
DE BODE.Il/ VAN GOUDA 
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Er was eens een tijd, misschien wel zeventig eeuwen geleden, 
dat zich op de plaats ·waar nu Holland, en dus ook Gouda, ligt, 
maar dan een acht à tien meter lager dan thans, een waddenzee 
uitstrekte. Deze ·waddenzee grensde in het oosten aan de hooge 
gronden van de tegenwoordige provincies Utrecht en Gelder-: 
land. In het zuiden liep de oever langs de Brabantsche en Vlaam
sche zandgronden, in het westen langs de binnen-(oost)-zijde van 
een lage landtong, strandw~l genoemd, waarop later de duinen 
gevormd zijn. Hoe de afsluiting van die waddenzee in het noorden 
was is niet na te gaan. Misschien was die er niet. De waddenzee 
was waarschijnlijk een z.g. haf, golf of baai, met een wijde 
mond aan de noordzijde. 

De waterstand in de Noordzee was tijdens het bestaan van de 
waddenzee ongeveer zeven meter lager dan thans. Men dateert 
het bestaan van bovengeschetste toestand op ongeveer vijf 
duizend jaar voor het begin onzer jaartelling. 

De bodem van die waddenzee bestond uit klei door de rivier;en. 
uit het zuiden en oosten meegebracht en in zout of brak water 
bezonken. 

Onder die kleilaag, die ter plaatse van Gouda één tot twee 
meter dik is, ligt een dikke zandlaag, dezelfde zandbodem waarop 
men in oostelijk Utrecht en in Gelderland loopt, en die naar het 
westen helt. De bovenkant daarvan ligt in de omgeving van de 
st~d Utrecht 1.- à 2 . - m boven N.A.P., m de omtrek van 
Gouda ongeveer 10.- rri beneden N.A.P. en bij D en Briel nog 
15. - m lager. 

· Het is deze zandlaag die men als het \.vare bij het heien van 
lange palen opzoekt. Door middel van de heipalen rusten vele 
bouwwei;-ken op deze vaste zandlaag. · 

De kleibodem van de waddenzee is, zooals reeds gezegd, 
onder Gouda ongeveer 1.- à 2.- m dik; de bovenkant ligt ter 
hoogte van 8.- à 9.:- m beneden N.A.P. Deze kleibodem was 
onderbroken door de uit het oosten en zuiden stroomende rivieren, 
di~ zoet water aanvoerden. Door een of andere. oorzaak is de 
waddenzee van de zoute Noordzee nagenoeg afgesloten gewor
den, zoodat er een landschap met een zeekleibodem ontstond. 



De met zoet water gevulde r1v1eren en killen overstroomden 
dit landschap af en toe. Op de klei ontwikkelde zich, in de daar
voor gunstig ge,:vorden omstandigheden, een zeer dichte planten
groei. Er groeiden eiken, elzen, wilgen, berken en hazelaars, op 
de natte plekken riet en biezen en in de meertjes en poelen ,:vater
planten. Deze planten groeiden eeuwen en eeuwen achtereen 
ongestoord door. Ze werden niet gerooid, omgehakt of gemaaid en 
dus niet ,,veggevoerd. Af en toe ·werden de bosschen door een 
ol'kaan neergeveld. Ook is het gebeurd dat het land weer tijde
lijk door de zee, dus met zout water ,verd overstroomd. Dan 
stiel'ven geheele bosschen, de doode hoornen braken een eindje 
boven de grond af. In den grond vindt men kort afgebroken over
eind staande boomstronken met wortels, naast neergevelde 
stammen, alles · in half vergane toestand verkeerend. 

In de Voorhaven van de J ulianasluis geraken dikwijls stukken 
van deze stammen~ z.g. kienhout~ uit de bodeh1 los. Ze komen, 
onder ,va ter langs den bodem zwevend, in de J ulianasluis terecht 
en veroorzaken daar last bij het sluiten van de sluisdeuren. 

De afgestorven planten, afgevallen bladeren enz. bedekten de 
bodem elk jaar opnieuw met een laagje, dat de onderliggende 
laagjes nagenoeg van de lucht afsloot, zoodat volkomen ver
tering niet mogelijk was. Zoodoende vormde zich een 8 tot 10 m 
dikke veenlaag, ·die zeer weinig draagkracht heeft. Tijdens de vor
ming van dit veen is de waterstand in de Noordzee , en dienten
gevolge ook in de benedenrivieren, langzamerhand hooger ge
\.vorden; naar schatting één millimeter per jaar. Deze verhooging 
van de zeespiegel, die thans nog doorgaat, hield ongeveer gelijken 
tred met de natuurlijke ophooging van de veenlaag. Tengevolge 
daarvan verhoogden ook de bodem van de rivieren en killen; bij 
snel stroomend water met grof zand en grind, bij minder snel traag 
stroomend water met klei. En zoo komt het, dat de rivierbode ms 
met hun oevers als het ware als ondergrondsche hooge ruggen 
van zand, waar boven klei, te midden van de dikke veenlaag 
liggen. Zie op profiel B de Gom:ve en de IJssel. Langs de Binnen 
Gouwe (Hooge en Lage) zakken de straten weinig of ·niet. 
Ook de oude gebouwen die er langs staan toonen geen verzak
kingen, ze staan op de klei. 

Aan het eind van deze natuurlijke vorming van het landschap 
lag het veenlandschap boven de waterstand in de rivieren, en ''"el 
zoo dat het water daar naar toe kon vloeien. Het land lag toen 
met de bovenkant ongeveer ter hoogte van N.A.P. 







Bovenomschreven wijze van opbou"v van het landschap is 
doorgegaan totdat de rnenschen zich in deze streken vestigden 
en in de natuurlijke gang van zaken ingrepen, door het ontginnen 
van de vruchtbare bodem. De bosschen ,verden gerooid, de ri et
en biezenvelden werden gemaaid en in ,veiden veranderd, waar
Yan het gras werd afgegraasd en het hooi geoogst. De veenvor
ming hield hand over hand op. 

Maar er gebeurde nog meer. De menschen gingen, en doen 
het nog, het land (veen en klei) onhvateren, d.w. z. me n ging 
slooten graven om eventueel overstroomingswater en het water 
van den neerslag (regen en sneeuw) zoo spoedig mogelijk af te 
Yoeren. Men ging kaden leggen om de overstroomingen eerst te 
beperken tot den winter (zomerkaden); en later, om overstroo
mingen ook in den ,vinter-zooveel mogelijk te voorkomen, dijken 
leggen. 

Nu heeft het veen, dat als het ware een met ,vater doordrenkte 
spons is, de eigenschap van zeer samendrukbaar te zijn. Een 
daarnp rustende geringe belasting kan het niet dragen, het wordt 
samengeperst, het klinkt dan in. De bovenkant zakt. Verlaging 
van de waterstand, veroorzaakt door zoo laag mogelijke afvloei- . 
ing of door bemaling door ,vindmolens, stoomgemalen enz., ver
snelt de inklinking.Wordt de waterstand verlaagd, dan wordt 
door de veenlaag d ie boven ,vater komt een grootere druk op het 
daaronder liggende veen uitgeoefend. De inklinking gaat dan 
door totdat er na verloop van eenige jaren weer evemvicht be
reikt is . Is dat bereikt, dan ligt het :'eenland voor een goede 
plantengroei weer te weinig boven ·water - het land is t e nat -
,\1en gaat dan allicht, met behulp van bemalingswerktuigen, na 
een aantal jaren weer tot verlaging van den ,vaterstand over. 
Dit proces heeft zic}:i. in ons veenland al afgespeeld sedert ee 
sloten gegraven en kaden en dijken om gelegd zijn. 

Nu heeft de veenspons ook de eigenschap, éénmaal samen
geperst zijnde, zeer weinig water meer op te nemen en dus bij 
toevoeging van water niet meer de oude vorm aan te nemen. 
V erhooging van het veenland door verhooging van waterstand, 
d.i. herstel van de oude waterstand, is niet meer mogelijk. Een 
turf, eigenlijk samengeperst veen, blijft, al ligt hij lang in het 
water een turf, en wordt dan niet meer zacht veen. 

In de 1 Se eeuw, dat is ongeveer vijf eeuwen na de aanvang 
van de ontginningen - het graven van slooten en het leggen van 
dijken en kaden - verschenen d e windwatermolens, in de negen-



tiende eeuw de stoomgemalen en in de twintigste eeuw de olie
be.nzine- en electromotoren die de polders in steeds vlugger tempo 
kunnen bemalen. Het proces versnelt zich dus. En zoo ziet men 
dat het land in de polders in Holland, en ook nabij Gouda o.m. 
Bloemendaal, Reeuwijk, Sluipwijk, Willens, Stein en de Oost
polder in Schieland en de geheele Krimpenerwaard, in de laatste 
zes _à acht eeuwen 1.50 à 1 .80 m gezakt is. In deze polders zakken 
de niet beheide gebouwen met den bodem mee. Van de beheide 
d.w.z. de op palen gefundeerde gebouwen komt dan de, veelal 
houten fundeering boven het grondwater met alle gevolgen van dien. 

Daar waar het water niet weggemalen is, dat is in Gouda 
binnen de singels, heeft dat proces zich niet, althans in veel 
mindere mate, afgespeeld. En zoo komt het, dat de oude stads
kern, dank zij de niet o·f ,.,,einig verlaagde ,vaterstand in de 
grachten en singels, ondanks zijn slappe ·weinig draagkrachtige 
bodem, nu ongeveer 1.50 m hooger is blijven liggen dan de grond 
in de nieuwe stadswijken buiten de singels. Deze stadswijken 
liggen op het ingeklonken polderland. 

De Gouwe, oorspronkelijk een open riviertje, en de Holland
sche IJssel hebben voordat ze bekaad of bedijkt werden, vrij 
veelvuldig het land langs hun oevers overstroomd en bij elke 
overstrooming op het veen eA'.!n klei-(slib)laagje achter gelaten. 
V àndaar dat men dicht bij de kaden en dijken op het land soms 
een dunne kleilaag aantreft. 

De Gouwe en de IJssel hebben in de tijd van de veenvorming, 
soms tijdelijk - op te vatten als eenige eeuwen - enkele on
diepe zijtakken gehad. Deze hadden ook kleibodems. Door de 
inklinking en dus verlaging van het veenland, zijn de bodems 
van deze zijtakken die droog liepen en niet of zeer weinig in
klonken, boven het omringende veenland .uit komen te liggen. 
De vroegere ondiepe met water gevulde kreken liggen nu als 
hooge vaste grond-(klei) strooken (ruggen) boven het omringende 
land. Zij zijn in het land te vinden. Juist ten Noorden van het 
voormalige Tolhuis aan de Bodegraafsche straatweg, kruist 
zoo'n kleirug dien weg. De weg ligt daar over een vijftig meter 
lengte hooger dan daarvóór en verderop.Op de teekening van 
profiel A is zoo'n rug, afkomstig _ van een "tijdelijke" zijtak 
van de Gouwe te zien. Ook zijn dergelijke plekken iri enkele 
stra.ten tusschen de Graaf Florisweg en de Karnemelksloot te 
zien. De Goudsche straatmakers kunnen ze aanwijzen. Daar is 
hun werk dankbaarder dan elders. 
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Beide teekeningen geven een schematisch beeld van een door
snede van de bodem van Gouda, zooals de verschillende lagen 
veen, klei en zand gevonden zijn bij boringen ten behoeve van 
Gemeente.verken, de Goudsche Waterleiding Maatschappij, de 
Nederlandsche Spoorwegen, · de Rijks- en Provinciale Water
staat uitgevoerd. Bovendien is bij het samenstellen van de pro
fielen gebruik gemaakt van uitkomsten van boringen uitgevoerd 
door de firma Gebroeders Gravensteijn te Gouda. 

In de oude stadskern, binnen de singels en de IJssel, ligt een 
vrij dikke laag "geroerde" grond, d.,v.z. grond ,vaarin in den 
loop der eeuwen veel is gegraven, waar ophoogingen en aan
vullingen, met klei, zand, koolasch, puin hebben plaats gehad, 
kortom waarvan de oorspronkelijke structuur verloren is ge
gaan. 

De stormvloedhoogte in de IJssel, 3.30 m boven N.A.P., toont
wel aan hoe hoog het water in die rivier in Januari 1916 is ge
komen, maar dit wil nog niet zeggen, dat bij een doorbraak van 
de IJseldijk het land en de stad zoo hoog onder water zouden 
komen. Bij een doorbraak zou de ramp wel zeer groot zijn. Het 
water zou zich echter over het land verspreiden en dus belang
rijk minder hoog daar boven komen. Toch geven de geteekende 
"\vaterstanden in den IJssel aan, dat Gouda laag ligt. Dank zij 
de waterstand in de singels· en grachten, ligt de oude stadskern 
toch nog hooger dan het omringende land. 

Hiervoren is geschetst hoe de toestand van het land om Gouda 
(en in heel Holland) door het werken van de menschen veranderd 
is. De mensch heeft zelf de verlaging van den bodem waarop hij 
leeft bevorderd, maar heeft het ook in de hand om regelend op te 
treden. Dit geschiedt dan door het handhaven van een bepaalde 
waterstand. 

De verlaging van den bodem in de Zuidplaspolder (prof iel A) 
en van andere droogmakerijen in Nederland, is eveneens menschen
werk, doch dit is daar op een andere w ijze - en nog grondiger 
- gebeurd. Het land in de Zuidplaspolder ligt ongeveer 5:50 m 
beneden N.A.P., het is de bodem van de, in 1840, drooggemaakte 
(leeggemalen) Zuidplas. Voordat deze plas er was, lag aldaar 
een veenland even hoog als dat in den Oost-polder en andere 
polders in de omgeving van Gouda. Ter verkrijging van turf 
o.m. voor de Goudsche potten- en pijpenbakkerijen, bierbrouwe
rijen en voor huisbrand enz. heeft men het veen eerst uitgegraven, 
later weggebaggerd, tot op de hoogte van het t egenwoordige. 



land. Er ontstond zoodoende een groote plas of meer doorsneden 
door enkele niet weggegraven wegen. Bij de droogmaking k,:vam 
klei- en veenland te voorschijn. De klei ligt daar wat hooger dan 
die onder Gouda, zoodat er in de polder vruchtbaar akkerland 
naast weiland ligt. De ondergrond is daar op verschillende plaat
sen beter (vaster) dan onder Gouda. 

Het aanleggen van dijken, kaden en wegen geeft in het veen
land vele moeilijkheden. Alles verzakt, de straten in de nieuwe 
stadswijken toonen dit duidelijk. 

Bij het aanleggen van de kaden langs het Stroomkanaal en het 
Gom:vekanaal, van de spoorwegen en de Toegangsweg heeft 
men, door groote en diep wegzakkende zandstortingen, steun 
gezocht op de ondergrondsche vaste zandbodem, evenals men dat 
voor bouwwerken met heipalen doet. Zoo het niet is gelukt 
de vaste zandbodem te bereiken, heeft men althans de onder 
deze werken liggende veenlaag flink samengeperst om deze 
zoodoende meer draagkracht te laten verkrijgen. 

En zoo ziet men, dat de bodem van Gouda, die zeer wem1g 
draagkracht heeft, zeer kwetsbaar is, in dien zin, dat men daar
aan het ·water niet onbedacht en "villekeurig kan onttrekken. 

Op de teekeningen zijn twee schematische profielen van de 
grondlagen onder Gouda e.o. geteekend. Bij het lezen van deze 
figuren moet men in acht nemen, dat de hoogte-eenheid vijftig 
maal grooter dan de lengte-eenheid 1s. 
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