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Het begint bij de vraagstelling ….

Hoe willen we omgaan met bodemdaling en de wateroverlast aanpakken, 
en wat betekent dat voor de vitale historische binnenstad?

of

Welke visie hebben we op de vitale historische binnenstad, en wat 
betekent dat voor het omgaan met bodemdaling en het aanpakken van de 
wateroverlast?



Versterking van 
• cultuurhistorische waarden
• klimaatbestendigheid
• economische ontwikkeling

met water als verbindend element in een 
vitale historische binnenstad

De Watervisie
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Vitaliteitscirkel

kwaliteit van het 
historisch stadsgezicht

vitale historische binnensteden
• energiek, levendig
• van essentieel belang
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Toekomstvisie Gouda 2030

Kernkwaliteit 1 : historische waarde en cultuur

Duurzame ontwikkeling : staat centraal

Ambitie 2 : stad die innoveert vanuit de historie

Doelen
• Cultuurhistorie

• Duurzaamheid

• Innovatie



Cultuurhistorie

▪ De rijke historie blijft een centraal kenmerk van 

Gouda.  

▪ Aandacht voor behoud van cultureel erfgoed. 

▪ Het historische water in de binnenstad is 

uitgebreid

Duurzaamheid

▪ Beschermen/versterken van het cultureel erfgoed 
van de historische stad (SDG 11)



Essentieel: behoud en versterking historisch stadsgezicht

Bepaalt de vitaliteit van de historische binnenstad

Pijler van de toekomstvisie Gouda 2030

Moet leidend zijn bij de KBB afweging, 

en niet een onderdeel zijn van die afweging

Moet leidend blijven tijdens de uitvoeringsfase



Klimaat-
verandering

Bodem-
daling

Elementen die samen het historisch stadsgezicht vormen reageren verschillend 
op externe invloeden





Klimaat-
verandering

Maatregelen

Bodem-
daling

Is aantasting van het stadsgezicht te voorkomen? Wat is daarvoor nodig?



Complex systeem vraagt integrale aanpak

Technisch Bestuurlijk Financieel Juridisch Samenwerking

Water

Infrastructuur

Panden

Maaiveld 



Eisen aan maatregelen

Maatregelen van nu moeten passen bij de lange termijn visie op de 
toekomst (‘no-regret’)

De aanpak wateroverlast mag het historisch stadsgezicht en de functies van 
de binnenstad niet aantasten (of het risico hierop vergroten) 

Integrale aanpak nodig: samenhangend pakket van maatregelen 

Maatregelen moeten resulteren in een duurzame oplossing



maatregelen in de houtskoolschets
algehele beperkte peilverlaging

grote peilverlaging in compartiment Turfmarkt / Zeugstraat

permanente compartimentering Turfmarkt / Zeugstraat

tijdelijke compartimentering hoge delen binnenstad voor waterberging

DIT-riolen

verleggen overstorten



Technisch Bestuurlijk Financieel Juridisch Samenwerking

Water oppervlakte-
en 

grondwater

Infrastructuur riolering

Panden

Maaiveld 

Gebaseerd op grondig gedegen onderzoek. Veel kennis water- en 
bodemsysteem. Focus maatregelen op watersysteem en riolering.

Geen integrale aanpak. En zijn de maatregelen ‘no-regret’? 



maatregel passend bij visie? no-regret en duurzaam?

algehele beperkte peilverlaging
- eenmalig
- herhaald

- nee, tenzij onderdeel van integraal pakket
- nee

grote peilverlaging in compartiment
Turfmarkt / Zeugstraat

- eenmalig
- herhaald

- nee
- nee

permanente compartimentering 
Turfmarkt / Zeugstraat

nee

tijdelijke compartimentering hoge delen
voor waterberging

in principe ja

DIT-riolen ja

verleggen overstorten ja



Peilverlaging Effectief om daarmee ook grondwaterpeil te verlagen

Peilbesluit 2006: niet doen i.v.m.
• Schade aan houten funderingen
• Schade aan archeologische en cultuurhistorische waarden
• Ongelijkmatige zetting

Risico op aantasting historisch stadsgezicht

Effect op doorstroming en waterkwaliteit (tenzij dieper 
gebaggerd)
Bij grote peilverlaging kans op instabiele kademuren

Versnelt de bodemdaling
Na verloop van tijd weer nodig. Niet duurzaam



Peil niet omlaag? 

Wat dan?
Stad omhoog? 

Oplossingsrichting? 



Zet in op innovatie!

Oplossingen niet beperken tot de mogelijkheden van nu. 

Wat nu nog onmogelijk wordt geacht kan in 10-20 jaar dagelijkse 
praktijk zijn!

Ervaringen RWS, COB, …..

Betrek uitvoeringskennis private sector



breed pakket – niet alleen technisch



Ambitie

gerenommeerd kennis- en expertisecentrum 

(bodemdaling en klimaatadaptatie)

dé nationale en internationale expert 

op het gebied van stedelijke bodemdaling. 

innovatieve oplossingen bedenken en uitvoeren,

toepassingen ook elders in het land en de wereld 

(verdienmodel!)



Oplossingsvariant 3

 aanleg DIT-riolen en verleggen overstorten

 een eenmalige algemene kleine peilverlaging           (snel, verlicht, geeft tijd) 

 tijdelijk water bergen in hoge delen goede optie

 benut gewonnen tijd – 20 jaar? - voor ontwikkeling en uitvoering van een

Adaptief: benut nieuwe inzichten en mogelijkheden, toekomstvisie steeds als richtinggevend doel

Niet nu kiezen voor dure onomkeerbare maatregelen

duurzame lange termijn aanpak:

integraal pakket maatregelen, innovatief en adaptief



Lange termijn aanpak

Bestuurlijke lange termijn verankering (visie, integrale aanpak, organisatie)

Uitdagend, maar niet uniek voor Gouda

WRR-policy Brief 5 : Klimaatbeleid voor de lange termijn:

van vrijblijvend naar verankerd

“Zelfbinding van politiek en bestuur aan een heldere, ambitieuze en duurzame 
langetermijnstrategie”



Klimaatwet die de politiek en bestuur bindt aan een duurzame lange termijn aanpak 
van klimaatverandering 

Klimaat Autoriteit die de consistente uitvoering van die aanpak bewaakt



Gouda beleidsnota

Lange termijn aanpak bodemdaling:

van vrijblijvend naar verankerd

Omgevingsvisie die de politiek en bestuur bindt aan een duurzame lange termijn 
aanpak van bodemdaling. 

Programmabureau die de consistente uitvoering van die aanpak bewaakt



Lange termijn aanpak? Nú beginnen met voorbereiding!

Bestuurlijk

 bestuurlijke lange termijn verankering (visie, integrale aanpak, organisatie)

 programmabureau 

 kennis- en expertisecentrum Bodemdaling en Klimaatadaptatie 

 stakeholder participatie 

 nationale aanpak Bodemdaling (wet, deltacommissaris, fonds, …..)

Financiering

 Gouds Bodemfonds, ook als hefboom naar het nationaal Bodemfonds 
(benut negatieve rente!).



Van houtskoolschets naar een duurzaam KBB

1. visie

2. no-regret maatregelen wateroverlast 

3. lange termijn agenda

• schets van een duurzame lange termijn aanpak 
bodemdaling die past bij de toekomstvisie van Gouda

• de nu te starten voorbereidingsmaatregelen om die aanpak 
mogelijk te maken



Alleen met een duurzaam KBB 
kunnen we Gouda straks écht doorgeven!


