worden:
 Singels en doorvaarten (rode lijnstukken met hoofdletters):
o De singels rond de binnenstad zoals:
 Turfmarktsingelgracht (H-M)
 Kattensingelgracht (H-P)
 Blekerssingelgracht (P-S)
 Fluwelensingelgracht (S-T).
o Doorvaarten zoals:
 Karnemelksloot (S-U)
 Breevaart (U-V)
 Nieuwe Vaart (G-H)
 Kromme Gouwe (A-F).
 Grachten in de binnenstad (blauwe lijnstukken met kleine letters):
o De historische doorvaart door de binnenstad bestaande uit:
 Haven (g-t)
 Binnen Gouwe (a-g).
o De kleinere aaneengesloten grachten zoals:
 Peperstraatgracht (f-u)
“Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug.”
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o

 Vijverstraatgracht (q-r)
 Spieringstraatgracht (p-s)
 Jeruzalemstraatgracht (p-k)
 Raoul Wallenberggracht (ook wel plantsoengracht genoemd) (l-o)
 Zeugstraatgracht
 Turfmarktgracht
N.B. de letter "k" is niet in de tekening opgenomen maar ligt aan de aansluiting van
Raoul Wallenberggracht of plantsoengracht aan de Jeruzalemstraatgracht, terwijl "l"
de overgang van Jeruzalemstraatgracht naar Zeugstraatgracht vormt.
Intieme vaarwegen rond de Motte bestaan uit:
 Achter de kerkgracht (g-j) met onderdoorgang (g-h)
 Molenwerfgracht (i-p)

N.B. Een nieuwe watergang die start tussen de punten S en U in de tekening hiervoor en eindigt bij
een gemaal naar de Hollandse IJssel (het terugbrengen en opnieuw gebruiken van de Jan
Verswollewetering) gaat het overtollige water van Reeuwijk- en de Sluipwijkpolders versneld
uitwateren naar de rivier. Daardoor worden de singels minder belast.

“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 15 e 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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8.

Berekening 1: Water teveel

Hoeveel water blijft over in het 2000-model
We nemen aan dat tijdens een clusterbui alle gemalen maximaal functioneren.
Dan gaat er per minuut 150 m 3 uit en komt er 62 m3 in. Per saldo gaat er dus 88 m 3 per minuut uit.
Per uur is dit: 5.280 m3. Daarmee kan de stad geen clusterbui van 60 mm aan, maar wat wel?
We nemen aan dat 10%-20% van de binnenstad (en de Kadebuurt) "groen" is. Door gebruik te maken
van een luchtfoto van enige jaren geleden en daarover een raster van kleine vakjes te leggen, was het
mogelijk een schatting te maken van het groene oppervlak. Tussen het tijdstip van de foto en heden is
de betegeling van tuinen alleen maar toegenomen. Regen die op ‘groene’ bodem valt verdwijnt in de
bodem en komt niet direct in het oppervlaktewater terecht.
We nemen ook aan dat er een gescheiden rioolstelsel is. Regenwater verdwijnt dus niet via de
waterzuivering.
Onderstaande berekening geeft aan bij welke neerslag, in mm per uur, na één uur het peil van de
stadsboezem met 10 cm is gestegen.
Maximale regenbui versus drooglegging 10 cm in het 2000-model
(oppervlaktes in m2)

Water

Oppervlakte grachten

25.859

Oppervlakte singels rond de binnenstad

63.477

Oppervlakte overig water

57.830

Totaal oppervlak water

147.165

Oppervlakte stadsboezem

147.165

Land

605.135

Oppervlakte kadebuurt

243.000

Subtotaal oppervlakte stadsboezem

848.135

Percentage groen gebied

15%

Totaal oppervlak land dat water afvoert

Totaal

752.300

127.220
720.915

1 mm regen in een uur geeft een volume m 3

147

Dit water komt in het oppervlaktewater

868

en geeft een peilverhoging van mm

5,90

Peilverhoging van 10 cm bij regen in mm

16,95

721

868

maar er wordt ook water weggemalen
Gemaalcapaciteit per uur in m3

5.280

Dit is een equivalent van een bui van mm

6,08

Peilverhoging van 10 cm bij bemaling kan
een regenbui hebben van (in mm):

23,04

“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 15 e 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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Het ‘break even’ punt ligt bij iets minder dan 7 mm regen in één uur. Er valt dan evenveel regen als de
gemalen kwijt kunnen.
Een verhoging van 10 cm van het waterpeil van de gehele stadsboezem wordt bereikt bij een
regenbui van ruim 23 mm in één uur.
Hoeveel water bleef over in het 1500-model
We nemen dezelfde randvoorwaarden als in het 2000-model, hoewel er geen rioolsysteem was, de
stadsboezem niet was losgekoppeld van de Gouwe, etc.
Ook nemen we aan dat dezelfde hoeveelheid water in een uur kan worden weggemalen.
In de binnenstad van Gouda was naar schatting veel meer groen (zie maquette in het museum)
Voor deze berekening gaan we uit van 40% groen.
Maximale regenbui versus drooglegging 10 cm in het 1500-model
oppervlaktes in m2

Water

Oppervlakte grachten (3/4 extra)

45.252

Oppervlakte singels rond de binnenstad

63.477

Oppervlakte overig water

57.830

Totaal oppervlak water

166.559

Oppervlakte stadsboezem

166.559

Oppervlakte kadebuurt

585.741

Totaal

752.300

243.000

Subtotaal oppervlakte stadsboezem
Percentage groen gebied

Land

828.741
40%

Totaal oppervlak land dat water afvoert

331.496
497.245

1 mm regen in een uur geeft een volume m 3

167

Dit water komt in het oppervlaktewater

664

en geeft een peilverhoging van mm

3,99

Peilverhoging van 10 cm bij regen in mm

25,09

497

664

maar er wordt ook water weggemalen
Gemaalcapaciteit per uur in m3

5.280

Dit is een equivalent van een bui van mm

7,95

Peilverhoging van 10 cm bij bemaling kan
een regenbui hebben van (in mm):

33,05

Het ‘break even’ punt ligt in dit model bij 8 cm, terwijl een bui van ruim 33 mm nog geen verhoging van
meer dan 10 cm oplevert in de gehele stadsboezem.
Bovendien is het aannemelijk dat de drooglegging in die tijd meer dan 10 cm was zodat een nog
grotere bui waarschijnlijk geen problemen gaf.

“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 15 e 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.

32

Watermodel Gouda v8.1

Het Gouds Watergilde
In deze berekeningen hebben we aangenomen dat het water zich snel over de grachten en singels zal
verspreiden zodat overal hetzelfde peil blijft. In het 1500-model is dat beter aannemelijk dan in het
2000-model. In het verleden was de binnenstad op meerdere plaatsen verbonden met de singels,
terwijl nu al het water van de grachten maar op één plaats (bij de Potterpoort) naar buiten kan.

“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 15 e 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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9.

Berekening 2: Ophoping van water

intro
Bij brede waterwegen, die geen versmallingen kennen, zal het overtollige water snel afgevoerd
worden. Echter wanneer er veel versmallingen door bruggen in relatief smalle grachten liggen dan kan
bij hevige regenval sprake zijn van 'hydraulische' knelpunten. De capaciteit van berging én afvoer is
ten opzichte van het model-1500 beduidend verslechterd door de vele dempingen van de afgelopen
anderhalve eeuw en het mede hierdoor afsluiten van verbindingen tussen de binnenstad en de
singels.
Capaciteit Potterspoort
De doorlaat bij de Potterspoort is de enige weg waardoor water uit de grachten van de binnenstad
naar de singels kan worden afgevoerd. Maar ook de Sint Remeijnsbrug, de draaibrug verder zuidelijk,
de brug naar de Turfmarkt en het Amsterdams Verlaat zijn knelpunten.
Om de effecten van deze versmallingen te berekenen is een simulatiemodel gemaakt, waarvan de
achtergronden in de bijlagen zijn beschreven (zie leeswijzer van de bijlagen).
Uitgangspunten berekening 2
 De gegevens met maten van de diverse waterlopen zijn afkomstig van het rapport van Jasper
Tamboer uit 2007, aangevuld met maten van bruggen en sluizen verstrekt door de gemeente
Gouda en opmetingen op kadastrale kaarten met schaal 1 op 625, waarvan we een kopie
verkregen hebben van de gemeente Gouda.
 De stad is in dit model in 64 watervakjes verdeeld.
 Niet alle hydraulische knelpunten zijn in het model opgenomen. Wel zijn opgenomen:
o de Trappetjesbrug in de Turfmarktgracht
o de brug aan het einde van de Turfmarkt
o de draaibrug in de Gouwe
o de Sint Remeijnsbrug
o de vernauwing bij de Potterspoort
 In de eerste berekening is uitgegaan van dieptes van de watervakken die overeenkomen met de
leggerdiepte. In de praktijk wordt deze administratieve diepte gebruikt om te bepalen of er wel of
niet gebaggerd moet gaan worden. Gaat er gebaggerd worden dan gaat dat meestal tot aan de
ingreepmaat die beduidend dieper kan zijn. Zo kan men weer een aantal jaren vooruit en hoeft er
niet ieder jaar gebaggerd te worden. Bedenk dat bij sluizen niet gebaggerd kan worden! Deze
hebben immers een bodem.
 In de hiernavolgende berekeningen (ook bij volgende hoofdstukken) wordt geen rekening meer
gehouden met het weglekken van regenwater via het riool. We gaan er vanuit dat al het
hemelwater uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht zal komen.
 Ook verdamping van een substantieel deel van de regen lijkt zeer onwaarschijnlijk en wordt
evenmin in het model meegenomen. Bij een hoge graad van luchtvochtigheid is verdamping ook
nauwelijks mogelijk.
 Aangenomen is dat 15% van het "droge" oppervlak van de binnenstad bestaat uit tuinen of parken
die alle neergedaalde regen kunnen opnemen in de grond.
 Aangenomen is dat 25% van het "droge" oppervlak van de binnenstad direct afwatert op de
omliggende singels.
 Aangenomen is dat in de Kadebuurt al het regenwater op de Blekerssingel wordt afgevoerd.
 In eerste instantie wordt uitgegaan van de normale (lees; huidige) capaciteit van de gemalen.
“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 15 e 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 stapgrootte van de simulatie is 0,001 sec. Anders gezegd in 60.2000 rekenstappen wordt voor
iedere plek de verandering in stroomsnelheid en waterhoogte ten opzichte van elkaar berekend.
De nauwkeurigheid van de berekeningen hangt sterk af van het aantal watervakken en de grootte
van de tijdstap. Bij een stapgrootte van 0,001 sec is de nauwkeurigheid ca. 2%.

Een flinke bui van 20 cm in een uur
Hieronder is te zien hoe de waterhoogte is ten opzicht van het stadsboezempeil gedurende het uur
van de bui. De plek is de Turfmarkt tussen Blauwstraat en de Trappetjesbrug.

Bij deze bui blijft het water na een uur nog net onder de kademuur staan. Het scheelt echter maar 1
cm en 20 mm regen is niet echt een zware bui.
Voor ieder van de watervakken in dit model is de hoogte na een uur anders. Voor ieder deel van de
stad is gelukkig ook de kademuur anders en meestal hoger.
De verschillende hoogtes van het water na een uur zijn goed te zien in de volgende grafiek. Het is een
puntengrafiek, waarbij de verticale as de waterhoogte aangeeft en de horizontale as de afstand van
het midden van het watervak tot het midden van de waterkom die ligt tussen Amsterdams Verlaat, de
draaibrug en de brug op het einde van de Turfmarkt.
Soms is deze afstand negatief weergegeven en soms positief. Dit is gedaan om afzonderlijke
waterlopen met hun hoogtes duidelijk zichtbaar te maken.

“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 15 e 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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Uitleg grafiek:
 De rode lijn geeft van rechtsboven tot rechtsonder de volgende waterpartijen aan:
 Haven, Donkere Sluis, een stukje Binnen Gouwe met daaraan vast de Peperstraatgracht,
Visbanken, weer een stuk Binnen Gouwe tot aan het Amsterdams Verlaat en de kom waar ook de
Turfmarkt in uitkomt. Vanaf dit punt voegen de rode- en de blauwe lijn samen (alleen rood is
zichtbaar).
 Draaibrug, wederom een stukje Gouwe, Sint Remeijnsbrug, stukje Gouwe en de versmalling bij de
Potterspoort (met het kunstwerk van een man die een ezel draagt). Hier splitst zich het water in
blauwe- en rode singels.
 Turfmarktsingel tot aan de Museumhaven en het gemaal Mallegat. Kromme Gouwe is ook op de
Turfmarktsingel aangesloten.
De blauwe lijn loopt van linksboven naar linksonder en bevat de volgende waterpartijen:
 in blauw: Jeruzalemstraatgracht, Zeugstraatgracht, Turfmarktgracht tot aan de kom met het
gemeenschappelijke stuk.
 in rood: het gemeenschappelijke stuk.
 in blauw: Kattensingel, Blekerssingel, Fluwelensingel tot het Hanepraijgemaal. Breevaart en
Karnemelksloot zijn op het knooppunt Blekerssingel-Fluwelensingel aangesloten en hebben een
hoger peil, vanwege het feit dat het gemaal Burgvliet water binnenbrengt op de Breevaart.
De groene lijn geeft de verbinding aan tussen Jeruzalemstraatgracht en de Gouwe. Deze loopt langs
het grachtje achter de kerk en de onderdoorgang. Omwille van duidelijkheid zijn deze
waterverbindingen niet opgenomen, doch gesymboliseerd door deze groene stippellijn.

“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 15 e 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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Aanpassing uitgangspunten
 We brengen de gemaalcapaciteiten van Mallegat en Hanepraij sterk omhoog (factor 5), maar de
gemalen mogen niet verder dan 2 cm beneden het peil malen. Dit om te voorkomen dat koppen
van heipalen droog komen te staan. Vlakbij het gemaal kan het verschil tijdelijk groter zijn.
 In plaats van de leggerdiepte gebruiken we de ingreepdiepte. Deze is (administratief bezien)
dieper, waardoor het oppervlak van de doorlaat groter is en er dus meer water getransporteerd
kan worden. Let op! De werkelijkheid is altijd slechter dan dit optimum dat alleen vlak na het
baggeren even de werkelijkheid is.
Om het verschil goed te laten zien zijn beide grafieken van de bui van 20 cm met eenzelfde
schaalverdeling naast elkaar gezet.
Links dezelfde grafiek als hiervoor, maar voorzien van een andere schaal en rechts in dezelfde schaal
de bui van 20 cm met grotere dieptes en verhoogde gemaalcapaciteit.

Duidelijk is dat, hoewel in het linkse geval de kritieke grens van 10 cm verhoging niet bereikt wordt, de
rechtse grafiek beduidend lagere verhogingen van het water oplevert. In het tweede voorbeeld is de
waterhoogte in de Turfmarktgracht tussen Blauwstraat en Trappetjesbrug al na ca. 5 minuten 7 cm
hoog en het blijft daarna rond deze hoogte slingeren.
Bij alle volgende voorbeelden gaan we uit van de ingreepdiepte en een verhoogde gemaalcapaciteit.

“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 15 e 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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Grafiek van waterhoogte bij 20, 40, 60, 80 en 100 mm neerslag in één uur
De norm is dat wateroverlast (overstroming) maar eens in de honderd jaar mag voorkomen. De kans
op steeds grotere buien neemt door de jaren toe en niemand durft zich aan een voorspelling te wagen
wat, over bijvoorbeeld dertig jaar, de omvang van een bui is die maar eens in de 100 jaar zal
voorkomen.
In de verdere berekeningen zullen we 20, 40, 60, 80 en 100 mm als grootte van een bui gebruiken.
De verticale as geeft de hoogte aan boven het boezempeil.
De horizontale as geeft de tijd in minuten aan.
Hieronder een vergelijking van de waterhoogtes bij de Turfmarkt (links) en Zeugstraat (rechts).
Turfmarkt

Zeugstraat

Duidelijk zichtbaar is dat de Zeugstraat bij alle buien een iets hogere waterstand heeft. Immers, het
water moet nog via de Turfmarkt worden afgevoerd en ligt dus als het ware 'stroomopwaarts’.
Bedenk dat een hoogte van ruim 30 cm (bij een bui van 100 mm) op de Turfmarkt nooit gehaald zal
worden. Evenmin alle aangegeven hoogtes boven de 10 cm. Zowel hier als bijvoorbeeld in de
Zeugstraat zal het water boven het niveau van de drooglegging over de straten gaan stromen. Omdat
bij overstromingen van de kade het water zich over een breder gebied kan verspreiden, zal de
uiteindelijk hoogte dus lager zijn dan in de grafiek aangegeven. Het lijkt dus mee te vallen, maar
zonder extra maatregelen loopt het water in alle gevallen wel de huizen binnen.

“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 15 e 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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Hieronder de grafiek bij een extreme bui van 100 mm. Vrijwel alle grachten van de binnenstad hebben
dan een waterhoogte van meer dan 25 cm.

“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 15 e 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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10.

Berekening 3: Pompen of verzuipen

Intro
Het is natuurlijk mogelijk om zwakke delen van de binnenstad een eigen waterpeil te geven door ze
los te koppelen van de stadsboezem. Dit stadsdeel krijgt dan een eigen waterpeil dat lager zal liggen
(op de nullijn). Het gevolg is dat er een soort gemaal zal moeten komen dat het peil op dit niveau gaat
houden en het overtollige water wegpompt.
Voorbeeld van afkoppelen
Het gebied Turfmarkt wordt afgekoppeld. Er wordt een gemaal geplaatst dat al het regenwater van
deze gracht in de kom aan het einde van de Turfmarkt in de Gouwe pompt. Dit gemaal zal zorgen dat
de hoogte van het water in het afgekoppelde deel nul blijft (zie dikke groene streep). In dit voorbeeld is
een bui van 60 mm genomen.

De grafiek is nu erg ingewikkeld geworden. De onderste dikke donkergroene streep met hoogte 0
geeft het tracé van de Turfmarkt aan inclusief de versmalling bij de Trappetjesbrug.
Doordat de gehele capaciteit van deze gracht geforceerd (door een pomp in plaats van door stroming)
in de kom wordt gespoten, ontstaat in deze kom continu een kunstmatig hogere stand van het water.
Dat zorgt voor een groter verschil met de waterpartijen voorbij de draaibrug en daardoor ontstaat
kennelijk een hogere snelheid onder de draaibrug door.
Hierdoor wordt het water sneller afgevoerd naar de bredere singels, waardoor de waterhoogtes in
(een deel van) het systeem lager zijn dan in de modellen hiervoor.
Er kleven natuurlijk ook nadelen aan dit afkoppelen. Doordat het water van de Zeugstraat niet meer
via de Turfmarkt gaat, maar een omweg moet maken, ontstaan er hogere en ontoelaatbare
“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 15 e 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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waterhoogtes in de Zeugstraat en verderop in de Jeruzalemstraat, Achter de kerk, enzovoorts.
Hieronder twee grafieken naast elkaar over de waterhoogten in de Zeugstraat. Links zonder dat
sprake is van een afkoppeling en rechts de situatie bij een afkoppeling van de Turfmarktgracht.
Zeugstraat zonder afkoppeling Turfmarkt

Zeugstraat bij afkoppeling van Turfmarkt

Duidelijk is te zien dat bij een gewone kleine bui de waterhoogtes in de Zeugstraat bij wel of niet
afkoppelen altijd beneden de 10 cm blijven. Echter bij zwaardere buien kan het verschil oplopen tot
meer dan het dubbele. Anders gezegd; afkoppelen doet meer kwaad dan dat het oplost. Natuurlijk kun
je hierna ook de Zeugstraat als tweede gebied afkoppelen, maar dan verplaatst zich bovenstaand
effect. Uiteindelijk kun je net zo goed de gehele binnenstad afkoppelen en alle delen van extra
pompen naar de singels voorzien. Samengevat; afkoppelen is geen oplossing.

“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 15 e 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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11. Berekening 4: Droom van het Watergilde
Intro
In de volgende berekening brengen we het model terug naar de tijd dat er nog geen dempingen waren
uitgevoerd en waarbij het water van de binnenstad op meerdere plaatsen de singels kon bereiken.
De Nieuwe Haven bestond nog als gracht en had een overkluisde verbinding met de Kattensingel. De
Vismarkt en de Naaierstraat hadden nog kleine grachtjes. Het Nonnenwater en Verlorenkost
verbonden de Binnen Gouwe met de Turfmarktsingel. De Raamgracht liep door tot in de Peperstraat.
De Vijverstraatgracht had een stevige verlenging parallel aan de Fluwelensingel en kwam daar
uiteindelijk ook in uit.
Tenslotte liep er water vanaf de Zeugstraat langs de Agnietenkapel en dat kwam uit in de
Blekerssingel.
Extra aanname bij berekening 4
Een groot deel van de gedempte grachten wordt nu ‘virtueel’ in het model meegenomen alsof ze nog
bestaan. Ook de vroegere open verbindingen van grachten en zijlen met de singels worden op die
manier meegenomen. Tevens is in deze berekening aangenomen dat ca. 40% (in plaats van 20%)
van het "droge" oppervlak van de stad uit groen bestond.

Bovenstaande grafiek laat zien dat, zelfs bij een extreme bui van 80 mm in één uur, nergens de grens
van 10 cm verhoging van het water valt te bespeuren.
In de twee grafieken die nu volgen worden met dezelfde uitgangspunten de waterhoogten op de
Turfmarkt vergeleken bij buien van 60, 80 en 100 mm in één uur. Links de huidige situatie (grachten
gedempt) en rechts de situatie indien de grachten niet gedempt waren.
“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 15 e 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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Turfmarkt in huidige situatie

Turfmarkt bij gebruik niet gedempte grachten

Leren van de geschiedenis
Uit bovenstaande moge duidelijk zijn dat onze voorouders goed wisten dat een ruim arsenaal aan
grachtjes, vaarten en zijlen goed was voor de waterhuishouding. Een terechte vraag is; hoeveel
kennis en inzicht is bij huidige bestuurders nog aanwezig? Als de kennis er is, is deze veelal voor een
korte termijndoel even ingehuurd. Overzicht en inzicht mag je in die context redelijkerwijs dan ook niet
meer verwachten bij lokale overheden.
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Bijlagen
Leeswijzer bij de bijlagen
Bijlage 1: Organisatie Gouds Watergilde
Uitleg van samenhang van water-gerelateerde organisaties in Gouda en de plaats van het Watergilde
daarbinnen.
Bijlage 2: Simulatiemodel
Een uitleg van simulatietechnieken.
Bijlage 3: Chezy, Manning en Stickler e.a.
Geschiedkundig overzicht over het ontstaan van formules uit de stromingsleer.
Bijlage 4: Formules en tabellen
Formules en vergelijkingen.
Bijlage 5: Toepassen van de formules
Technische details van de programma's en op welke wijze de formules zijn toegepast.
Bijlage 6: Maten van watergangen
Bijlage 7: 'Tunen' van het model
Details over de indeling van de grachten en singels in watervakken ten behoeve van simulaties.
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Bijlage 1: Het Gouds Watergilde
Het Gouds Watergilde is op 29 november 2002 opgericht.
In september 2001 hield de toenmalige wethouder Jan van Dijk op Monumentenavond een vurig
pleidooi om meer met het monumentale water van Gouda te doen. Vanuit de Historische Vereniging
‘die Goude’ werd de handschoen opgepakt en dat leidde tot een eerste lezing over de succesvolle
restauratie van de Binnendieze in ’s-Hertogenbosch. De lezing op 21 februari 2002 in de
Agnietenkapel, die in samenwerking met de Historische Vereniging en de gemeente tot stand kwam,
was zwaar overtekend. Er waren driemaal zoveel aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Peter
Verhagen projectleider van de restauratie, die dertig jaar aan deze omvangrijke klus had gewerkt,
boeide zijn gehoor zodanig dat hij in september 2002 opnieuw werd gevraagd.
Tijdens die tweede bijeenkomst werd een wedstrijd uitgeschreven over het gebruiken of terugbrengen
van een deel van de grachten. De winnaar zou bij een derde lezing in november 2002 worden bekend
gemaakt. Spontaan werd in september een jury samengesteld met een gemeenteraadslid, een
stedenbouwkundige van de gemeente, twee burgers met grote interesse voor historisch water en twee
bestuursleden van ‘die Goude’.
De derde bijeenkomst was evenals de eerste twee een groot succes. Opnieuw een interessante lezing
door Peter Verhagen en de bekendmaking van de prijswinnaar. Harry van Os van Mozaïek Wonen
had een ‘artist impression’ van de Goudse binnenstad gemaakt, waarin het water op vele manieren
een nieuwe rol speelde. Omdat het onderwerp te boeiend was besloten de leden van deze jury door te
gaan als werkgroep van ‘die Goude’ (het Gouds Watergilde). Al snel kwam het idee naar voren om
regelmatig een Waterconferentie te houden. Inmiddels zijn er tien conferenties geweest (de laatste in
2015 en de eerstvolgende komt in 2017).
In 2004 werd het Watergilde uitgenodigd deel te nemen aan een Consortiumstudie (2005-2009) van
de Gemeente Gouda (penvoerder/projectleiding), het Hoogheemraadschap van Rijnland, de
Rijksdienst Monumentenzorg, het Gouds Watergilde, Zuid Hollands Bureau voor Toerisme,
Architectenbureau Ykema en NOK (Netwerk Omgeving Kwaliteit). Een sponsor was het bureau 'Leven
met Water'.
De Projectleiding besloot in 2009 geen eindrapport te maken.
Gouda beschikt al jaren over een actieve stichting die de museumhaven bestiert.
In 2005 ontstond door samenwerking tussen twee leden van deze stichting en twee leden van het
Gouds Watergilde een nieuwe stichting ‘Gouda Havenstad’, die een meerdaags waterevenement
nieuw leven inblies. Later is de naam veranderd in ‘Stichting Gouda Waterstad’.
Al voor het begin van dit millennium bestond er een platform Gouda Binnenstad West, dat zich met
ruimtelijke ontwikkelingen van het westelijk deel van de binnenstad (binnen de singels) bezig hield. In
het jaar 1999 werd het een stichting en iets later verviel de toevoeging ‘West’. Deze stichting ging
steeds nadrukkelijker het water bij de plannen betrekken. Het in samenspraak ontwikkelde en door de
gemeenteraad vastgestelde plan Mierennest bevatte onder andere het terugbrengen van de twee
grachtjes het ‘Nonnenwater’ en de ‘Verlorenkost’. Het plan is inmiddels grotendeels opgeleverd, maar
het ‘Poortgebouw’ en de grachtjes zijn nog niet gerealiseerd.
Tussen 2005 en heden is er altijd nauw (strategisch) overleg geweest tussen het Gouds Watergilde,
Stichting Gouda Waterstad en Stichting Platform Binnenstad. Uit dit overleg ontstond een nieuwe
“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 15 e 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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Stichting “Gouda Sterk aan de IJssel”, waarbij het accent ligt op de opening van de Havensluis en de
herontwikkeling van het Veerstalgebied in relatie tot de versterking van de IJsseldijk.
Een paar jaar geleden is uit het Gouds Watergilde een nieuwe werkgroep van ‘die Goude’ ontstaan:
Het Sluiswachtersgilde. In eerste instantie boden de sluiswachters zich aan om de gerestaureerde
Stolwijkersluis te gaan bedienen, omdat daarvoor geen geld en/of mankracht beschikbaar was. Maar
ook zou dit nieuwe gilde de ‘Donkere Sluis’ gaan bedienen en het schuren laten zien aan toeristen.
Tot nu toe is geen toestemming verkregen om het schuren met een beperkte opzet van water te laten
zien. Daarom demonstreert het Sluiswachtersgilde dit zonder dat van een waterhoogteverschil sprake
is.
Om de samenwerking van vrijwilligers op het gebied van de historie van Gouda te versterken is in
2003 het Historisch Platform opgericht. Ongeveer 16 verenigingen en stichtingen zijn hier lid van.
Onder andere: ’Die Goude’, het Gouds Watergilde, het Sluiswachtersgilde, Stichting Museumhaven,
het Gouds Gidsengilde (rondleidingen), etc. De leden komen eens per kwartaal bijeen om onderling
gegevens en nieuwtjes uit te wisselen. Daarnaast verzorgt dit platform sedert 2005 de cursus
Goudologie over ‘Duizend jaar Gouda’ in al haar aspecten (12 zaterdagen twee uur lezingen met
rondleidingen, gevolgd door een examen). Een verdiepingscursus over water is in de maak!

“Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug.”
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Bijlage 2: Simulatiemodel
Basisprincipe rekenmodel (rekenmethodiek)
Het rekenmodel stamt uit de numerieke wiskunde en maakt gebruik van stapsgewijze integratie. De
eerste toepassingen numerieke wiskunde in Nederland lagen op de gebieden van
verzekeringswiskunde en het voorspellen van het weer.14 Stapsgewijze integratie of partiële integratie
werd en wordt gebruikt wanneer er geen eenvoudige formules zijn te vinden voor verschijnselen. In
het geval van weersvoorspellingen wordt de lucht boven Nederland in lagen verdeeld en vervolgens in
oppervlaktes van bijvoorbeeld een vierkante kilometer. Zo ontstaan blokjes lucht met ieder een eigen
luchtdruk, vochtigheid, windrichting, etc. Stap voor stap wordt de invloed op de raakvlakken met
buurblokjes uitgerekend.
Voorbeelden: Bij wind wordt lucht verplaatst en gaat dus naar een buurblokje inclusief de luchtdruk en
de vochtigheid etc. en bij thermiek ook naar een bovenliggend blokje. Hetzelfde geldt bij verdampend
water en omgekeerd bij neerslag.
Al deze effecten worden voor ieder blokje en per blokje voor ieder buurblokje doorgerekend, waarbij
de tijdseenheid klein wordt gehouden.
Op deze wijze rekende een computer in die tijd zich helemaal suf en alle tussenresultaten moesten
ook nog eens in het geheugen of op schijvengeheugens bewaard worden. Gelukkig is Nederland
klein, maar toch.!
Begin 70-er jaren kostte het voorspellen van het weer van twee dagen vooruit 23 uur rekentijd. In die
tijd was de computer iedere dag 23 uur bezig. Vervolgens had men een uur om de nieuwe gegevens
van dat moment weer in te voeren. Het was zo gepland dat iedere dag om ongeveer 19:00 uur de
computer gereed was met deze berekening. Zo kon de weerman in het nieuwsbericht nog net 24 uur
vooruitkijken (immers van de twee dagen was er één verloren gegaan aan rekenen). 15
Het moge duidelijk zijn dat de nauwkeurigheid van de voorspellingen toeneemt wanneer de blokjes
kleiner worden gemaakt en de tijdstapjes eveneens korter worden gemaakt. Daarnaast heeft de
uitbreiding van het aantal meetstations en ook de waarnemingen per satelliet de nauwkeurigheid
drastisch vergroot. Dit alles was mogelijk door de enorme vlucht van de geheugens en de
rekensnelheden van de computers.
Maar het belangrijkste voor ons rekenmodel is dat de rekentechniek nog steeds dezelfde is gebleven:
Stapsgewijze Numerieke Integratie.
Modelleren van Gouda
Het water van de stadsboezem wordt op een soortgelijke wijze in een aantal watercompartimenten
verdeeld zoals het KNMI de lucht in 'blokjes' opdeelt voor de weersvoorspellingen.
Binnen een compartiment geldt eenzelfde breedte en diepte. Wanneer bijvoorbeeld versmallingen of
bruggen voorkomen in een gracht wordt zo’n brug of versmalling aangegeven als een apart
watercompartiment.
Van ieder compartiment worden de verbindingen met alle buren vastgelegd in zogenoemde
scheidingsvlakken.
Op deze wijze heeft één compartiment altijd verbinding met minstens twee scheidingsvlakken (een
begin- en een eindscheidingsvlak).

14
15

Eind zestiger jaren bestond een aparte opleiding aan het Mathematisch centrum in Amsterdam, de plaats
waar ook de eerste computers X1 en X8 zijn ontworpen.
Bron: Hans Suijs heeft in die tijd programmatisch mogen meebouwen aan dit soort modellen.
“Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug.”
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Een scheidingsvlak kan echter verbinding hebben met meerdere compartimenten. Bijvoorbeeld
wanneer twee grachten samenkomen en het gezamenlijke water zijn weg vervolgt in een volgende
gracht en ook wanneer het water zich splitst in twee grachten.
Door middel van stappen (van een klein tijdsinterval) worden de invloeden van de compartimenten (of
watervakken) op elkaar uitgerekend.
Uitwerking:
1. Wanneer vak A en vak B op elkaar aansluiten zal, als vak A hoger is dan vak B, een stroming
gaan plaatsvinden van A naar B. Immers water wil altijd naar het laagste punt onder invloed
van de zwaartekracht. De Franse wiskundige Chézy heeft daar al in de 18e eeuw formules
voor ontwikkeld. Uit het hoogteverschil is zo de snelheid van een stroming te berekenen.
2. De hoeveelheid water, die in deze tijdsperiode (stap) als gevolg van die stroming van A naar
vak B zal gaan, wordt berekend. We noemen dat het Debiet. Het Debiet is afhankelijk van
twee zaken:
a. de snelheid waarmee het water stroomt (hogere snelheid = hoger debiet),
b. de doorsnede op het scheidingsvlak tussen beide compartimenten (groter oppervlak
van het scheidingsvlak = groter debiet).
3. Het resultaat van die Debiet-berekening wordt uitgedrukt in het aantal kubieke meters water
dat in het tijdsinterval (stap) van vak A naar vak B wordt overgedragen.
4. Door deze overdracht veranderen natuurlijk de hoogtes in beide vakken en is een nieuwe
situatie geschapen voor een volgende stap.
Door de tijdseenheden klein te houden en vele duizenden stappen te doorlopen wordt een goed idee
verkregen van wat er in een watersysteem gaat gebeuren.
Naast de doorstroming zijn er ook andere invloeden zoals:
 regenwater dat op het stadsoppervlak en meestal kort daarna (althans in stedelijk gebied) in
de grachten komt,
 gemalen die op bepaalde plaatsen water inbrengen,
 andere gemalen die juist water wegpompen.
Het effect hiervan op ieder moment wordt eveneens per stapje meegenomen.
De keuze van een aantal uitgangspunten bepaalt in sterke mate het resultaat. Bij veel regen en veel
inlaat, gekoppeld aan een hoge uitmaalcapaciteit, zal het water harder stromen in het totale
watersysteem dan wanneer het matig af en toe regent en er veel water verdampt.
Wanneer er mogelijke knelpunten zijn (smalle doorgangen) dan kan het water soms hard willen
stromen, maar door de wrijving met de wanden en de bodem is er toch een zekere remming. Bij veel
auto’s op een snelweg kan een file ontstaan.
Anders gezegd: in iedere watergang of compartiment zal tijdens een clusterbui een andere snelheid
zijn die hoger is in smalle gangen en lager in brede gangen.
In ieder compartiment is de snelheid afhankelijk van de hoogte aan het begin en het eind. Bij een
groot verschil in hoogte volgt een hoge snelheid. Omgekeerd kan ook gesteld worden dat bij een hoge
snelheid het hoogteverschil groot zal zijn. Daar kan een probleem uit ontstaan. Immers door deze
opstuwing kunnen mogelijk delen van de stad overstromen.
De Chezy- & Manningformules houden met al deze effecten rekening.
Zie bijlage 2 voor achtergronden van de wiskundige ontdekkers van al deze formules.
De formules en tabellen zijn in bijlage 3 weergegeven.
“Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug.”
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Het doel van de simulatie is om uit te zoeken waar de zwakke punten in het watersysteem zitten.
Bij iedere berekening volgen we de volgende stappen:
A) Initieel:
 Het vaststellen van de uitgangspunten zoals regenintensiteit, maalcapaciteiten, etc.
 Het vaststellen van de compartimenten (watervakken) met hun lengte, breedte en diepte en de
scheidingsvlakken (vlakken die een verbinding met een naburig watervak vormen).
 Het vaststellen van de beginwaarden (van begin- en eindhoogte) van ieder compartiment. In het
begin stellen we die op de hoogte van het peil van de stadsboezem.
 We nemen aan dat er geen sprake is van verdamping (is verwaarloosbaar tijdens een regenbui).
B) per stap (klein tijdsinterval van bijvoorbeeld één tiende seconde):
 Toevoegen aan ieder watercompartiment van het regenwater (in m3) dat uit de lucht komt en het
regenwater dat via omliggende bebouwing op dit compartiment wordt afgevoerd.
 Toevoegen aan sommige watercompartimenten een hoeveelheid ingemalen water.
 Weghalen uit sommige compartimenten van een hoeveelheid uitgemalen water.
 Door voorgaande aan- en afvoer van water zijn de hoogten in de vakken veranderd.
 Per scheidingsvlak worden nu voor iedere combinatie van compartimenten de invloeden op elkaar
uitgerekend.
Al in 2007 zijn stressberekeningen gemaakt in het kader van de studie "Consortium Hollandse
Waterstad" door het Gouds Watergilde.16 In die tijd zijn de formules van Chézy en de vereenvoudigde
Manning formules ook gehanteerd (zie bijlage 4).

16

De resultaten zijn gezonden aan Ir. Jasper Tamboer van Rijnland en projectleider Marjo van Loon van de
gemeente Gouda. Helaas is er nooit een eindrapport van deze studie verschenen tot frustratie van het
Gouds Watergilde. Nu de tijden zijn veranderd is het nodig alles opnieuw te berekenen.
“Als het water weer gaat stromen, krijgt Gouda zijn ziel terug.”
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Bijlage 3: Chézy, Manning en Stickler e.a.
Het Gouds Watergilde kan als werkgroep van de Historische Vereniging van Gouda, 'die Goude', niet
zonder een korte geschiedkundige achtergrond van de formules.
De kennis van de stroming van het water komt in Nederland tot stand door de vele waarnemingen van
landmeters. Het zijn geen wiskundigen maar wel rekenaars en ze meten alles voortdurend.
Plannen voor de droogmaking van de Haarlemmermeer 17
In 1720 vraagt de burgemeester Johan van den Bergh van Leiden aan Samuel Cruquius, publiek
landmeter, of hij een oplossing weet om de slechte staat van de Leidse grachten te verbeteren.
Cruquius weet een verbeterde afwatering naar Katwijk te koppelen aan het droogmaken van de
Haarlemmermeer. Er volgen vele plannen, die allen worden afgekeurd door Rijnland. De invloedrijke
Coleveldt schrijft zijn : "Bedenckingen over het drooghmaken vande Haarlemmer ende Leydtsche
Meer". Hij zette zich af tegen het "Haarlemmer-Meer-boeck" dat in 1641 door Leeghwater was
geschreven en in 1720 zijn tiende druk beleefde.
Een tijdje later wordt Johan van den Bergh, Dijkgraaf van Rijnland en Samuel Cruquius komt later in
dienst van Rijnland.
In 1727 volgt de tweede druk van de "Bedenckingen". Cornelis Velsen (1703-1755), landmeter van
Rijnland, ziet hierin een aanleiding om een betoog vóór de droogmaking te schrijven.
In dit betoog (geen plan!) neemt hij het vooral op voor Leeghwater. Het boekje "Aanmerkingen over de
tegenwoordige staat van de Haerlemmer Meer" werd wegens grote belangstelling nog in hetzelfde
jaar herdrukt. Velsen is in zijn betoog niet erg positief over het werkje van Coleveldt:
"Het herdrukken van het Boekje van Coleveldt, gefchreeven tegen het Haerlemmer Meer
boek Leeghwater, deed my het zelve wat naauwkeuriger leezen als te vooren, maar hoe
meer ik het onderzogt hoe onnozelder ik het bevond, ik kon daar niet anders in vinden als
een deel opgeraapte fchynredenen, op papier gebragt zonder order en met groote drift.
Want het is doorzaayt met zoo veel belagchelyke ftellingen, dat ik niet weet hoe dat het
inde tyd van zyn geboorte zoo veel geloof heeft kunnen vinden, en dat men het nu nog
weerdig heeft ge-agt om weder het ligt te doen zien".
Het duurt nog tot 1742 voordat op last van de Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland aan de
landmeters Jan Noppen, Melchior Bolstra en Nicolaas Samuel Cruquius (inmiddels in dienst bij
Rijnland) de opdracht gegeven wordt tot een "plan wegens de bedijking der Haarlemmer Meer". Het
plan werd toen begroot op ruim 6 miljoen gulden.
De eigenzinnige houding van Cornelis Velsen heeft zeker tot het positieve besluit bijgedragen.

17

Zie http://www.haarlemmermeer-geschiedenis.nl/page/82/droogmakingsplannen-18e-eeuw.html een artikel
door Cor Wies.
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Ontstaan van een krachtig Rijnland 18
Misschien begon de ontwikkeling van formules voor de stromingsleer wel met de doorbraak van de
zuidelijke Lekdijk bij Lexmond op kerstavond 1740. Het zorgde voor een omslag in denken en doen bij
het Hoogheemraadschap van Rijnland ten aanzien van de zorg voor dijken en rivieren.
De landmeter van Rijnland Melchior Bolstra (1703-1776) had het allang zien aankomen. Hij
beschikte over een netwerk van informanten tot in Duitsland en voorspelde dat ook de noordelijke
Lekdijk het zou begeven. Het hele land tussen Maas en IJ, het economische hart en het culturele
centrum van de Republiek met zijn steden en dorpen, zijn veenplassen en droogmakerijen, zou aan
een onvoorspelbaar grote vloedgolf ten prooi vallen. Rijnland, wakker geschud, trok het waterbeheer
krachtig naar zich toe.
Cornelis Velsen (1703-1755) 19
Er is geen boek geweest dat zo’n grote invloed heeft gehad op de organisatie van de Nederlandse
waterstaat als de Rivierkundige Verhandeling die Cornelis Velsen in 1749 publiceerde. In dit boek
ontvouwde Velsen, als voormalig landmeter van Rijnland, die vanaf 1730 door Rijnland als
waterstaatsambtenaar in dienst van de Staten van Holland was gesteld, een gewaagd reddingsplan
voor de grote rivieren. Uitgaande van een precieze analyse van de zwakke plekken van het
riviersysteem, ontwikkelde hij de visie dat de waterstroom door waterstaatkundige ingrepen begeleid
en qua snelheid en omvang geoptimaliseerd moest worden. Hier, door kunstmatige versmalling en
daar door afgraving van bochten of uitsteeksels die de stroming verstoorden. In deze aanpak werd de
rivier zelf gebruikt om de ondiepten uit te schuren. Het was een intelligente oplossing voor een
vraagstuk dat al jaren speelde. Immers CornelisVelsen spiegelde zijn publiek geen illusies voor.
Eerst op heel lange termijn, misschien wel voor de duur van enkele generaties en alleen door het
consequent volgen van de eenmaal gekozen strategie, zouden hoge waterstanden en dijkdoorbraken
tot het verleden kunnen behoren.
Zijn visie kwam niet overeen met de gangbare visie en hij had machtige tegenstanders binnen
Rijnland die aan hun visie vasthielden. Maar ook Velsen had zijn visie goed onderbouwd en hield stug
vol. Dat kostte hem zijn baan. Rijnland ging door met krachtige en vooral kostbare bestrijding van
symptomen.
De titelpagina van het boek uit 1749 is beloftevol:
Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige
grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op de rivieren, den Rhyn, de Maas, de Waal,
de Merwede, en de Lek: waar in de aloude en tegenwoordige toestand dier rivieren
overwogen; de gevaaren, die men uit derzelver verandering te dugten heeft,
aangewezen, en middelen ter verbeteringe derzelve en ter voorkominge van
overstroomingen voorgesteld worden
Door zijn, met veel ervaring opgebouwd, inzicht omtrent stroomsnelheden kwam in het boek de
volgende stelling voor het eerst naar buiten:
De snelheid van het water is recht evenredig met de vierkantswortel van het verhang.
Albert Brahms (1692-1758) 20
18
19

Paul van den Brink, Rijnland en de rivieren in Tijdschrift voor Waterstaatgeschiedenis 12 (2003)
Idem
“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 15 e 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.

52

Watermodel Gouda v8.1

Het Gouds Watergilde
Brahms is geboren in het Noorden van Duitsland in de provincie Friesland. Hij werd daar dijkgraaf
direct na de rampzalige Kerstvloed van 24 op 25 december 1717. Bij deze overstromingen kwamen
langs de gehele kust van Nederland, Duitsland en Scandinavië 14.000 mensen om het leven. Alleen
al in de provincie Groningen verdronken 2.276 mensen, 1.666 koeien, 3.200 paarden, 21.214 schapen
en werden 1.560 huizen verwoest.
Albert Brahms moet hierdoor gemotiveerd zijn geraakt om meer over (over)stromingen te weten te
komen. Al in zijn jeugd had hij een grote belangstelling voor wiskunde aan de dag gelegd en door
zelfstudie had hij zich een groot deel van het vak eigen gemaakt. Ook zijn landerijen waren door de
overstroming verwoest, waardoor zijn doelstelling ook een zeer persoonlijke was geworden. Eerst
moesten de dijken hersteld worden. Tijdens zijn periode als dijkgraaf liet hij fysieke meetpunten vlak
bij de kustlijn aanleggen om de golfbewegingen, de eb- en vloedbewegingen beter te kunnen meten.
Na 34 jaar legde hij zijn functie als dijkgraaf neer en hij begon zijn ervaringen op te schrijven. Brahms
ontwikkelde daarbij uitgangspunten voor dijkenbouw die zijn tijd ver vooruit waren.
Hij ontwierp diverse wiskundige formules waarin hij stelde dat de golfhoogten recht evenredig waren
met de vierkantswortel van de waterhoogte en met de verplaatsing van sedimenten.
Zijn boeken (2 delen) verschenen in 1754 en 1757 en hadden de lange Duitse titel:
Anfangs-Gründe der Deich- und Wasser-Baukunst, oder Gründliche Anweisung, wie man
tüchtige haltbare Dämme wider die Gewalt der grössesten See-Fluthen bauen, auch
dieselbe jederzeit im unvergeringerten Zustande erhalten könne, damit das Land für
verderblichen Einbrüchen und Ueberschwemmungen verwahret sey.
Antoine Chézy (1718-1798) 21
Hij studeerde aan de École Nationale des Ponts et Chaussées. Als waterbouwkundig ingenieur werkte
hij mee aan de bouw van het kanaal van Bourgogne. Zowel Brahms als Chézy gebruikten de
algemene wetten en theorieën van Toricelli en Bernouilli. Maar ook deden ze naast het theoretische
ook vele waarnemingen en vonden op deze manier proefondervindelijk hun wiskundige formules als
benadering van de werkelijkheid.
Chézy verzamelde sinds 1769 dit soort stroomgegevens van het kanaal van Courpalet en de rivier de
Seine. Zijn studies en conclusies legde hij vast in een rapport aan Mr. Perronet op 21 oktober 1775.
De titel van zijn studie (in het Engels): “Thesis on the velocity of the flow in a given ditch.” en is
ondertekend met: Mr. Chézy, General Inspector of des Ponts et Chaussées.
Deze formule is de meest complete (zie volgende bijlage)
De snelheid van een stroom in een rivier of kanaal is niet alleen recht evenredig met het
verhang (of Slope), maar ook met de vierkantswortel van de hydraulische straal
(oppervlakte van de doorsnede gedeeld door de omtrek van het natte gedeelte).
Bovendien voorzag hij het coëfficiënt, die in de formule zat, van een passende uitwerking
eveneens in formulevorm. Zijn formules zijn gebruikt bij de aanleg van het Panamakanaal.

Robert Manning (1816-1897)

20
21

Wikipedia (Duitsland en United Kingdom)
Wikipedia (NL) en Chezy.sdsu
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Manning was accountant in Ierland. In 1846, het jaar van de grote hongersnood, werd hij geworven bij
de "Aterial Drainage Division" van publieke werken. Als "district engineer" las hij wetenschappelijke
tijdschriften op het gebied van waterbeheer. Waarschijnlijk omdat hij geen enkele studie of formele
training op dit vakgebied had, bracht hij ieder complex probleem terug tot de meest eenvoudige vorm.
Hij vergeleek de zeven meest bekende formules van die tijd en berekende daarmee de snelheid van
de stroming bij een gegeven verhang (Slope) bij een hydraulische radius van 0,25 m tot 30 m.
De formule, die uit al deze metingen resulteerde, vereenvoudigde hij nog een paar keer.
(In de volgende bijlage wordt de vergelijking tussen Chézy en Manning uitgewerkt om tot een
eenvoudig simulatieprogramma te komen.)
Op 4 december 1889, toen hij 73 was, presenteerde Manning voor het eerst zijn formule aan "The
Institution of Civil Engineers" in Ierland. Dankzij het "Handbook of Hydraulics" van King (1918) werd
deze formule wijd verspreid.

“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 15 e 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.

54

Watermodel Gouda v8.1

Het Gouds Watergilde
Bijlage 4: Formules en tabellen
Diverse bronnen Wikipedia en websites van o.a. Universiteiten van Parijs en Helsinki geven het
volgende:
Stromingsleer, de wetenschap die de beweging van vloeistoffen en gassen beschrijft, kan worden
opgesplitst in aerodynamica (de studie van bewegende gassen) en hydrodynamica (de studie van
bewegende vloeistof). Stromingsleer heeft vele toepassingen, zoals het berekenen van krachten op
vliegtuigen, het bepalen hoeveel olie er door een pijpleiding stroomt of het voorspellen van het weer.
Ook het verkeer kan soms als vloeistof gemodelleerd worden.
Stromingsleer levert de wiskundige structuur achter deze toepassingen. Daarbij draait het om
eigenschappen van de vloeistof, zoals snelheid, druk, dichtheid en temperatuur te beschrijven als
functie van tijd en plaats.
Vergelijkingen in de stromingsleer
De basis van de stromingsleer wordt gevormd door behoudswetten. Meer specifiek: het behoud van
massa, behoud van momentum (ook bekend als de tweede wet van Newton) en behoud van energie.
Deze behoudswetten zijn gebaseerd op de klassieke mechanica.
Daarnaast wordt ook aangenomen dat de vloeistof zich als een continuüm gedraagt. Vloeistoffen
bestaan uit moleculen die met elkaar en andere objecten kunnen botsen. We gaan er echter vanuit
dat de vloeistof continu is. Daardoor zijn eigenschappen als dichtheid, druk, temperatuur en snelheid
goed gedefinieerd op oneindig kleine punten en nemen we aan dat deze eigenschappen zich als een
continue functie gedragen.
Navier-Stokes
Voor vloeistoffen, waarvoor bovenstaande aannames gelden en waarvan de snelheden klein zijn ten
opzichte van de lichtsnelheid, gelden de Navier-Stokes vergelijkingen. Dit zijn niet-lineaire
differentiaalvergelijkingen. De vergelijkingen zelf zien er eenvoudig uit, maar de numerieke oplossing
ervan vereist veel rekenwerk (vandaar de techniek van partiële integratie). In theorie zou men, door de
toestand van de dampkring op een bepaald ogenblik volledig te kennen, het weer onbeperkt vooruit
kunnen voorspellen enkel door de vergelijkingen van Navier-Stokes op te lossen met een krachtige
computer. Voor praktisch gebruik past men vereenvoudigingen toe waarbij men bij waterbewegingen
de viscositeit verwaarloost. Er zijn ook vereenvoudigde formules die het drukverlies in een bocht of na
een vernauwing aangeven zonder de formules van Navier-Stokes te moeten gebruiken.
Een van de wiskundigen die in de 18e eeuw (zonder computers) een vereenvoudigde formule voor
snelheidsberekeningen in kanalen en rivieren empirisch samenstelde is Antoine de Chézy.
Antoine de Chézy
De formule van Chézy is een formule voor het berekenen van de gemiddelde stroomsnelheid in een
willekeurige leiding waarin een eenparige, turbulente vloeistofstroming plaatsvindt. De formule werd in
1775 ontwikkeld door Antoine de Chézy. Later hebben Gauckler, Manning en Strickler over hetzelfde
gepubliceerd. Philip Gauckler publiceerde in 1867 zijn formule. Manning her-ontwikkelde deze formule
in 1890.
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De Chézy formule luidt:
v = C * ( R * S) ^ (1/2)

[dimensie: m/sec]

waarin:
v = de gemiddelde snelheid. [dimensie: m / sec]
C = de coëfficiënt van Chézy [dimensie: m½/sec] Zie verderop in deze bijlage.
R = de hydraulische straal van een leiding of watervak [dimensie: m]
S = het verhang van de energielijn (in het Engels "Slope" [dimensie: m/m]
NB: We gebruiken hier de notatie waarbij "^" de betekenis van het "tot de macht" heeft. Het getal
erachter tussen haakjes is de macht zelf. Hierboven dus een half, ofwel de wortel van (R*I)
Stroomsnelheid
Met stroomsnelheid wordt bedoeld de snelheid (in meters per seconde) van een bewegende vloeistof.
In het bijzonder is stroomsnelheid van toepassing bij een rivier. Wanneer het debiet (het aantal
kubieke meters water dat per seconde door een rivier gaat) bekend is, kan de gemiddelde
stroomsnelheid van het water op een zekere locatie worden bepaald door deze te delen door de
oppervlakte van de doorsnede van de waterloop.
In formule:
v=q/A

[dimensie: m3 / sec. / m2 = m / sec]

q = debiet in [dimensie: m3/sec]
v = snelheid in [dimensie: m/sec]
A = oppervlakte van de doorsnede [dimensie: m2 ] (ook wel natte oppervlakte genoemd)
De gemiddelde stroomsnelheid van de Rijn varieert in Nederland van 0,5 tot 1,5 m/sec afhankelijk van
het seizoen.
Hydraulische straal
De hydraulische straal is de verhouding van het doorstroomde oppervlak met de zogenaamde natte
omtrek. De formule luidt:
R=A/P

[dimensie: m2 / m = m]

En geldt in geval voor stroming in een open rechthoekig stroomprofiel:
A = bh en P = b + 2h
waarin:
A = oppervlakte van de doorsnede
P = de omtrek (van het natte deel)
b = de breedte
h = de hoogte
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Verhang
Het verhang is het relatieve hoogteverschil van een watergang, uitgedrukt in m/km (meters per
kilometer). De verhanglijn is het verhang uitgezet in functie van de lengte van de rivier. Bij een groot
verhang snijdt een rivier zich in het landschap. Als het verhang gering is, gaat een rivier kronkelen of
meanderen. De formule voor verhang is:
S = ∆h / L

[dimensie: m/m]

waarin:
S = verhang [dimensie: m/m]
∆h = (delta h) het hoogteverschil [dimensie: m]
L = voor de lengte [dimensie: m]
Zo is het (gemiddelde) verhang van de beek de Geul 4,3 m/km, zijnde 250 m (het totale verschil in
hoogte) : 58 km (de totale lengte). Het absolute hoogteverschil heet verval.

De Chézy coëfficiënt
De formule voor de Chézy coëfficiënt is:
C = 18 log (12 R / k)
waarin:
R
= de hydraulische straal van een leiding of watervak [dimensie: m]
k
= de ruwheidsconstante van de wand van de buis of watervak.

De Manning formule is een vereenvoudiging en ontstaan door 7 gangbare formules voor
stroomsnelheid te vergelijken. Daarna koos hij voor de volgende formule:
v = 1/n * R^(2/3) * S^(1/2)
waarin:
n
= ruwheidscoëfficiënt van de wand van het watervak.
Vergelijken we de formule van Chézy (links van het = teken) met die van Manning (rechts van het =
teken), dan is de Chézy coëfficiënt eenvoudiger geworden:
de afleiding:
C * ( R * S) ^(1/2) = 1/n * R^(2/3) * S^(1/2)
C = 1/n * R^(1/6)
De waarden van "n" zijn in tabelvorm terug te vinden voor de verschillende soorten materialen die in
leidingen of waterlopen gebruikelijk zijn.
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Tabel voor waarden van de Mannings ruwheidscoëfficiënt 22
Materiaalsoort van de wanden en bodem
Natuurlijke stromen (recht)
Natuurlijke stromen van rivieren
Natuurlijke trage stromen met diepe kuilen
Natuurlijke stromen in slechte staat (onderhoud)
Kanaal met aarden wal (schoon)
Kanaal met aarden wal (met steentjes)
Kanaal met aarden wal met planten
Kanaal met aarden wal en grint
Sloot in boerenland
Sloot in boerenland met een beetje riet
Sloot in boerenland met veel riet
Betonnen wanden in verschillende afwerkingen
Metselwerk in verschillende afwerkingen

n (in meters)
0,030
0,035
0,040
0,060
0,022
0,025
0,030
0,035
0,035
0,050
0,075
0,005 - 0,020
0,010 - 0,050

Met deze formule en de ruwheidsconstante is de simulatie (het rekenmodel) opgezet.
In Gouda is meestal sprake van een gemetselde kadewand, terwijl de bodem uit bezinksel bestaat en
daarmee vergelijkbaar is met een rivier of boerensloot. Daarom is een coëfficiënt n = 0,035, zijnde een
gemiddeld metselwerk genomen en toevallig komt dit getal ook overeen met de twee andere
ruwheidscoëfficiënten (zie hierboven).

22

Een greep uit verschillende bronnen
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Bijlage 5: Toepassen van de formules
Legenda
n
= ruwheidscoëfficiënt van de wand van het watervak
R
= de hydraulische straal van een leiding of watervak [dimensie: m]
A
= oppervlakte van de doorsnede [dimensie: m 2]
S
= verhang [dimensie: m/m]
q
= debiet in [dimensie: m 3/sec]
v
= snelheid in [dimensie: m/sec]
In het modelleren van het water in de binnenstad komen we een paar bijzondere gevallen tegen:
A. Inlaten en uitlaten (gemalen).
B. Watervakken die op elkaar aansluiten. Daarbij zijn verschillende mogelijkheden:
a. ze hebben ongeveer dezelfde maatvoering,
b. het ene watervak is breed en het volgende is de onderdoorgang van een brug,
c. waterstromen komen bijeen of splitsen.
C. Regenwater komt neer op grachten en huizen. Afvoer van water op de grachten.

A. Inlaten en uitlaten
Inlaten en uitlaten (ook gemalen) worden niet gezien als een apart watervak. In de berekeningen
wordt de hoeveelheid water, dat ingelaten of uitgelaten wordt, meteen verrekend door de waterhoogte
van het vak aan te passen. Het aantal kubieke meters water wordt gedeeld door het horizontale
wateroppervlak van het betreffende watervak. Uiteraard wordt de hoeveelheid aangepast aan de
tijdseenheid.
B. Watervakken die aan elkaar aansluiten a) dezelfde maatvoering
De snelheid van het water wordt berekend door de maten van het midden van ieder vak te nemen.
Het verhang is dan het verschil in hoogte gedeeld door de som van de helft van de lengtes van beide
vakken.
B. Watervakken die aan elkaar aansluiten a) een vak is 'kleiner' dan het andere.
Met kleiner bedoelen we vooral de oppervlakte van de doorsnede.
Net als bij een snelweg die overgaat van bijvoorbeeld 3 banen naar 2 banen zal de doorstroming van
het wegvak met twee banen groter moeten zijn en/of de auto's gaan dichter op elkaar rijden.
Water kan echter nauwelijks "indikken". Bij dezelfde hoeveelheid doorvoer in beide vakken zal dus het
debiet gelijk moeten zijn.
In formulevorm:
v1 * A1 = v2 * A2
waarbij:
v
= snelheid in [dimensie: m/sec]
A
= oppervlakte van de doorsnede [dimensie: m 2]
Voordat we dit verder uitwerken stellen we vast dat de snelheden omgekeerd evenredig zijn met de
oppervlaktes van de doorsnede van de twee watervakken.
De formule voor de snelheid wordt berekend vanuit het midden van het ene vak tot aan de plek waar
het tweede vak begint en gebruikt uiteraard de maatvoering van watervak 1. Op dezelfde manier
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wordt de snelheid van het tweede vak berekend. Echter voordat we dit kunnen doen hebben we de
hoogte op de scheiding van vak 1 en 2 nodig. Laten we die voorlopig hx noemen.
Dan geldt:
1/n * R1^(2/3) * S1^(1/2) * A1 = 1/n * R2^(2/3) * S2^(1/2) * A2
waarbij:
n
= ruwheidscoëfficiënt van de wand van het watervak
R
= de hydraulische straal van een leiding of watervak [dimensie: m]
S
= verhang [dimensie: m/m]
A
= oppervlakte van de doorsnede [dimensie: m 2]
L
= voor de lengte [dimensie: m]
h
= voor de hoogte [dimensie: m]
dus:
R1^(2/3) * S1^(1/2) * A1 = R2^(2/3) * S2^(1/2) * A2
R1^(2/3) * ((h1 - hx) / L1)^(1/2) * A1 =
R2^(2/3) * ((hx - h2) / L2)^(1/2) ) * A2
In de onderliggende variabelen van R en van de A (Opp) zitten alleen bekende onderdelen van het
betreffende vak:
Wanneer we nu een coëfficiënt CF maken door te stellen:
CF1 = R1^(2/3) / (L1)^(1/2) * A1
de vergelijking wordt dan:
CF1 * (hx - h1)^(1/2) = CF2 * (h2 - hx)^(1/2)
dan volgt:
CF1^2 * (hx - h1) = CF2^2 * (h2 - hx)
CF1^2 * hx - CF1^2 * h1 = CF2^2 * h2 - CF2^2 * hx
CF1^2 * hx + CF2^2 * hx = CF1^2 * h1 + CF2^2 * h2
hx volgt hieruit als:
hx = (CF1^2 * h1 + CF2^2 * h2) / (CF1^2 + CF2^2)
Na berekening met behulp van dit hoogteverschil is de snelheid en het debiet te vinden.
Bij aansluitende vakken waarbij de maatvoering sterk afwijkt kan dat tot problemen leiden. Dit is bij
hydraulische knelpunten zoals sluizen en bruggen met een flinke afwijking in doorsnede.
Volgens bovenstaande formules gaat in het watervak met de kleinste doorsnede (oppervlak) het water
sneller stromen en zal het hoogteverschil (tussen begin en eind) groter worden.
Het verschil in maatvoering van twee aansluitende watervakken kan tot stagnatie van het
waterverkeer leiden.

“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 15 e 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.

60

Watermodel Gouda v8.1

Het Gouds Watergilde
We kunnen ook het wijzigen van de hoogte op de volgende manier uitrekenen, maar dienen te
bedenken dat alle methoden slechts benaderingen zijn uitgaande van empirisch ontstane formules.
Het debiet blijft natuurlijk zowel voor berekening in vak 1 als in vak 2 gelijk aan beide zijden. Hetzelfde
is dus Q1=Q1 dit noemen we Q. Het hoogteverschil bij aanvang noemen we HV. De
hoogteveranderingen in vakken 1 en 2 worden aangegeven met ∆h1 en ∆h2.
dan gelden:
∆h1 = Q1 / A1 en ∆h1 = Q2 / A2
HV = ∆h1 + ∆h2 maar ook Q1 = Q2 = Q
dus:
∆h1 / ∆h2 = (Q / A1) / (Q / A2) = A2 / A1 = U
∆h1 = ∆h2 * U
∆h1 = (HV-∆h1) * U
∆h1 = U * HV - U* ∆h1
∆h1 + U* ∆h1 = U * HV
∆h1 = U * HV / (1 + U)
Bij proeven (simulaties) om met behulp van deze formules het optimale transport te berekenen,
ontstond echter een zekere instabiele situatie. Er van uitgaande dat optimaal water zou worden
doorgegeven, betekende dat het aansluitende vak soms meer kreeg zodat het hoogteverschil zelfs
negatief kon worden.
Daarom is gezocht naar een andere vorm van grotere overdracht. Wanneer de snelheid het toelaat
kan er maximaal zoveel water doorgegeven worden zodat de twee aansluitende watervakken even
hoog komen te staan. Er is dus voor zowel het ene vak een maximale afgifte (h1-hx) als voor het
andere een maximale afname (hx-h2). Wanneer het berekende debiet volgens de eerste methode
groter is dan één van de maxima, wordt het debiet teruggebracht tot dit volume en vervolgens wordt
de kleinste van de twee als het uiteindelijke debiet genomen.
In de berekeningen worden dit soort ingrepen wel geteld. Zijn het er veel (procentueel gezien) dan zal
de tijdstap verkleind moeten worden totdat er slechts een klein aantal ingrepen zijn. Is het aantal
ingrepen bij een bepaald vak erg groot, dan moet bezien worden of het verkleinen van de
watervakken door ze op te delen een oplossing is. Op deze wijze is (door continu meten van de
ingrepen) het model aangepast totdat de ingrepen nauwelijks meer invloed hebben op het
doorstromingsmodel (maximaal een deel van een procent).

“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 15 e 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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Bijlage 6: Maten van watergangen
Tabel oppervlaktewater
Singels
m2
m3
Nieuwe Vaart
8342
26694
Turfsingelgracht
18203
41866
Fluwelensingel
13392
26114
Blekerssingelgracht
10920
21294
Kattensingelgracht
20963
48214
Karnemelksloot
3766
6402
Breevaart
23788
30924
Kromme Gouwe
21934
37288
121308
238796
Binnenstad
m2
Binnen Gouwe
9835
Turfmarktgracht
2603
Zeugstraatgracht
1092
Jeruzalemstraatgr.
741
Spieringstraatgracht
2232
Haven Gouda
6641
Peperstraatgracht
1467
Achter de
kerkgracht
616
Molenwerfgracht
255
Vijverstraatgracht
212
RWplantsoengracht
165
25859
16024
Binnenstad-Gouwe
Totaal:
147167

m3
16720
3123
1310
889
2678
15274
1760
585
242
201
157
42939
26219
281735

lengte
m
194
809
558
546
645
538
865
997
5152,00
2558,00

Gemiddelden
ingreep Volume
breedte diepte diepte
ingr.d.
m
m
m
m3
43,0
3,20
1,75
14599
22,5
2,30
1,75
31854
24,0
1,95
1,75
23436
20,0
1,95
1,75
19110
32,5
2,30
1,75
36684
7,0
1,70
1,50
5649
27,5
1,30
1,00
23788
22,0
1,70
1,00
21934
23,55
1,97
1,46 177054

562
347
156
114
372
458
326

17,5
7,5
7,0
6,5
6,0
14,5
4,5

1,70
1,20
1,20
1,20
1,20
2,30
1,20

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

9835
2603
1092
741
2232
6641
1467

154
102
53
55
2699,00
2137,00

4,0
2,5
4,0
3,0
9,58
7,50

0,95
0,95
0,95
0,95
1,66
1,64

0,75
0,75
0,75
0,75
0,99
0,98

462
191
159
124
25547
15712

Toelichting:
1. De onderste regel bevat de cijfers voor de binnenstad waarbij de Binnen Gouwe van Havensluis
tot Potterspoort niet is meegenomen.
2. In de kolom lengte staat onder het totaal van de singels een tweede getal (2558,00), dit is de
lengte van alle singels zonder de Nieuwe Vaart, Karnemelksloot, Breevaart en Kromme Gouwe.
3. De ingreepdiepte is de dieptemaat die, wanneer het betreffende watervak minder diep is,
aanleiding geeft tot baggeren. Aangezien de diepte hier gemeten is in 2007 of daarvoor, mag
aangenomen worden dat de waarden in 2015 anders en dus minder diep zullen zijn. Toch
hanteren we in de berekeningen de diepten die in 2007 gemeten zijn.
4. Bedenk dat de diepte bij sluizen en de onderdoorgang altijd constant zal zijn en minder diep dan
de watervakken aan beide zijden. Met dit gegeven is vooralsnog geen rekening gehouden.
5. Bovenstaande tabel moet op een aantal punten worden aangepast voor die plekken waar
bruggen, sluizen of een onderdoorgang van toepassing is. Immers versmallingen hebben invloed
op de snelheid van het water. Bij de modelbeschrijving worden hiervoor aannames gedaan.

“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 15 e 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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Bijlage 7: 'Tunen' van het model
In eerste instantie werd een model gebruikt van 45 watervakken (dit is gelijk aan de modellen uit
2007). Het aantal watervakken is in de huidige berekeningen gelijk aan 64.
Door bestudering van het percentage ingrepen is in plaats van een tijdstap van 0,1 seconde (zoals
gebruikt in 2007) thans in de berekeningen van 2016 gekozen voor 0,01 seconde.
Tegelijk zijn de watervakken nabij knelpunten beduidend kleiner gemaakt.
Voor aanpassingen zie hieronder enkele voorbeelden.
Knelpunt Potterspoort
In dit deel van het model komen de meeste knooppunten voor.

Het watervak Kattensingel H-N heeft verbindingen met de volgende watervakken:
1. Kattensingel N-O (richting noordoost)
2. Landhoofd Potterspoort a-b (richting zuidoost)
3. Nieuwe Vaart F-H (richting noordoost)
4. Turfmarktsingel (richting zuid)
Bovendien hebben drie van deze aansluitingen zelf weer meer dan twee verbindingen met andere
watervakken.

“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 15 e 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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Daarom is gekozen om de volgende scheidingen aan te brengen tussen H en N (S1), tussen H en I
(S2) en tussen I en J (S3).

Ieder van de vakken is in twee delen gedeeld en de ruimtes zijn als volgt aan de nieuwe vakken
toegewezen:
1. Kattensingel H-N wordt ingekort tot Kattensingel S1-N.
2. Nieuw vak S1-S2 met 10% van de totale Kattensingel plus 10% van de Turfmarktsingel. De
diepte is gelijk. Via oppervlak wordt de nieuwe breedte uitgerekend.
3. Nieuw vak S2-S3 bestaat uit 20% van de Turfmarktsingel.
4. Turfmarktsingel I-J is ingekort tot Turfmarktsingel S3-J.
5. Bovendien zijn GF en FH samengevoegd.

“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 15 e 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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