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Het Gouds Watergilde organiseerde op 17 oktober ’19 de 12e Goudse 
Waterconferentie onder het moto: “ Twee emmertjes waterkwalen”. 
Uit de opkomst van ongeveer 270 deelnemers blijkt dat het onderwerp wateroverlast 
en bodemdaling in Gouda veel aandacht heeft. Hieronder een beknopte 
samenvatting van deze middag. Alle complete presentaties kunt u op deze website 
nalezen. 
 
Peter Glas, op 1 januari 2019 benoemd tot Deltacommissaris, opende de 
conferentie. Hij gaf een korte toelichting op de Waterwet, waarmee de regering de 
noodzaak onderschrijft om maatregelen te nemen tegen wateroverlast en droogte. 
Er is in de rijksbegroting jaarlijks 1 miljard beschikbaar voor maatregelen tegen de 
kwetsbaarheden. Er worden daarbij drie mogelijke acties onderscheiden:  

• Aanpakken (denk aan dijkverhogingen) 
• Acceptatie (denk aan gebieden voor waterberging ) 
• Adaptief (bijsturingen aan de hand van procesmodellen) 

 
Hij stelde dat de mogelijke oplossingen niet alleen vanuit de techniek bedacht 
kunnen en mogen worden.  De omgevingsvisies dienen vanuit breed perspectief te 
worden benaderd.  
Ofwel: α (geschiedenis) +β(techniek) +γ(sociaaleconomisch) =δ (delta) 
Het motto hierbij is vooral: nuchter, alert en voorbereid. 
 
Dat was een leuke voorzet voor Tom Schilperoort van het Gouds Watergilde, die in 
zijn presentatie het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad met de Watervisie en de 
toekomstvisie Gouda 2030 vergeleek. Hij was lovend over het zorgvuldige technisch 
onderzoek door de projectgroep, maar gaf aan dat de voorgestelde maatregelen 
te eenzijdig zijn - alleen technisch van aard - en een risico betekenen voor de vitale 
historische binnenstad. Daardoor dreigt een aanpak die niet past bij beide 
toekomstvisies.  Om dit op te lossen stelde hij een integrale benadering voor. Er dient 
nu gestart te worden met bestuurlijke maatregelen om de innovatieve en adaptieve 
benadering op te starten en voor de lange termijn te borgen.  
 
Pim Arts voorzitter van de koepelorganisatie Wateralliantie had gedroomd dat de 
Watervisie van een Gouda werkelijkheid was geworden. Hij vertelde van een vitale 
binnenstad, waar het water weer stroomde en schepen hun doorvaart hadden. Hij 
zag vooral de kracht in maatregelen, die zowel de economie stimuleerden als de 
stad weer een stevige basis gaven. Hij liet zien dat de Wateralliantie in haar 
Watervisie consequent de α (geschiedenis) +β(techniek) +γ(sociaaleconomisch) 
aspecten meeneemt.  
 
Hans Suijs keek terug naar 17 jaar Gouds Watergilde, naar haar rol en zijn ervaringen. 
Hij complimenteerde de bestuurders, die zich kwetsbaar durfden op te stellen. Tegen 
het eind van de conferentie gaf hij aan een stapje terug te doen en het 
voorzitterschap van het Gouds Watergilde over te dragen aan Henk Vereijken.  
Hans werd door Hilde Niezen, wethouder van Gouda, bedankt voor zijn kritische inzet 
voor de stad en kreeg een zilveren stadhuisje opgespeld. 
 



   
 
Arianne Fijan, senior beleidsmedewerker gemeente Gouda, had de taak om de 
houtskoolschets van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad te presenteren met als 
doel: 

• Aanpak wateroverlast (op de korte termijn) 
• Historische binnenstad Gouda “stevige stad op slappe bodem“ 

Voorlopige conclusies 
• Peilverlaging is noodzakelijk 
• Grondwateroverlast is maatgevend probleem 

 
Belangrijke vragen die nog open staan: 

• Peilverlaging: hoeveel en waar?  
• Hoe om gaan met panden met houten paalfundering? 
• Kostenverdeling?  

 
Hilde Niezen, wethouder Gouda, liet  aan de hand van voorbeelden uit de 
binnenstad zien, wat de bodemdaling voor gevolgen heeft gehad. In 300 jaar tijd is 
de bodem op sommige plaatsen flink gezakt en kan daar nog 1,20 meter verder 
zakken. Door de verschillende funderingen zakken sommige panden ook scheef. Dit 
is niet uniek voor Gouda. De gemeente wil op korte termijn beginnen met het 
vervangen van de rioleringen en daarbij gelijk de Hemelwater afvoer scheiden van 
het riool.  
 
Zij is blij met de Regiodeal Bodemdaling Groen Hart, die zeker helpt om aan de slag 
te gaan.  Voor de lange termijn is ook Hilde van mening dat de visie op een vitale 
historisch binnenstad leidend moet zijn bij alle maatregelen. 
Vooral zijn de verschillende sluizen van Gouda uniek en kenmerkend voor de ligging 
van de stad aan de Hollandse IJssel en Gouwe. Zij gaf aan dat de rol van het Gouds 
Watergilde in dit proces van groot belang is. Zij wil ook graag dat Gouda haar 
ambitie waarmaakt bij de aanpak van de bodemdaling en het watermanagement. 
Volgens haar is een Expertise Centrum Bodemdaling daarbij essentieel. 
 
Stellingen en hun reactie. 
Aan de hand van enkele stellingen werd de mening onder de aanwezigen gepeild. 
In het panel zaten:  

• Martine Coevert, adviseur bodemdaling en funderingen 
• Marieke van Zanten, Architectuurhistoricus (en actief bij project Kampen) 
• Hilde Niezen, wethouder Gouda 
• Hans du Pré, adviseur verbouwingen Gouda 
• Sjaak Langeslag, Hoogheemraad  Rijnland 
• Gespreksleider: Liesbeth Verhage, projectmanager WB de Ruimte 

 
Stellingen: 

1. Het ont dempen van grachten en investeren in meer bevaarbaar water in 
Gouda loont. EENS / ONEENS 

2. Waterschappen en gemeenten moeten verplicht worden cultuurhistorisch 
onderzoek van watersystemen te betrekken bij de aanpak van wateroverlast. 

   EENS / ONEENS (gemeente en waterschap echter ONEENS) 
3. Gouda kan beter kiezen voor een adaptieve aanpak die past bij de 

toekomstvisie dan zich nu vastleggen op dure onomkeerbare maatregelen  
   EENS/ ONEENS  ? 

4. Een aanpak van de wateroverlast die gebaseerd is op achtereenvolgende  
waterpeilverlagingen is prima.  
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   EENS / ONEENS 

5. De  bescherming van het historisch stadsgezicht is een algemeen belang, en 
daarom moet de Gemeente de wateroverlast in de binnenstad adopteren 
en de kosten voor het oplossen ervan verdelen over alle burgers van Gouda.  

   EENS / ONEENS ? 
 
Na afloop van de conferentie werd door Henk Vereijken als nieuwe voorzitter van 
het Gouds Watergilde aan twee mensen voor hun inspanningen de Waterdragers  
Award uitgereikt. Arianne Fijan en Hans du Pré kregen deze eer. 
 
In de Sint Janskerk was tevens de gelegenheid om een hartenkreet achter te laten. 
Hier is flink gebruik van gemaakt.    
 
 
Hans Krijgsman, Het Gouds Watergilde 
23/10/2019 
 
 


