Droge voeten onder water:
de Waterconferentie 2007
Victor Poolen

Evenals vorig jaar organiseerde het
Gouds Watergilde - een werkgroep
van de Hiswrische Vereniging die
Goude - zij n vierde
WaLerconferemie. De opzet van deze
bijeenkomst was geïnspireerd door
de documentaire An Inconveni.ent
Trulh (Een Ongemakkelijke
Waarheid) van Al Gore , de oud-vice
president van de Verenigde Staten .
Deze documentaire waarschuwt
tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen over de gehele wereld .
De organisatoren van de conferentie
meenden dat dit onderwe rp meer
betrokken kon worden op de situatie
in ons eigen land, met zijn historische bedreigingen: uit het oosten de
Wer:ho11der i'vlenllveld opent de conferenti.e.
grote rivieren, uit het westen de zee e n
uit de hemel het he melwaLer o fwel de regen.
Deze bedreigingen zij n tegelijkertijd ook steeds uitdagingen geweest in de econom ische
ont,vikkeli ng van Nederland bestaande situaties moesten worden besche rmd door m iddel van onde r meer d ijkaanleg maar werden ook benut om het areaal aan bruikbaar
grondgebied uit te breide n (droogmakerijen als de lj sselmeerpolders, de Maasvlakte,
enz.). Daarom is in plaats van 'Hoe houden vvij het hoofd boven water1 ' - de uitdaging
nu verwoord als: 'Hoe houde n wij droge voeten onder water?'.
Vanwege het grote aa mal voor-aanmeldingen werd besloten om de bijeenkomst niet
plaats te laten vinde n in het monumentale stadhu is m aar in de majestueuze SinlJanskerk. Dil gaf ons ook de mogelij kheid om de geïnteresseerde leden van onze veren iging, die aanwezig waren op de lezing over water en sluizen op 20 juni 200ï, uit te
nodigen Ook de deelnemers van de cursus Goudologie werden benade rd . Een twintigtal belangstellenden gal' zich op. Het aamal deelnemers aan de Waterconferentie bedroeg
uiteindelijk tachtig personen.
Als dagvoorzitter trad op N ico Habermehl, de voorzitter van de llistori.sche Vereniging
die Goude. De dag werd geopend door wethouder Arnout Menkveld van Gouda.

De bedreigingen
In de ochtendsessies stonden de bedreigingen centraal, te weten de klimaatverandering,
de toenemende watertoevoe r van de Rij n en de stijgende. zee.waterspiegel.
Klimaatverandering
Dil eers te o nderwerp werd ingeleid door Geert Groen, adviseur bij afdeli.ng Climate
Services van heL KNt-.1[1 Le De Bilt. Aan de hand van vertoonde grafieken en beelden
lichtte hij de opLredencle verandering in het klim aat toe. L-let betreft vooral de opwar-
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ming van de aarde met als gevolg dat de zomers warmer en droger worden en de winters natter, en de enorme toename van de regenval. Uitvoerige in [ormalie is Le vinden
o p www.knmi.nl en www.klimaatponaal.nl. Door de specifieke ligging van Nederland
gaan deze verande1ingen hier sneller clan elders.
Als gevolgen van deze klimaatverandering werden genoemd : de stijging van het zeewate rpeil, het in klinken van de veengebieden, acute overstromingen na hevige regenval en
een eerde r begin van het groeiseizoen.

~

Hoe rivieren ons land kunnen overstromen
De volgende spreker was Frans Klijn, verbonden aan het Waterloopkundig
Laboratori.um te Delft. Aan de hand van lichtbeelden liet hij de gebieden in Duitsland
zien waar de grote rivieren , en met name de Rijn, na regenbuien hun water van ontvangen. MaaLregele n die daar worden ui tgevoerd om wateroverlast te voorkomen zullen
direcLgevolg hebben op de afvoer van de Rijn Opslag met gereguleerde afvoer is maar
zee r beperkt mogelij k in verband met een gebrek aan beschikbare ruimten. llet onbeperkt laten afvoeren levert ook voor de eigen bevolking overlast op , zoals reeds regelmatig in Duitsland voorkomt . Al met al een zeer com plex probleem, waar ook nog allerlei
inLernationale verplichtingen doorheen spelen .
Voo n s gal hij aan claLde kans op een overstrom ing bepaald word t door de clijkhoogte,
de sLabiliLeiLvan hel dijklichaam en door zwakke schakels zoals sluizen , d uikers, leidingen en beplantingen
Als m iddelen o m de toevoer van ove rvloedig rivierwate r te reguleren noemde Frans
Klij n het vasthouden van regenwate r, het verhogen van de a Fvoer door het ophogen van
de d ij ken, hu uitd iepen van de rivierbedd ingen, de aanleg van extra omleidingen
(bypass) voor de rivie re n (zoals het Julianakanaal een omleid ing van de Maas is) en het
creëren van groOlschalige bergingen in aangrenzende gebieden.
Frans Klijn hield een p leidooi om meer reken ing te gaan ho uden meL de risico's . De te
verwachte, sterk toenemende schadeomvang speelt daarbij een g roLe rol. Hij is ee n
voorstander van gereguleerde dijkdoorbraken Le n behoeve van Lijdel ij ke grootschalige
waterberging in gebiede n waari n relatief we inig schade wo rd t verwacht. Daartoe d ie nen
de naLUurlijke rivierbergingen zoals de uite rwaa rde n vrij te blijven van verstedelijking.
De gevolgen van een hogere zeespiegel
Douwe Dillingh, verbonden aan de afdeling Kustverdediging van de Rijkswaterstaat ,
stelde de huidige ontv.rikkelingen aan de orde met betrekking tot de stijgende zeespiegel, als gevolg van uitzettend oceaanwater, smeltend ijs en smelLende gletsjers Er word t
voor wm de Noordzee
beLrdt van uit gegaan dat
deze in de eenemwintigste
eeuw tol 85 cm kan stijgen. Daarbij komt nog de
dalende bodem ten gevolge van de toenemende
bevolking en de groeiende
economie.
Hel blijkt nu dat de huidige kustverdediging te
zwak is en er nu a l problemen zijn bij de waterafvoer. Als gevolg hiervan
Geert Groen hemelt zijn lezing.
zullen bij overstromingen
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de schades navenant groot zij n
Als oplossingen werden aanged ragen het versterken van de kustlijn, de hand having van
het kustFunda ment en het versterken van de waterkeringen Dillingh hield de aanw,ezigen ten slo tte voor dat ook na het jaar 2100 de zeespiegel blij ft stijgen en hield daarom
een ste rk pleidooi voor innovatief de nken.
Same nvatting
De dagvoo rzitter sloot de ochte nd af met een ko rte samenvatting. De belangrij ksLe acties
die werde n genoemd om het lij te ke ren , zijn het versterken van de kustlijn door zandsuppleties en hel zorgen voor een betere afvoer van de rivieren.

De kansen
In het middagdeel werd aan de hand van praktijkvoorbeelden van Leide n en
Go ri nchem stilgestaan bij de uitdagingen en kansen, zoals het terugbrengen van water
in de stad .
Het water terug in Leiden
Joh n Steegh , wethouder va n Verkeer en ivtilieu van de gemeente Leiden en voormalig
Hoogheemraad van het Hoogheem raadschap Rij nla nd , liet aan de hand van uitgebreid
beeldmateriaal zien hoe Nederland in de loop van de watergeschiedenis zijn aanzien
heeft gekregen Hie ri n speelde. verkeer en Lransport een overheersende rol.
In die geschiedenis zij n de volgende aspecten van belang. De loop van cie. waterwegen
werd tot aan het begin van de t\vintigste eeuw door natuurlijke o mstan digheden
bepaald . Met de opko mst van het gernoLOriseerde verkeer (trein e n a mo) en de moderne
bouwtechnieken werden nieuwe. verkeerswegen gecons trueerd , nieLbeperkt door
natuurlij ke omstandigheden. Deze. maakbaa rheid ging in de twintigsLe eeuw als no rm
gelden. Zo raakten waLerwe.gen i.n onbruik, d ie vervolgens werden aangepast of
gedempt tene inde. Le. voorzien in de behoeften aan verkee rswegen en parkeergelegen heid.
Rond 1990 bleek echter dat deze maakbaarheid ge.en o plossing kon ge.ven aan de verkeersbehoeften e n we.rel ervaren dat de historische. steden en gebieden onherstelbare
schade. hadden o pgelopen. En om o ns land d roog te houden, pom pten wij ook nog onszelf naar beneden ; de kracht van het waLer waren we vergeten.
Nieuwe inzichLen en maatregelen propageren nu o m het waLe r Lerng te. brengen in de
stad , waardoor de.ze we.er aantrekkel ij ker kan worden voor bewoners en bezoekers,
maar gelij klijd ig een bijdrage leve rt. aan de. noodzakel ij ke verhoging van waterbe rging

Bundeling van belangen in Gorinchem
.
Piet l)ssels, burgemeester van Gorinchem, sloot als laatste spreker de.ze bijeenkomst in
cie. Sint-Janskerk aL Aan de hand van lichLl,e.ekle.n liet hij zien hoe een verpauperend
industrieterre in in Gorinchem een stan pum werd voor de reviLalisering van hel hisLOrische riviergedeelLe langs de Lek. Er kon een koppeling gelegd worden tussen cle aa nleg
van een aanvullende omleiding va n de Le k en een betere bereikbaarheid van het industrieterrein voor hel vaarve.rkeer. De om leiding moest geco mbineerd worden rneL een
noodzakelijke dijkversterking in het. stadsge.cle.e.lte. l-lierbij raakle ook de historische
bebouwing betrokken en kon subsidie wo rden verkregen voor hersLel en aanpassingen .
De bij het graven vrij komende grond va n de byp ass van de Lek kon binnen dit project.
worden geb ruikL voor vergroting van hel inclusni eterrein en voor een naburig aan te
leggen g roengebied.
Piet Tjssels hield een sterk pleidooi voor een be.tere samenwerking tussen de versch illende bestuurslagen in ons land onde r regie van de provinc iale overheid . Daarbij moelen
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we in ons land een lee rcultuur ont, vi kkele n ten aanzien van gemaakle fou ten .

Afsluiting Waterconferentie
Na de lezingen maakten de deelnemers ee n waterwande ling door de binnenstad .
Daarbij kregen zij als opd racht ideeën Le bedenken om het water in de stad vast te houden. De creativü.eit va n de deelnemers kende geen g renzen, gelet op hel g rote aantal uiteenlopende suggesLies Onderstaand een geso neerde inventarisatie van de belangrij kste
creatieve conce pten De leden van het 'vVate rgilde - de o rganisatoren va n deze
\Vatercon [e rentie 2007 - zullen de suggesLies beoordelen en de meest oorspronkelijke
met het boek Duizend jaar Stadsgeschiedenis waarderen.

De grenzeloz e creativiteit
lnrichting van de openbare rnimte
- Verlaag het peil in de stadsboezem.
- Leid het hemelwate r via buizen naar he t Houtmansplantsoen, waar hel wo rdt opgevangen in vij vers
- Leg watersilo's rond de stad aan .
- Plaats regentonnen .
- Vergroot het wiel (is een kolk die na een dij kdoorbraak is o ntstaan) bij de m olen
Legenover spongebouw de Zebra.
- Betrek de Gouweknoop als recreatiegebied bij 'L Weegje door het overkluizen van de
A 12/A20 en het spoor.
- Betrek de buitenwijken bij het waterplan (berging) .
- Pas grindkoffers toe.
- Kopieer het DiezeprojecL van Den Bosch.
- Richt de vVestergouwe in als wate rrecreatiegebied.
Aanpassing van de wegen
- Plaats meer bomen langs de straten (zuigen via de wortels het water op).
- l eg langs elke weg een wate rsleuf aan en verhoog de LroLLoirs .
- )vlaak de straten bol in hel midden , zodat het water d irect wegloopt.
- Voo rzie parkeerplaatsen en wegen met poreuze, waterdoorlaat.ba re stenen en een
watero pvangende onderlaag.
Inrichting van de grachten
- Graa r een gracht om het s tadhuis met bootjes in de zomer en een ijsbaan in de winter.
- Graa f' eerst het Nonnenwater ope n, dan de Raam en vervolgens de Nieuwehaven p lus
eve ntuele andere voormalige grachten
- Plaats drijvende plantenbakken e n kunstwerken in de grachten .
- Geb rnik be rg- en d rinkbassins in de hogere delen (Westhaven/îvfo LLe/ljssel) om de
grachten Le schuren
Aanpassing van bestaande en toekomstige woningen
- Voorzie de huizen van p laLLe daken met waterbassins, stadsLUine n, mos en/of gras.
Trek de wanden van \.Vaterbassins op uit zonnepanelen en gebrui k de inhoud voor het
doorspoelen van toiletten.
Zet paalwoningen neer als er toch in de vVestergouwe wordt gebouwd.
Maa k meer geveltu intjes en plant daa rin bomen .
Plaals bloembakken voor de woningen, d ie samen me t deurschouen als d ij ken voor
de kelde rs fungere n.
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Beïnvloeding van hel gedrag van d e Gouw enaars
- Veroorzaak een kleine overstroming in de sLad, en dan krijg je iedereen mee .
- Geef kalende mannen van overheidswege een toupetje van sponsachtig materiaal.
- AcLiveer het drinkged rag van de bewoners.
- PlaaLs een watermete r (een doorzichtige zuil) centraal in de si.ad, waarop iedereen kan
zien hoe hoog hel waLer in de IJssel stam.

Ten. slotte
Inmiddels zijn de o rganisatoren al weer bezig met het nadenken over de
\tVaterconferentie in 2008 . Deze con ferentie, h et eerste lustrum, zal een bijzonder karakLer krijgen, maar daarover later meer. 1vfeL dank aan dagvoorzitter Nico I-labermehl voor
zij n notities en aan de medeorganisatoren Piet 'v\lieringa, Hans Su ijs en Sjaak de Keijzer
voor hun bijdragen Len behoeve van dil artikel.

De leden van het bestuur van die
Goude anno 2007
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van d ie Goude in april jongstleden werd
de wens geuiLom een overzicht Le krijgen van de besLUursleden van de vereniging en de
functies, door hen uitgeoefend . Behalve dat overzicht hierbij ook de gezichten

Van li nks naar rechts:
Hans Suijs, Han Breedveld , Henk Snaterse, Jan Spijkerboer, Maartje
Otten-Alkema, Nico Habe rmehl, Adri van den Brink, Marianne Lint, VicLor Poolen,
Hanneke van der Kli.s, Jan Potharst. Richard Andringa ontbreekt.
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