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Gouda leeft met water     



Wie is de Water Alliantie ?

• 7 partijen
• Gouda  Sterk aan de IJssel

• Watergilde

• Museumhaven

• GOUDasfalt

• Singelpark

• Historisch Platform Gouda  & Gouda 2022

• Historische Vereniging ‘Die Goude’

• Solide samenwerkingsverband

• Met ambitie

Gevoed door:

• Hoge burgerparticipatie, groot aantal vrijwilligers

• Gouds bedrijfsleven



Gouda bijzondere stad

• Gouda  behoorde tot de 6 grote steden van Holland,  
bloeiperiode in 15e eeuw

• Na sterke groei stagneert de bevolkingsgroei

• Belangrijk handelscentrum, infrastructuur is handig gebruikt 

• Gouda blijft klein, oude centrum bijna onveranderd gebleven

• Fantastische water-infrastructuur, rijke panden

• Ligging aan IJssel en Gouwe

• Veel potentie: Toekomstvisie Gouda 2030



Wat wil de Water Alliantie 
bereiken?

• Een vitale historische binnenstad

• IJsselkade integraal onderdeel van de binnenstad

• Benut beter de ligging aan de Gouwe

• Met water als verbindend element!

• Steden met cultuurhistorie en water werken 

als een magneet

Geen losse initiatieven

Maar …ontwikkel een watervisie



Van visie naar realisatie



Essentie watervisie

Wat zien we?

• De oude structuur van grachten met mooie panden, zijltjes en 
sluizen is grotendeels in tact

• Monumentaal watersysteem

• Stad met de rug naar het water, afgekeerd van zuidelijke 
binnenstad 

• Gouda zakt en heeft waterschade, versterkt door 
ontwikkelingen in het klimaat

Wat stellen we voor?

• Verbind de cultuurhistorische opgave met urgente 
vraagstukken, hierdoor neemt de kwaliteit van de binnenstad 
toe



Cultuurhistorie

•historische structuur

• identiteit

•oude objecten 
nieuwe functie

Economie

• levendige binnenstad

•recreatie en toerisme

•vastgoedwaarde

Klimaatadaptatie

•clusterbuien

•hittestress

•bodemdaling

Watervisie

Gouda



Essentie watervisie

‘Verbinden van cultuurhistorische waarden,                            
klimaatadaptatie en kansen voor economische 
vitaliteit die elkaar onderling versterken’

Uitwerking van de pijlers

• Als start wordt telkens een opgave geformuleerd

• Gevolgd door een aantal voorstellen

• Kunnen meer dan alleen de genoemde pijler ondersteunen

• Verdere uitwerking tot projecten & initiatieven



Cultuurhistorie

Opgave 
Behoud van de cultuurhistorische binnenstad 

De historische panden, de infrastructuur en water moeten 
elkaar versterken

Vergroten aantrekkingskracht water

Wat stellen we onder andere voor?
• Historische waterstructuur stapsgewijs terugbrengen, 

bijv. door
• Ont dempen van watergangen, bijv. achter de Waag
• Verhogen bruggen Zeugstraat
• Baggeren tussen Zeugstraat en Turfmarkt



Economie

Opgave
De relatie tussen bereikbaarheid en economie verandert, 
autoluw en parkeren aan randen

Niet uitsluitend retail, maar beleving trekt mensen naar de stad

Gebruik maken van vrijetijdseconomie

Wat stellen we onder andere voor?
• IJsselkade herinrichten in combinatie met overkant rivier

• Doorvaarbaar maken, stad komt tot leven

• Rondje Rijn IJssel Gouwe voor recreatie en pleziervaart

• Havensluis openen, historische grachten weer beleefbaar

• Intieme vaarroute realiseren



Klimaatadaptatie

Opgave

Verminderen wateroverlast door bodemdaling en clusterbuien

Verminderen hittestress

Ontwikkel andere visie op mobiliteit, vergroening

Nog niet alle oplossingen voor handen, adaptief denken

Wat stellen we onder andere voor?

• Historische waterstructuur voor opvangen clusterbuien 

• Selectiever met auto en start kleinschaliger vervoersystemen

• Grotere beleving van het water en kansen voor vergroening

• Neem koploperspositie in



Van visie naar realisatie

• Houdt niet op bij 2022

• Veel ideeën over samenhangende pakketten

• Verbinding maken met beleid en opgaven  gemeente en 
hoogheemraadschap

• Bedenken nieuwe samenwerkingsvormen: juiste mix van 
deskundigheid, middelen, draagvlak en bestuurlijk 
commitment 

• Technisch verantwoorde keuzes



Op weg naar samenwerking

• Wateralliantie wil adviseren, maar liever nog samenwerken

• Oproep aan gemeente & Rijnland: laat ons meedenken over 
plannen & programma ’s

• Samenstellen gezamenlijk beoordelingskader

• Samen zoeken naar financieringsbronnen

Maar vooral: is LEF nodig !

U hoort nog veel van ons


