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Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Geacht college,
Alstublieft! Hierbij ontvangt u de visie van de Goudse Wateralliantie op het
water in de binnenstad van Gouda. De kern van onze is visie is dat het water
meer betekenis moet krijgen in het centrum van Gouda. In deze visie geven wij
onze analyse van de betekenis van water in de geschiedenis van Gouda en de
inspiratie die hieruit voortvloeit bij het aanpakken van een aantal kansen en
uitdagingen in de stad.
Aanleiding voor het opstellen van deze visie was een verzoek van uw college.
U constateerde dat er in Gouda op watergebied diverse groeperingen met
uiteenlopende motivaties en wensen actief waren. Om de context van de
diverse vragen te kunnen duiden en adequaat en consistent op deze vragen te
kunnen reageren heeft u ons het verzoek gedaan een overall-visie op water in
Gouda te formuleren. Deze visie kan betekenis krijgen in het formuleren en
uitwerken van het gemeentelijk beleid op watergebied.
Naar aanleiding van uw verzoek heeft de Wateralliantie, onder begeleiding van
adviesbureau WB de Ruimte, bijgaande visie opgesteld.
We vragen u om deze Watervisie te omarmen en bestuurlijke steun te bieden,
deuren te openen, en middelen van de gemeentelijke organisatie ter
beschikking te stellen. Wij gaan graag met u in gesprek om onze visie met u te
bespreken.

Met vriendelijke groet,

Pim Arts,
namens de Wateralliantie

Hans Suijs,
namens het Watergilde

Gerard Overkamp,
namens Gouda Sterk aan de IJssel

Ineke Verkaaik,
namens Historisch Platform en
Kernraad Gouda 2022

Jan Willem Eelkman Rooda,
namens Historische Vereniging
Die Goude

Ronald Blitz,
namens Museumhaven Gouda

Maud Roukens,
namens GOUDasfalt

Marc Meijer,
namens Singelpark
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Inleiding

Aanleiding
Er zijn in Gouda verschillende groepen en organisaties actief op het
gebied van water en geschiedenis. Denk aan het Watergilde, als
werkgroep van Die Goude, Stichting Gouda Sterk aan de IJssel, het
Historisch Platform, het Sluiswachtersgilde, de Museumhaven Gouda,
het Singelpark, GOUDasfalt, meerdere ondernemers en betrokken
burgers. Zij zijn allemaal sterk betrokken bij de stad Gouda. Er is in
enige mate sprake van personele unies. Deze groepen leggen hun eigen
accenten en kennen verschillende werkwijzen.
In 2017 is een start gemaakt om tot samenwerking tussen deze groepen
te komen. In dat jaar is de Wateralliantie opgezet. Aanvankelijk was dit
vooral gericht op het uitwisselen van de agenda’s en activiteiten van de
verschillende leden van de Wateralliantie.
Watervisie
In 2018 heeft de gemeente het verzoek gedaan aan de Wateralliantie
om een gezamenlijke visie op water te ontwikkelen.
Adviesbureau WB de Ruimte heeft de partijen van de Wateralliantie
geassisteerd bij de totstandkoming van deze visie. In een aantal
werksessies is gezamenlijk gewerkt aan het formuleren van de visie, de
bijbehorende programmering en werkwijze.

Scope
Het accent in de voorliggende Watervisie ligt vooralsnog op het
centrum van Gouda. Dat heeft vooral een pragmatische achtergrond.
Het was in deze eerste werksessies niet haalbaar om de hele stad te
behandelen. De Wateralliantie streeft er echter naar deze visie in de
toekomst uit te breiden naar andere delen van de stad.
Leeswijzer
De voorliggende Watervisie is als volgt opgebouwd:
• De watergeschiedenis van Gouda - onze inspiratiebron - staat
centraal in hoofdstuk 2
• Hoofdstuk 3 beschrijft de visie op hoofdlijnen
• De uitwerking volgt in hoofdstuk 4 (cultuurhistorie), 5
(economie) en 6 (klimaatadaptatie)
• Hoofdstuk 7 beschrijft onze visie op een uitvoeringsperspectief
• In bijlage 1 beschrijven wij puntsgewijs een aantal projecten die
bij kunnen dragen aan het realiseren van onze visie.
In bijlage 2 geven wij onze contactgegevens.
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Water in Gouda
een korte geschiedenis

Gouda is ontstaan aan de monding van de Gouwe in de Hollandsche IJssel. Dit
bleek gedurende lange tijd een strategische ligging, die Gouda grote rijkdom
heeft opgeleverd. De stad lag op de Europese route vanuit Antwerpen naar
Amsterdam en de Zuiderzee naar de Hanzesteden en Scandinavië. Deze route
was vooral in de stormseizoenen populair. Schepen hoefden hierdoor immers
niet meer over zee naar deze bestemmingen te varen.
Gouda beleefde zijn eigen Gouden Eeuw tussen ca. 1350 en 1510. Het
schutten van schepen door de Havensluis van IJssel naar Gouwe en vice versa
bracht veel handel in de stad en leverde tolgelden op. Gouda kreeg in die tijd
haar eigen grachtenpanden. Langs de haven en de Gouwe werden
handelshuizen en grote panden gebouwd.
Om de route door Gouda aantrekkelijk te houden in de situatie met de
wisselende waterhoogten in de haven, als gevolg van het getij op de
Hollandsche IJssel, werd een van de langste sluizen van Nederland gebouwd:
vanaf het Amsterdamse Verlaat tot aan de Donkere Sluis. Deze sluis was niet
alleen van belang voor het goederenvervoer, maar ook voor de
passagiersvaart. In tweede instantie werd de Havensluis gerealiseerd.
In de polders rond Gouda werd veel turf gewonnen. Gouda had een
belangrijke functie in het verhandelen hiervan: er werden miljoenen tonnen
turf per jaar verhandeld. De Turfmarkt werd voor deze handel bewust laag
aangelegd.
Het Goudse bier was populair en leverde ook de nodige inkomsten voor de
stad op. De stad werd rijk en ontwikkelde zich tot een van de meer invloedrijke

steden in Holland. De wisselende waterstanden in de haven werden
functioneel bij het schuren: door bij hoog water in de haven de Donkere Sluis
plotseling open te zetten ontstond harde stroming waardoor de grachten die
ook een rioolfunctie hadden, werden gereinigd. En vanuit de stad kon ook het
landelijk gebied in de richting van Reeuwijk bereikt worden. Aangezien dit
gebied veel sterker ontwaterd werd, lag dit lager dan de stad. Daarom werd
ook hier een sluis gebouwd: het Reeuwijkse of Dubbel(d) Verlaat.
Door ontwikkelingen in de scheepvaart werden de singels in de stad en de
daarin aanwezige sluizen te krap. Er werden aan de randen van de stad
grotere waterlopen met bijbehorende sluizen gerealiseerd. Aanvankelijk werd
de Turfsingel als doorgaande route gebruikt. De Mallegatsluis kon immers
grotere schepen schutten. Uiteindelijk werd ook die route te krap voor de
steeds grotere schepen. De oude vaarroutes verloren hun betekenis en
leverden geen geld meer op. Het Gouwekanaal werd in 1935 gegraven als
nieuwe verbinding vanaf de Hollandsche IJssel naar het noorden. Het
getijdeverschil werd overbrugd door de nieuwe Julianasluizen.
In het centrum werden in de loop der eeuwen grachten gegraven en ontstond
er een stelsel van sloten en zijlen. Hiermee werd voldoende bereikbaarheid
per schip mogelijk en waren mogelijkheden voor (vuil)waterafvoer aanwezig.
Langs de wateren werden panden gebouwd. De ruimtelijke ordening van de
stad werd dus sterk beïnvloed door het watersysteem. Sommige straten
werden nauwelijks boven het waterpeil aangelegd. Dit heeft ertoe geleid dat
Gouda een eigen stadsboezem heeft gekregen. Deze ligt 19 cm lager dan
Rijnlands Boezempeil. Om het hoogteverschil te overbruggen is de Kock van

Leeuwensluis aangelegd. De getijdewerking op de Hollandsche IJssel
bovenstrooms van Gouda werd door de aanleg van de Waaiersluis afgekapt.
Uiteindelijk is geleidelijk aan een kentering ontstaan. Het vervoer per spoor
kwam in zwang. Ten noorden van het centrum werd een spoorlijn aangelegd.
Aan de westzijde van de stad werd de Julianasluis opgeleverd. Het leidde er
toe dat het goederenvervoer met grotere schepen kon gaan plaatsvinden. Het
goederenvervoer verplaatste vanuit de stad naar het Gouwekanaal en de
Gouwe. De recreatieve scheepvaart over de Gouwe komt hierdoor geleidelijk
aan in het geding.
Ook het autoverkeer is steeds meer opgekomen. Parallel aan het spoor
werden wegen aangelegd. Om hygiënische redenen én om te voorzien in de
ontsluiting van de binnenstad voor autoverkeer en de hieraan gekoppelde
parkeerbehoefte werden diverse waterlopen in de stad gedempt. Uiteindelijk
werd de Havensluis in de nasleep van de Watersnoodramp helemaal
afgesloten. De stad is hierdoor geleidelijk aan steeds meer met de rug naar het
water toe komen te staan.

Water in Gouda anno1800

Water in Gouda anno 2009

Cultuurhistorie
• historische
structuur
• identiteit
• oude objecten
nieuwe functie

Klimaatadaptatie
• clusterbuien
• hittestress
• bodemdaling

Watervisie
Gouda

Economie
• levendige
binnenstad
• recreatie en
toerisme
• vastgoedwaarde
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Gouda lééft met water

Onze visie op water in de Goudse binnenstad

Gouda is ontstaan op een strategische locatie van de monding van de Gouwe
en de Hollandsche IJssel. Deze ligging heeft de stad geen windeieren gelegd.
Water is mede bepalend geweest voor de structuur van de binnenstad. Water
blijft ook in de toekomst een thema voor Gouda. De zakkende bodem kan op
verschillende locaties tot overlast zorgen. Deze wordt versterkt door
klimaatverandering.
Wij zijn geïnspireerd door het verleden. Met respect voor het verleden én een
visie op de toekomst willen wij het water in de stad nieuwe betekenis geven,
zodat Gouda weer gaat léven met water. Gouda wordt dan nog aantrekkelijker
voor de Gouwenaren en bezoekers.
Wij ervaren het cultuurhistorische erfgoed als inspiratiebron om bezig te zijn
met watergerelateerde onderwerpen in Gouda. Wij zien dat steden die hun
cultuurhistorie respecteren en die met respect voor het verleden op een
eigentijdse wijze vernieuwen aantrekkelijke steden worden waar het fijn
wonen, werken en bezoeken is.
Wij zijn enthousiast om de kennis over het verleden levend te houden. Om
activiteiten te ontplooien die ertoe bijdragen dat de cultuurhistorie behouden
en teruggebracht wordt en weer betekenis krijgt voor mensen in de stad. Onze
cultuurhistorische inspiratie geeft hiermee sociale verbinding.
Wij denken dat onze cultuurhistorische inspiratie en ambities gerealiseerd
kunnen worden als we op een goede manier de verbinding leggen met

urgente vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie en economische
vitaliteit. Maatregelen op het gebied van de watergebonden cultuurhistorie
kunnen ook bijdragen aan de actuele aanpak van klimaatvraagstukken zoals
hittestress, clusterbuien en bodemdaling.
Voor het realiseren van de watervisie zijn mensen en middelen nodig. Die
komen er als de watervisie ook in economisch opzicht betekenis heeft. Wij
willen met onze visie op water bijdragen aan een economisch levendige en
vitale stad. Wij maken daarom combinaties met economische
transitievraagstukken, zoals een veranderende rol van de binnenstad, de wens
om meer toeristen te trekken, transitie in de retail en een actuele benadering
van mobiliteit.
Door relaties te leggen tussen de water gerelateerde aspecten van
cultuurhistorie, klimaat en economie denken wij onze inspiratie gerealiseerd
te krijgen. Het gaat zowel om het leggen van inhoudelijke relaties als
samenhang in werkwijze, aanpak en bekostiging.
Als we cultuurhistorische inspiratie, klimaatadaptatie en kansen voor
economische vitaliteit verbinden in een elkaar versterkende aanpak gaat
water weer stromen in Gouda!
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De cultuurhistorische binnenstad geeft Gouda
haar identiteit

Wat zien we?
Water is bepalend voor de identiteit van Gouda. De structuur van de
historische binnenstad is bepaald door het water. Ondanks dat een aantal
grachtjes, sloten en zijltjes gedempt zijn, is de oorspronkelijke structuur nog
goed herkenbaar. Langs deze watergangen zijn cultuurhistorisch waardevolle
panden neergezet, waarvan de meeste in de loop der jaren gelukkig behouden
zijn. Gouda heeft bovendien een unieke verzameling sluizen in de stad en de
directe omgeving, ieder met zijn eigen verhaal en geschiedenis. De samenhang
van waterlopen, sluizen en watergerelateerde monumenten heeft een
monumentaal watersysteem opgeleverd.
Onze visie
Wij zien het behoud van de cultuurhistorische binnenstad als belangrijke
opgave; dit geeft mede vorm aan de eigen identiteit van de stad. De
aantrekkingskracht hiervan voor bewoners en bezoekers leidt tot een
vergroting van de levendigheid van de binnenstad.
Water is aantrekkelijk, en in combinatie met de omgeving vaak fotogeniek, fijn
om in de omgeving te hebben. De aantrekkingskracht van binnensteden
neemt dan ook in onze visie sterk toe als historische waterstructuren en
watergebonden elementen in hun oude vorm en samenhang hersteld worden.
De aanleg van steigers, bruggen, pleintjes, ingebed in groen en omringd door
horeca en winkeltjes, culturele organisaties en activiteiten kan deze structuren
omlijsten en beleefbaar maken. Dit inspireert bewoners in de stad om er actief
mee bezig te zijn en culturele activiteiten te ontwikkelen. Een waterrijke

binnenstad met kwaliteit van openbare ruimte en panden is aantrekkelijk voor
bewoners, bezoekers en recreanten.
Hoe willen we onze visie realiseren?
We willen de historische waterstructuur in de binnenstad van Gouda
stapsgewijs terugbrengen. Hierdoor wordt niet alleen de cultuurhistorische
waarde, maar ook de vitaliteit en de klimaatbestendigheid van de binnenstad
vergroot.
We zien het opnieuw openmaken (ontdempen) van een aantal watergangen
daarom als een belangrijke opgave. We zijn ons er van bewust dat dit geen
eenvoudige opgave is. In een aantal voormalige watergangen ligt immers het
stadsriool. Maar door het ontdempen kunnen we de binnenstedelijke intieme
vaarroutes weer in ere herstellen. Het weer kunnen beleven van het water
maakt de stad zowel vanaf het water als rond het water aantrekkelijker.
We leggen hierbij de prioriteit in de zuidelijke binnenstad. De Museumhaven
kan sterker geprofileerd worden en het IJsselfront kan meer als dynamisch
gebied ingericht worden. Het openen van de oude Havensluis past goed in dit
pakket. De relatie tussen het zuidelijk deel van stad en GOUDasfalt kan
verbeterd worden middels elkaar versterkende activiteiten en een verbinding.
Gekoppeld hieraan kunnen culturele plekken en activiteiten opgezet worden.
In de periferie van Gouda kunnen de voorzieningen voor de waterrecreatie
opgeknapt en uitgebreid worden.
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De economie leeft op door de aantrekkingskracht
van water

Wat zien we?
De Goudse binnenstad is in de vorige eeuw een binnenstad geworden waarin
detailhandel en de ontsluiting met de auto een hoofdrol vervulde.
Winkelgemak was belangrijker dan het behoud van historische kwaliteit van
een stad. Gouda is daarin niet uniek, dit gebeurde ook in veel andere
binnensteden.
Gouda heeft in de vorige eeuw bovendien financieel zware tijden gekend. Er
was weinig ruimte om te investeren in de openbare ruimte en de
cultuurhistorie van de binnenstad. Dat leidde tot gebieden met verpaupering.
Hiermee ging de (vastgoed)waarde van de binnenstad achteruit en kwamen er
weinig koopkrachtige mensen wonen.
Gouda heeft zich in de loop der tijd ook steeds meer naar de noordkant van de
stad georiënteerd. Dit werd gestimuleerd door de ligging van snelweg, het
spoor en uitbreidingsmogelijkheden aan de noordzijde van de stad. De
historische binnenstad van Gouda ligt hierdoor niet meer in het centrum van
Gouda, maar bijna aan de rand van de stad. De zuidelijke binnenstad is stil
geworden en wordt door de bezoeker niet gemakkelijk ontdekt.
Onze visie
In het moderne internettijdperk is het niet langer uitsluitend de retail die
mensen naar de stad trekt: bezoekers komen naar de stad voor een veelzijdige
beleving. In meerdere steden is de aantrekkingskracht van water benut,

waardoor zij aantrekkelijk worden en zowel sociaal als economisch sterker.
Enkele aansprekende voorbeelden hiervan zijn Den Bosch, Leiden en Breda.
Levendigheid op het water kan ontstaan door waterrecreatie en door het
bevorderen van de doorvaarbaarheid van de stad.
Ook de relatie tussen bereikbaarheid en economie verandert.
Autobereikbaarheid was lang de maat voor het succes van een binnenstad. Die
relatie is aan het bewegen. Een binnenstad moet zeker goed bereikbaar zijn.
De binnenstad wordt echter aantrekkelijker als er ook autovrije of autoluwe
gebieden zijn. Lopen, fietsen, goed openbaar vervoer, deeltaxi’s en eenvoudig
parkeren aan de randen van de binnenstad maken dat een binnenstad prima
bereikbaar kan zijn met meer ruimte voor de voetganger, autoluw en
aantrekkelijk.
Hoe willen we onze visie realiseren?
De laatste decennia beweegt Gouda weer de goede kant op. Wij willen vanuit
de Watervisie aan deze positieve ontwikkeling bijdragen. Water in combinatie
met kwalitatief goede historische gebouwde omgeving maakt de stad
aantrekkelijk. Aantrekkelijk om in te wonen, voor horeca, om in uit te gaan,
voor toerisme, geschikt voor culturele evenementen, om in te dwalen en in te
winkelen, kortom: om te beleven! Het levert ook een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor allerlei nieuwe vormen van bedrijvigheid.

De aantrekkingskracht van water kan benut worden door de historische
waterstructuur in de stad terug te brengen. Aan het water ontstaan meer
kansen voor aantrekkelijk stedelijk wonen. Langs het water is ook ruimte voor
andere functies zoals horeca, ambachten, galerieën en unieke winkeltjes.
We maken de waterstructuur bekend bij een breed publiek door grootse
evenementen: Gouda 750, Museumhavendagen, de Waterconferentie etc.
De maatregelen om de binnenstad te verlevendigen vergen de nodige
investeringen. Wij denken dat bij de investeringsbeslissingen de effecten op
de vastgoedwaarde in de stad worden onderschat. We willen met de
gemeente en bedrijven onderzoeken hoe we een financieel mechanisme
kunnen ontwikkelen om vastgoedeigenaren enerzijds te faciliteren in de goede
beweging in ruil voor bijdrage aan bijvoorbeeld een binnenstadsfonds.
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Adaptief denken over water vangt
klimaateffecten op

Wat zien we?
Gouda heeft te maken met bodemdaling. De stad is - zoals gezegd –ontstaan
aan de monding van het veenriviertje de Gouwe en de Hollandsche IJssel. Het
meest zuidelijke deel van de binnenstad ligt stabiel op de oeverwal van de
IJssel. Het grootste deel van de binnenstad ligt op veen. Door de ontwatering
is het veenpakket geleidelijk gaan inklinken. Het einde van dit proces is nog
niet bereikt. Daarom blijft de binnenstad zakken. In de loop der tijd zijn
maatregelen genomen om de St. Janskerk en het Stadhuis goed te funderen.
Een groot deel van andere cultuurhistorisch belangrijke panden is niet of
onvoldoende gefundeerd. Deze panden zakken mee. Het steeds zwaardere en
intensievere vrachtverkeer levert een grote aanslag op de bestrating.
Ook de klimaatverandering gaat invloed uitoefenen op de kwaliteit van
panden. Er zullen in de toekomst naar verwachting meer heftige regenbuien clusterbuien - vallen. Door het dempen van de watergangen is de omvang van
het oppervlaktewater sterk afgenomen. Op dit moment is dat minder dan 5%
van de oppervlakte van de binnenstad. Het water van de clusterbuien moet via
dit oppervlaktewater worden afgevoerd. In de binnenstad kan dit vooral langs
de Turfmarkt en de straten ten zuiden daarvan makkelijk tot wateroverlast
leiden. De zakkende bodem verergert dit.
Wij zien dat er gedacht wordt aan het verlagen van het Goudse boezempeil.
Dit kan echter ook tot problemen met de toch al lastige situatie van de
fundering van panden in de binnenstad leiden. Wij zien dit als een lastig
dilemma.

Onze visie
De snelheid waarmee de bodemdaling en de klimaatverandering zich
ontwikkelen is onzeker. Dit vereist in onze visie adaptief denken. Dit is het
denken in flexibele ontwikkelpaden om ons doel - het bewaren en ontwikkelen
van de cultuurhistorische structuren en elementen - te bereiken. Wij denken
graag mee over beschikbare mogelijkheden en het koppelen van kansen
vanuit verschillende doelen. Wij zijn voor het nemen van no regret
maatregelen, terwijl we ons voorbereiden op (grotere) projecten. Zo
voorkomen we foute, onomkeerbare situaties.
Wij denken dat het stapsgewijs herstellen van de historische open
waterstructuur past bij het beter kunnen opvangen van clusterbuien.
Klimaatbeleid geeft mogelijk ook kansen op een andere visie en beleid van de
gemeente op mobiliteit in de binnenstad. Selectiever zijn met de auto in de
stad en kleinschalige vervoersystemen geven ruimte om naar ruimtelijke
kwaliteit te kijken. Wij denken dat dit kansen geeft om de historische beleving
van het water meer terug te laten komen door er een vergroening en
verbetering van de openbare ruimte aan toe te voegen.
Hoe willen we onze visie realiseren?
De klimaataanpak gaat steden in Nederland veranderen. De klimaataanpak
heeft in Gouda een extra dimensie door de bodemdaling en de historische
opbouw van de binnenstad. Dit levert een extra urgentie, maar daarom ook
een mogelijkheid met andere overheden en private partijen te komen tot een
koploperpositie en vernieuwende aanpak die past bij onze watervisie. Gouda

kan een koploperpositie verkrijgen bij een slimme, ook voor het publiek
aantrekkelijke aanpak van het klimaatprobleem.
Tegelijkertijd kunnen we ‘no regret’ maatregelen nemen. Een voorbeeld
hiervan is het geleidelijk aan meer oppervlaktewater terug te brengen in de
binnenstad. Het Nonnenwater biedt een goede kans om meer water te
kunnen bergen bij een clusterbui. Dit wordt versterkt als er ook meer water
naar buiten de binnenstad gebracht kan worden. Het verbinden van de
Vijverstraatgracht met de Fluwelensingel biedt hiervoor ook kansen.

Gouwenaren en vrijwilligersorganisaties
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Van visie naar projecten

Programmering: opgave
Cultuurhistorie, economie en klimaatadaptatie vormen de basis van
onze visie op water in de binnenstad van Gouda. De stad ontleent vanuit
cultuurhistorisch opzicht haar identiteit aan het water. Het water biedt
kansen om de economie in de zuidelijke binnenstad te revitaliseren.
Tegelijkertijd worstelt Gouda met bodemdaling en het veranderende
klimaat, hoewel dit ook veel kansen biedt in de stad. Deze drie thema’s
zijn met elkaar verweven en versterken elkaar. Een aantrekkelijke stad
creëert immers een aantrekkelijk woon- en leefmilieu en een gunstig
vestigingsklimaat. De waarde van grond, vastgoed en retail neemt toe.
Zo kan de cultuurhistorische structuur bijvoorbeeld versterkt worden
door de oude watergang achter de Waag weer zichtbaar maken. Door
het verhogen van de bruggen aan de Zeugstraat en het baggeren van
het water tussen de Turfmarkt en de Zeugstraat kan deze oude
waterstructuur weer bevaarbaar worden. Met het uitbreiden van deze
intieme vaarroute wordt de cultuurhistorische structuur hersteld en er
ontstaan meer mogelijkheden voor waterrecreatie. Deze maatregel
draagt ook bij aan het verminderen van hittestress.
De economie kan een stimulans krijgen door het stadsfront aan de
Hollandse IJssel te herinrichten. Hiermee kunnen kansen gecreëerd
worden voor recreatie. Het gebied kan autoluw gemaakt worden, en de

bereikbaarheid van het gebied voor langzaam verkeer vanuit de Goudse
binnenstad en de overkant van de rivier kan worden versterkt. Door de
Havensluis te openen worden de cultuurhistorische waardevolle
grachten weer beleefbaar. De zuidelijke binnenstad kan hierdoor weer
tot leven komen.
Oude cultuurhistorische elementen kunnen ook ingezet worden voor
berging en afvoer van regenwater bij clusterbuien. Het gaat
bijvoorbeeld om het Amsterdams verlaat, het sluisje achter de kerk, de
volmolens en de Havensluis. Het ontdempen van watergangen kan hier
ook aan bijdragen.
Van visie naar projecten
Wij zijn gemotiveerd om samenhangende pakketten van maatregelen in
de stad te definiëren en te realiseren. Met een passende
programmering kunnen meerdere functies van de stad versterkt
worden. Wij hebben veel ideeën over projecten die deze functies
kunnen versterken. Een overzicht hiervan is opgenomen in Bijlage 1.
Maar we zijn ons er ook van bewust dat deze kansen niet zondermeer
gerealiseerd kunnen worden. Wij stellen daarom voor aansluiting te
zoeken bij het beleid en de plannen van de gemeente en het
hoogheemraadschap de komende jaren en gezamenlijk een passende
prioritering te kiezen. We zullen dan stap voor stap de visie uitwerken
naar projecten conform de visietrechter.

projecten. De overheid heeft vaak de plicht publiekrechtelijke procedures te
doorlopen en zienswijzen op hun plannen te vragen. Overheden hebben
daarnaast de beschikking over instrumenten zoals vergunningen, ruimtelijk
beleid en financiële middelen om gewenste ontwikkelingen een duwtje in de
goede richting geven.
Bij professionele organisaties gaat het om kennisinstituten en
ingenieursbureaus, maar ook om beheerders, retail, vastgoedondernemers,
aannemers, banken, etc.. Zij kunnen kennis genereren ten behoeve van de
onderbouwing van keuzes. Aannemers zijn vooral betrokken bij de realisatie.
Werkwijze
Om kwalitatief goede keuzes over het realiseren van onze ambities en
een realistische programmering te kunnen maken stellen wij ons een
aanpak voor waarin we adaptief toewerken naar een lange termijn
doelstelling en voor de korte termijn no-regret maatregelen en
projecten realiseren. Hiervoor zijn in onze ogen innovaties noodzakelijk
op het gebied van samenwerking, techniek en financiering.
Nieuwe samenwerkingsvormen
De opgave is om díe partijen bij elkaar te brengen die met elkaar de juiste mix
van deskundigheid, middelen, draagvlak en bestuurlijk commitment
vertegenwoordigen en die bereid zijn om samen te werken aan een
gemeenschappelijk doel. Natuurlijk vraagt dat maatwerk: afhankelijk van een
onderzoek of een concreet project moet een specifieke projectgroep worden
samengesteld.
Overheden zijn belast met publieke taken op het gebied van infrastructuur,
water, bodem, verkeer en groen. Zij hebben de beschikking over collectieve
middelen die zowel aangewend kunnen worden voor het inkopen van
ondersteuning door diverse adviesbureaus als voor het realiseren van

Vrijwilligersorganisaties zoals wijzelf, NGO’s en individuele burgers kunnen
lokale kennis en kunde inbrengen en kunnen meedenken, netwerken
mobiliseren, draagvlak organiseren en wellicht kleinschalige projecten
realiseren.
Technische innovaties
Het is zaak de juiste technische kennis te mobiliseren die nodig is om
verantwoorde keuzes te maken voor de opgave die wij hebben geschetst. Wij
denken dat de opgave zich leent om met innovatieve oplossingen aan te
pakken: door nieuwe technieken te verbinden met oude structuren. Mogelijk
moeten nieuwe modellen ontwikkeld worden voor een klimaatbestendig en
duurzaam stedelijk waterbeheer, moeten andere afwegingen gemaakt worden
over het omgaan met bestrating, riolen, waterpeilen, bodemdaling en
funderingsproblematiek, etc.. Het is van belang lokale kennis en kunde te
betrekken, zodat toegespitste kennis gegenereerd kan worden.
Financiële instrumenten
Het uitvoeren van projecten vergt de nodige investeringen. Natuurlijk kunnen
de gemeente, het hoogheemraadschap en de provincie investeren. Mogelijk
kunnen de Goudse middenstand en individuele burgers ook bijdragen,
bijvoorbeeld aan objectgebonden financiering.

Wij stellen voor om te onderzoeken op welke wijze ook andere
financieringsbronnen gevonden kunnen worden. Wij denken daarbij
bijvoorbeeld aan het instellen van een investeringsfonds of crowdfunding.
Wellicht kan gebruik gemaakt worden van bestaande fondsen, de
Postcodeloterij, etc. Het is in onze visie van belang deze partijen in het denken
over financiering te betrekken.
Ook zullen MKBA’s opgesteld moeten worden om de (feitelijke) baten te
bepalen en te bezien bij welke partij de baten terecht komen. Hierbij moeten
ook de toekomstige kosten voor onderhoud en energie meegenomen worden.
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Tot slot

Wij hebben in dit stuk ons beeld gegeven van de watergerelateerde
problematiek waar de binnenstad van Gouda mee kampt. Wij hebben onze
visie op duurzame oplossingen gegeven. Wij zien nu een ruime set projecten
voor ons, waarmee niet alleen de cultuurhistorische waarde van het centrum
behouden en versterkt kan worden, maar ook bijgedragen kan worden aan de
klimaatadaptatie en de verlevendiging van de zuidelijke binnenstad. In bijlage
1 is een eerste, niet uitputtende lijst van projecten opgenomen.

Wij zijn ons er van bewust dat wij met een aantal van deze maatregelen met
andere beleidsvelden van de gemeente te maken hebben. Wij zijn daarom
gemotiveerd met u als gemeente mee te denken over uw plannen. Op dit
moment denken wij mee over het Kaderbesluit Bodemdaling Binnenstad.
Mogelijk kan dat in de toekomst ook om andere plannen gaan, zoals het
omgevingsplan van de gemeente. Wij zullen steeds díe deelnemers van de
alliantie afvaardigen met het best passende netwerk en kennis.

Wij zouden het erg op prijs stellen om met u en andere relevante betrokkenen
een beoordelingskader op te stellen dat aansluit bij de opgaven die wij zien.
Vervolgens willen wij met deze partijen een passende set van projecten
definiëren en uitwerken.

Zoals in de inleiding van dit rapport is aangegeven hebben wij ons op dit
moment met name gericht op de binnenstad. Wij zijn ons er van bewust dat
ook in andere delen van de stad watergerelateerde problematieken aan de
orde zijn. Wij streven er naar ook voor die delen van de stad een visie te
ontwikkelen.

Bijlage 1 Eerste aanzet voor projecten
Water in de binnenstad beter beleefbaar maken
•
•
•

Het ontdempen van watergangen
intieme vaarroute verder ontwikkelen door bijvoorbeeld de watergang Achter de Waag weer openen
autoluwe binnenstad en minder auto’s op de kade

Binnenstad beter bereikbaar maken met nieuwe infrastructuur
•
•
•
•

bruggen tussen Vissteeg en Peperstraat, tussen Herpstraat en Crabethstraat
langzaam verkeerbrug naar GOUDasfalt en Krimpenerwaard
verbeteren toegankelijkheid voor langzaam verkeer over de Waaiersluis
verlengen van Jaagpad langs de Hollandsche IJssel

Meer mogelijkheden creëren voor berging en afvoer van water
•
•
•

ontdempen van watergangen zoals bijvoorbeeld het Nonnenwater, doorsteek van Nonnenwater naar Verloren Kost en gracht tussen Fluwelensingel en Vijverstraat
afvoer via gemalen in Havensluis en Volmolens
baggeren van de intieme vaarroute

Stimuleren levendigheid in de zuidelijke binnenstad
•
•
•
•

openen Havensluis
schuren mogelijk maken
horeca en andere water-gerelateerde middenstand stimuleren
watermuseum

Aantrekkingskracht voor waterrecreanten vergroten
•
•
•
•
•

realiseren van aanlegmogelijkheden in Hollandsche IJssel (steiger bij de Olevaerskade, drijvende steigers bij de Haastrechtse brug, ligplaatsen bij Goudasfalt)
betere aansluiting op vaarroutes zoals Rondje Rijn-IJssel
aantrekkingskracht oevers vergroten door herinrichting (ter plaatse van Croda en Compaxo), vergroening, ontwikkeling van zellingen
geautomatiseerde bediening bruggen en sluizen
aantrekkelijke passantenhavens met goede voorzieningen

Gouda als waterstad onder de aandacht brengen
•
•

aandacht te genereren bij evenementen en programma’s, zoals Gouda 750 jaar, Waterconferentie, Deltaconferentie, Oude Hollandsche Waterlinie
instellen van een ‘Waterbestuurder’

Bijlage 2 Contactgegevens Wateralliantie

Wateralliantie
Gouda

Gouds Watergilde

www.diegoude.nl
Pim Arts

pim.arts@planet.nl

06-83221283

Hans Suijs

hans.suijs@hetnet.nl

06-53335817

De Wateralliantie Gouda is een samenwerkingsverband van een

Het Gouds Watergilde is een werkgroep van Historische Vereniging Die

aantal partijen die op het snijvlak van water en cultuurhistorie

Goude. De werkgroep houdt zich bezig met het behoud en herstel van

samenwerken. De wateralliantie ontwikkelt zich tot een solide

het historische water binnen en buiten de binnenstad. Het gilde heeft

samenwerkingsverband en heeft de ambitie om meer partijen die

veel inhoudelijke expertise en een groot netwerk met kenniscentra en

op dit vlak actief zijn te enthousiasmeren voor de Watervisie. De

burgers. Het kan vanuit die positie de nodige water gerelateerde

wateralliantie zet onderwerpen op de maatschappelijke agenda en

onderwerpen agenderen, bijvoorbeeld tijdens de Waterconferentie.

stimuleert samenwerking met gemeente, bewoners en

Het Watergilde werkt samen met andere werkgroepen van Die Goude

professionele organisaties.

zoals het Sluiswachtersgilde en de Werkgroep Ruimte.

Gouda ~sterk~
aan de IJssel

Historisch
platform Gouda

www.goudasterkaandeijssel.nl
Gerard Overkamp

gerard.overkamp8989
@gmail.com

06-53566514

www.historischplatformgouda.nl
Ineke Verkaaik

inekeverkaaik
@planet.nl

06-53335817

Stichting Gouda ~Sterk~ aan de IJssel wil het zuidelijke deel van de

Het Historisch Platform Gouda is een samenwerkingsverband van

Goudse binnenstad en haar randen nieuw leven inblazen door de

organisaties en instellingen die op enigerlei wijze actief zijn op het

verbinding met de rivier de Hollandsche IJssel te herstellen en uit te

gebied van de cultuurhistorie van Gouda. Het platform werkt met

diepen. De stichting heeft een breed netwerk en goed contact met

betrokken vrijwilligers die enthousiast zijn over de stad. Het platform is

betrokken overheden. De stichting hoopt met haar visie op en

een betrouwbare gesprekspartner van bewoners en de gemeente

kennis van dit onderwerp andere partijen mee te krijgen.

Gouda. Het heeft het boek “Verhalen van Gouda”, de digitale ‘Goudse
Canon gepubliceerd, en geeft de cursus Goudologie en
verdiepingscursussen o.a. ‘Gouda en het water’.

Historische
vereniging
Die Goude

GOUDasfalt

www.diegoude.nl
Jan Willem
Eelkman Rooda

jwerooda@rooda.nl

06-10525537

www.goudasfalt.nl
Maud Roukens

maud@roukensvangils.nl

06-53920222

Historische vereniging Die Goude heeft als doel kennis van de

GOUDasfalt is een burgerinitiatief dat een voormalig industrieterrein aan

(cultuur)historie van Gouda te vergroten en te verspreiden. De

de Hollandsche IJssel ontwikkelt tot een robuuste en levendige

vereniging zet zich ook in voor de fysiek aanwezige monumenten in

stadsoever waar het goed toeven is. Het is een aanvulling op de

de omgeving. Die Goude verzorgt lezingen, excursies en publicaties

binnenstad en een verbinding met de Krimpenerwaard. GOUDasfalt

zoals de Tidinge.

fungeert als katalysator voor de inrichting en exploitatie van het terrein.
GOUDasfalt brengt deskundigheid, creativiteit en ontwikkelkracht samen,
mobiliseert vrijwilligers en trekt ondernemers, investeerders financiers
en maatschappelijke partners aan.

Museumhaven
Gouda

Singelpark
Gouda
www.singelparkgouda.nl

www.museumhavengouda.nl
Ronald Blitz

ronblitz@hotmail.com

06-29621928

Marc Meijer

info@singelparkgouda.nl

Stichting Binnenhavenmuseum ‘Turfsingel’, wordt kortheidshalve ook

Singelpark Gouda wil een doorlopend park realiseren langs de singels rond de

wel de Museumhaven genoemd. De Stichting zet zich in voor het

Goudse binnenstad. Doel is de leefbaarheid van de stad voor bewoners te

behoud van het cultuurhistorisch varend erfgoed. In de Museumhaven

verhogen en de stad aantrekkelijker te maken voor bezoekers. In het park

hebben deze bedrijfsvaartuigen een plek. Hier kunnen bezoekers de

worden groen en water met elkaar verbonden, komt het oude karakter van

havensfeer ervaren. De museumhaven organiseert excursies en uitleg

Gouda tot zijn recht en wordt de aandacht getrokken naar historische

over de geschiedenis van de oude bedrijfsscheepvaart.

kenmerken. Singelpark Gouda is een burgerinitiatief en brengt deskundigen
op het gebied van stadsontwikkeling, gemeente en belanghebbenden zoals
omwonenden, woonorganisaties, aanliggende bedrijven, ondernemers,
bedrijven, verenigingen en andere betrokken partijen bij elkaar.
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