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“ Want mijn stad is van water doortrokken 

en buitengaats komt het met stromen van alle richtingen aan.”

 Citaat uit gedicht Waterwerk 2 van stadsdichter Jan Graafland.
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Inleiding

Waarom een actualisatie van het stedelijk waterplan
Kort omschreven is het waterplan een bondige visie op het gehele watersysteem met beschrij-
ving van uit te voeren onderzoeken, te nemen maatregelen en met afspraken over taken en 
verantwoordelijkheden. Het doel is een goed functionerend watersysteem dat aan geldende 
normen en aan de wet- en regelgeving voldoet inclusief de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het 
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).
In 2002/2003 stelden de gemeente Gouda en meerdere hoogheemraadschappen het eerste 
waterplan voor Gouda vast. In 2008 hebben gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van 
Rijnland de uitvoering van dat waterplan geëvalueerd. Die evaluatie in combinatie met allerlei 
ontwikkelingen in de afgelopen jaren leidden tot de conclusie dat een actualisatie van het vige-
rende waterplan wenselijk was.
In deze actualisatie spelen de gemeente Gouda en de hoogheemraadschappen van Rijnland 
en van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) in op actuele beleidsontwikkelingen in het 
(stedelijk) waterbeheer. De actualisatie geeft een beeld van de opgaven met een overzicht 
van de acties, die nodig zijn om de visie te realiseren. Belangrijke elementen van de visie zijn 
het houden van droge voeten, gezond water met een goede kwaliteit voor mens en natuur, 
en water om naar te kijken en van te genieten. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma met 
maatregelen opgesteld voor het volgende jaar.

Voor de lange termijn maken de klimatologische ontwikkelingen duidelijk dat water een be-
langrijk onderwerp blijft en dat het noodzakelijk is om daarover goed af te stemmen tussen ge-
meente en hoogheemraadschappen. Gouda verkeert vanwege de veenbodem in de bijzondere 
positie dat er ogenschijnlijk meer dan genoeg water aanwezig is. Maar nu is er ’s zomers soms 
al te weinig water en dat gaat in de toekomst vaker voorkomen. 

Zowel Gouda als Rijnland staan de komende jaren voor forse bezuinigingen om hun begrotin-
gen sluitend te houden. Dat betekent des te scherper keuzes maken wat wel of niet wordt aan-
gepakt en nog scherper afstemmen met elkaar wat betreft werkzaamheden om zoveel mogelijk 
efficiency te behalen.
Deze Actualisatie Waterplan Gouda vormt een goede basis voor het maken van deze keuzes 
in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s 
voor de komende vijf jaar met tevens 
oog voor gevolgen op lange termijn. 

Voor de nieuw te bouwen woonwijk 
Westergouwe is met het Hoogheem-
raadschap van Schieland en de Krim-
penerwaard een apart waterplan opge-
steld. Voor Westergouwe staan daarom 
in dit algemene waterplan Gouda geen 
maatregelen. Het waterplan Wester-
gouwe heeft als onderlegger gediend 
voor het verder uitwerken van de wijk. 
Met dit waterplan en de verdere uitwer-
king daarvan in het inrichtingsplan kan 
deze toekomstige woonwijk nu worden 
aangeduid als één van de eerste woonwijken in Nederland die NBW- en KRW-proof is. Ook is 
Westergouwe hiermee de eerste woonwijk van Nederland waar bij de aanleg rekening is ge-
houden met het risico van een dijkdoorbraak; er zijn voorzieningen opgenomen om de schade 
bij een dijkdoorbraak te beperken.
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1. Voorgeschiedenis

In 2000 startten de gemeente Gouda en de betrokken water- en hoogheemraadschappen 
een proces om het eerste waterplan voor het gebied van Gouda op te stellen. In 2003 is 
het Waterplan Gouda officieel door alle besturen vastgesteld als beleidskader. In het Wa-
terplan stond ook een maatregelentabel voor de perioden 2002-2006 en 2006-2010. Het 
Waterplan, de maatregelentabel en het samenwerkingsproces voor de totstandkoming 
van het plan hebben bestuurders, medewerkers, bewoners en soms ook planontwik-
kelaars gestimuleerd om met meer aandacht om te gaan met het water in de stedelijke 
omgeving.

Daarnaast is er landelijk en op wereldschaal grote aandacht ontstaan voor water. Dat heeft 
geresulteerd in nieuwe wetgeving, Europees en nationaal; ook zijn nieuwe inzichten ontstaan. 
Dit heeft geleid tot het besluit van het Goudse en Rijnlandse bestuur om het Waterplan Gouda 
aan de actualiteit te toetsen en zo nodig nieuw beleid te formuleren.

Ter voorbereiding van de actualisatie van het Waterplan Gouda hebben Gouda en Rijnland 
het gevoerde beleid geëvalueerd. HHR Schieland en de Krimpenerwaard heeft de conclusies 
onderschreven. De evaluatie is oktober 2008 vastgesteld en ter kennis gebracht van de ge-
meenteraad en verenigde vergadering. Als vervolg op de evaluatie en ter voorbereiding van de 
actualisatie zijn door Rijnland meerdere onderzoeken uitgevoerd:  

•	   Regionale aan- en afvoerstudie Gouda en omgeving (augustus 2009): dit rapport geeft een 
globaal inzicht in de effecten en mogelijkheden van koppelen van de ontwikkelingen op de 
wateraan- en afvoersituatie in het plangebied. Hiermee is richting gegeven aan de moge-
lijke aanpassingen in de waterhuishouding en het waterbeheer van de Reeuwijkse Plassen, 
de stadsboezem en de stedelijke polders van Gouda.

•	 NBW opgave Gouda (juni 2010): een globale planning van maatregelen, waarmee voor 
gemeente Gouda voldaan kan worden aan de NBW-normen. 

•	  Inrichting watersysteem polder Kort Haarlem (augustus 2009): een gedragen en onder-
bouwde afweging voor de herinrichting van het watersysteem van de polder Kort Haarlem, 
waaronder de locatiekeuze voor een nieuw poldergemaal Kort Haarlem.

•	  Inrichting watersysteem polder Willens (augustus 2009): een nadere uitwerking van de 
gekozen variant uit de ‘Regionale aan- en afvoerstudie’ op polderniveau.

•	  Doorspoelen en Schuren Binnenstad Gouda (september 2009): valt binnen het project Hol-
landse Waterstad (consortium), waar het vinden van synergie tussen waterbeheer, cultuur-
historie en recreatie een belangrijke doelstelling is. Onderzocht is op welke wijze ‘schuren’ 
uitgevoerd kan worden zonder dat daarbij wateroverlast ontstaat.

•	  Gouda waterkwaliteit 2008 (november 2009): in 2008 is voor de evaluatie en herziening 
van het waterplan Gouda uit 2003 de chemische en biologische waterkwaliteit opnieuw 
onderzocht, met als doel om inzicht te krijgen in de algehele waterkwaliteit, de ecologische 
ontwikkeling in de tijd te volgen en op basis hiervan de effectiviteit van uitgevoerde maat-
regelen te analyseren en zo nodig aanvullende maatregelen te formuleren ten behoeve van 
de bijstelling van het waterplan.
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2. Droge voeten

Visie

In Gouda bestaat in gemiddelde omstandigheden een kwetsbaar evenwicht tussen te natte 
en te droge omstandig heden. Enerzijds mag bij een regenbui geen wateroverlast ontstaan en 
ander zijds moet het waterpeil juist hoog genoeg zijn om houten funderingen te conserveren en 
om extra zetting van de bodem te voorkomen. Dit uit zich in een relatief geringe drooglegging 
en weinig mogelijkheden voor peilfluctuaties. De oppervlaktewaterpeilen worden uiteindelijk 
vastgelegd in peilbesluiten. In deze juridische documenten wordt de afweging gemaakt. De 
peilbesluiten worden elke 10 jaar geactualiseerd.

In het waterplan Gouda van 2003 dat het Goudse watersysteem meer ruimte moet krijgen om 
de veiligheid tijdens extreme omstandigheden i.c. neerslagpieken te waarborgen. De afgelopen 
jaren is hierin fors geïnvesteerd: in de planperiode is het oppervlaktewatersysteem met ruim 
23.000 m2 uitgebreid.

Karnemelksloot, weinig ruimte voor peilfluctuatie.

Opgaven

Nieuw beleid Nationaal Bestuursakkoord Water
Sinds 25 juni 2008 is het Nationaal Bestuursakkoord Water-actueel (NBW) van kracht. Het nieu-
we NBW is verbreed tot de aanpak van wateroverlast door overstromend oppervlaktewater, de 
aanpak van wateroverlast in relatie tot rioolcapaciteit en de aanpak van grondwateroverlast. In 
deze actualisatie wordt de NBW opgave in het watersysteem van Gouda vormgegeven.

Waterneutraal Bouwen: compensatie toename verhard oppervlak
Regenwater dat op een onverharde bodem valt, zakt voor een belangrijk deel in de bodem 
weg. Dit wordt infiltratie genoemd. Een deel van het regenwater verdampt en een deel komt 
terecht in het grondwater (wegzijging), terwijl een ander deel ondergronds afstroomt naar op-
pervlaktewater. Slechts een beperkt deel stroomt bovengronds af naar oppervlaktewater. 

In verhard gebied is nauwelijks of geen infiltratie. Vrijwel al het hemelwater stroomt direct af naar 
het oppervlaktewater of de riolering. Bebouwing in stedelijk gebied van onverharde terreinen 
heeft ingrijpende gevolgen voor de waterhuishouding. Door het steeds groter wordend oppervlak 
aan verhard terrein (gebouwen, wegen, parkeerterreinen e.d.) is er bij hevige regenbuien meer 
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kans op wateroverlast. Daarom is compensatie van waterberging nodig. Bij elke verharding van 
oorspronkelijk onverhard gebied moet er extra ruimte voor water komen. Aanleg van natuurvrien-
delijke oevers kan ook bijdragen aan verruiming van opvang van oppervlaktewater.

Aan– en afvoersituatie en peilbeheer
De stadsboezem van Gouda heeft een centrale rol in de aan- en afvoersituatie van de Reeuw-
ijkse Plassen en het stedelijk watersysteem van Gouda. Ontwikkelingen in de regio, die samen-
hangen met klimaatverandering (wateroverlast, verdroging, verzilting), te nemen KRW maatre-
gelen in de Reeuwijkse plassen, functieverandering (natuurontwikkeling) en veranderingen in 
het rioleringsstelsel, zijn aanleiding geweest voor een analyse van de waterhuishoudkundige 
situatie en mogelijkheden voor verbeteringen hierin. In een regionale aan- en afvoerstudie1, 2 
zijn deze ideeën uitgewerkt en zijn keuzes gemaakt. De ontwikkelingen gaan over het regio-
nale niveau Gouda/Reeuwijk, het niveau van het stedelijk gebied van Gouda en het individueel 
polderniveau van de gemeente Gouda. 

Duikers met een te kleine diameter zorgen voor een knelpunt in de afvoer van oppervlaktewa-
ter. Dit knelpunt wordt nog urgenter als gevolg van de aanpak van het gemengde rioolstelsel 
(lekdicht maken riolering betekent meer afvoer naar het oppervlaktewater).

Acties
 
2.1 Uitwerking NBW
2.1.1. Uitwerking binnen bebouwde kom van Gouda:  
 wateroverlast vanuit oppervlaktewater
Uitgangspunt is het NBW-actueel. De provincie heeft het NBW-actueel vervolgens uitgewerkt 
in de provinciale Waterverordening Waterbeheer Rijnland (2009), waarin een aantal normen 
voor te accepteren wateroverlast is vastgelegd:
A. 1 keer per 100 jaar wateroverlast voor bebouwing, maar ook wegen en spoorwegen; 
B. 1 keer per 10 jaar voor het overige gebied, zoals openbaar groen, sportvelden en overige wegen. 

Op basis van deze uitgangspunten deed Rijnland in 2009 een studie naar de wateropgave voor 
Gouda3. De volgende conclusies komen naar voren:

A. Bebouwing
Aan de norm voor bebouwing van maximaal 1 keer per 100 jaar wateroverlast wordt nu in de 
binnenstad voldaan. Omdat de bodemdaling doorgaat, wordt in de toekomst mogelijk niet aan 
de norm voldaan. Uit de regionale aan- en afvoerstudie is al duidelijk dat verminderen van de 
afvoer naar de stadsboezem of het vergroten van gemaalcapaciteit geen effectieve maatrege-
len zijn om de kwetsbaarheid van de stadsboezem voor bodemdaling op te lossen. Dit geldt 
ook voor het graven van extra water. Wel is vanwege de kwetsbaarheid van de stadsboezem 
een standstill-beginsel geformuleerd; dit betekent dat de afvoer van water uit de polders 
(bijvoorbeeld Achterwillens, Kadenbuurt, Kort Haarlem) niet vergroot kan worden als er niet 
tegelijkertijd een vermindering van afvoer wordt gevonden. 
 Omdat de bodemdaling doorgaat, wordt een onderzoek gedaan naar de gevolgen en op-

lossingen om wateroverlast te voorkomen.

1 Rapport “Regionale aan-en afvoerstudie Gouda en omgeving”, augustus 2009, Hoogheemraadschap 

van Rijnland

2 Rapport “Inrichting watersysteem polder Willens”, augustus 2009, Hoogheemraadschap van Rijnland 

3 Rapport “NBW opgave Gouda”, juni 2010, Hoogheemraadschap van Rijnland
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Ook de polders rond de binnenstad voldoen in het algemeen aan de norm van 1 keer per 100 
jaar. Uitzonderingen vormen de polder Spruit (omgeving Pijpenpad), een gering aantal huizen 
langs de Wethouder Venteweg en polder Kort Haarlem. Voor de Wethouder Venteweg is het 
graven van extra water in ieder geval geen geschikte oplossing. Er zal maatwerk geleverd 
moeten worden. 
 Voor de Wethouder Venteweg wordt een vervolgonderzoek ingesteld naar de geschikte 

oplossing.  
 Dan wordt ook uitgezocht waar de grenzen liggen van de wettelijke verantwoordelijkheid 

voor gemeente, waterschap en particulier. 

In polder Spruit is het graven van extra water wellicht een oplossing. 
 Er wordt een vervolgonderzoek ingesteld naar mogelijke oplossing voor polder Spruit 

Uit het onderzoek Inrichting watersysteem polder Kort Haarlem (augustus 2009) wordt voor 
polder Kort Haarlem de volgende maatregel overgenomen. In polder Kort Haarlem krijgt het te 
bouwen poldergemaal een grotere capaciteit dan Rijnland gewoonlijk aanhoudt; tevens wordt 
een watergang in de Jan Verswollezone aangelegd die gaat dienen zowel voor vergroting van 
de waterberging als voor vervanging van de huidige tijdelijke leiding naar het gemaal.
 De aanleg van de watergang in de Jan Verswollezone is gepland vóór 2015.

Bij nieuwbouw is een te lage aanleg ongewenst, maar er is nu nergens een minimale hoogte 
voor een vloerpeil vastgelegd.  
 Er wordt onderzocht of een minimale hoogte van vloerpeilen kan worden opgenomen in de 

bouwverordening of via het bestemmingsplan moet worden geregeld.

Turfmarktgracht, geen ruimte voor peilfluctuatie
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B.  Het overige gebied
Voor het overige gebied is de norm dat 1 keer per 10 jaar wateroverlast acceptabel is. In 
Gouda is de maaiveldhoogte niet een constante factor, als gevolg van bodemdaling wordt deze 
lager in de loop van de tijd. Zowel in openbaar gebied als bij particulieren is regelmatig opho-
gen nodig. Dit is inherent aan het wonen in bodemdalingsgevoelig gebied. Dit betekent dat er 
ook voor de particuliere eigenaar een eigen verantwoordelijkheid is voor het blijven voldoen 
aan de NBW-norm in overig gebied. Wateroverlast in tuinen en op particuliere terreinen is geen 
knelpunt voor gemeente of waterschap. 
 Heldere communicatie over de eigen verantwoordelijkheid van particulieren. 

Wat betreft sportterreinen hanteert Gouda het uitgangspunt dat tijdelijke overstroming wordt 
geaccepteerd voor zover de gebouwen droog blijven en constructies met kunstgrasvelden niet 
aangetast worden; bij regulier grootonderhoud vindt ophoging plaats. Nu vormen alleen de 
voetbalvelden van ONA in Korte Akkeren een probleem. Deze kunstgrasvelden liggen extreem 
laag, waardoor het risico op overstroming of opdrijven van de constructie vrij groot is. 
Voor groengebieden is het uitgangspunt dat tijdelijke overstroming acceptabel is, voor zover 
dat niet tot de dood van bomen leidt; bij regulier grootonderhoud vindt ophoging plaats.

Relatie met rioolsysteem
Door de slappe bodem hebben veel wegen en groengebieden in Gouda een geringe droog-
legging. In de huidige situatie is de theoretische kans op overstroming dan ook erg groot. 
Echter, in de vooroorlogse wijken (Korte Akkeren, Nieuwe Park, Gouda-noord, Kadenbuurt en 
Kort Haarlem) vindt bij hevige neerslag in de praktijk slechts op beperkte schaal overstroming 
plaats. De belangrijkste oorzaak daarvan is het huidige gemengde rioleringsstelsel (afvoer he-
melwater en rioolwater in één systeem). In het lopende GRP is opgenomen dat in deze wijken 
het rioolstelsel de komende jaren vervangen wordt door een lekdicht, verbeterd gescheiden 
rioolstelsel. Daardoor zal de komende jaren de afstroom van hemelwater naar het oppervlakte-
watersysteem toenemen. En daarmee neemt dan de kans op overstroming van de laaggelegen 
wegen en groengebieden toe.

Om wateroverlast vanuit het oppervlaktewater in bodemdalingsgevoelig gebied te voorkomen 
is het van belang dat de wegen op hoogte worden gehouden. In de LIOR (Leidraad Inrichting 
Openbare Ruimte) en het GRP van Gouda is opgenomen dat na (riolerings)werkzaamheden de 
wegen worden opgehoogd naar een drooglegging van 65 cm met een restzetting van maximaal 
30 cm in 30 jaar. Uitgangspunt is dat op de lange termijn grootschalig onderhoud aan wegen 
plaats zal vinden na 30 jaar of eerder indien een weg een geringere drooglegging heeft bereikt 
dan 30 cm. Voor de komende jaren wordt uit kostenoverweging uitgegaan van een minimale 
drooglegging van 20 cm (Raadsbesluit dd 23 augustus 2006, LTI Groot onderhoud en extra 
uitkering Gemeentefonds in verband met slappe bodem). 
Gouda en Rijnland hebben onderzocht wat de gevolgen zijn van de huidige en toekomstige 
drooglegging van wegen en de kans op overstroming. Als hoofdinfrastructuur zijn hierbij de lokale 
en agglomeratieve wegen uit het Mobiliteitsplan 2007 gehanteerd. Voor deze hoofdinfrastructuur 
is onduidelijk of de norm 1 keer per 10 jaar wateroverlast of 1 keer per 100 jaar wateroverlast 
moet worden aangehouden; de provinciale verordening is voor meerdere interpretaties vatbaar. 

Om te kunnen voldoen aan de norm “1 keer per 100 jaar wateroverlast” zouden vele wegen uit 
de hoofdinfrastructuur veel eerder op hoogte moeten worden gebracht dan geraamd. Als de 
norm “1 keer per 10 jaar wateroverlast” gehanteerd wordt, is de benodigde investering minder 
groot omdat het dan ophoging van een beperkt aantal wegen betreft. Beide opties vragen ech-
ter forse extra investeringen boven op de budgetten voor ophogingen volgens de afgesproken 
systematiek, die voor Gouda niet zijn op te brengen. Uitgangspunt is dat woningen droog moe-
ten blijven maar dat we accepteren, dat sommige wegen onder water kunnen komen te staan.
 Gouda en Rijnland voeren de komende planperiode overleg met de provincie over de te 

hanteren normen voor wateroverlast op wegen.



11 Actualisatie Waterplan Gouda 2011 – 2015

2.1.2  Uitwerking buiten de bebouwde kom: wateroverlast vanuit  
oppervlaktewater

Uitgangspunt is opnieuw het NBW-actueel en de provinciale Waterverordening Waterbeheer Rijnland:
A. 1 keer per 100 jaar wateroverlast voor hoofdinfrastructuur;
B. 1 keer per 50 jaar voor glastuinbouw en hoogwaardige land-en tuinbouw;
C. 1 keer per 25 jaar voor akkerbouw;
D. 1 keer per 10 per jaar voor grasland
E. voor bebouwing geldt de norm voor het omringende landgebruik van B, C of D.

De Oostpolder voldoet aan de NBW normen voor landelijk gebied. 
De Goudse Hout is nog niet getoetst door Rijnland. Vanuit de regionale aan-en afvoerstudie 
Gouda en omgeving worden er aanpassingen gedaan in de watertoe- en afvoer van dit gebied 
(zie ook onder Aan- en afvoersituatie blz 11).
 De toetsing van de Goudse Hout en het formuleren van mogelijke maatregelen voor het 

gebied vinden in de komende planperiode plaats.

2.1.3  Uitwerking in Gouda: hemelwater en grondwater
In gebieden waar geen of weinig oppervlaktewater aanwezig is, kan wateroverlast ontstaan 
als gevolg van hevige regenval of hoge grondwaterstanden. Deze knelpunten en bijbehorende 
maatregelen worden in beeld gebracht bij de uitvoering van het verbreed GRP dat in 2009 is 
vastgesteld (zie bijlage 4 kaart 3 rioolstelsel).

Het grootschalig afkoppelen van hemelwater van het rioolstelsel en het direct op het opper-
vlaktewater lozen daarvan kan gevolgen hebben voor het waterbeheer. Echter voor een aantal 
vooroorlogse wijken (i.e. Gouda Noord en Nieuwe Park) is dit nog onduidelijk.
 Voor deze wijken zal een onderzoek naar het effect worden gedaan. 

Bij de uitwerking van het BRP (basisrioleringsplan) voor de binnenstad moet aandacht worden 
besteed aan de gevolgen van ontkoppeling van het rioolstelsel Binnenstad West van Korte Ak-
keren. Deze ontkoppeling geeft in zowel kwantitatieve als kwantitatieve zin een extra belasting 
van de stadsboezem; mogelijk kan gebruik van de overcapaciteit van de afvalwaterzuivering een 
oplossing bieden. Hierbij kan gedacht worden aan extra afvoer van het gemengde rioolstelsel 
naar de AWZI vanuit de Raambuurt. 
 Dit wordt verder uitgewerkt via het GRP.

Ook bij het operationeel beheer van het rioolstelsel is afstemming met het oppervlaktebeheer 
gewenst. Voorbeeld is polder Kort Haarlem. Omdat het oppervlaktewatersysteem krap beme-
ten is, moet deze polder zoveel mogelijk worden ontzien.
 Bij het aanpassen van de gebiedsregeling worden afspraken gemaakt over werkwijze bij 

extreme omstandigheden. 

Maatregelen om de problemen aan te pakken voor het aspect grondwaterstand worden uitge-
werkt in een grondwaterplan. Verantwoordelijkheden voor grondwater zijn vaak onduidelijk voor 
inwoners en daarom is heldere communicatie hierover gewenst. 
 Dit wordt meegenomen in het grondwaterplan, dat in 2011 wordt opgesteld.

2.2  Waterneutraal Bouwen: compensatie toename verhard oppervlak
In het verleden heeft verruimen van het watersysteem om de berging te vergroten plaatsgevon-
den in groengebieden. In een dicht bebouwde stad als Gouda is dat echter beperkt mogelijk 
want het openbaar groen moet recreatief goed bruikbaar en prettig beleefbaar blijven.
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We richten ons erop dat de initiatiefnemer van een bouwproject afdoende compenserende 
maatregelen neemt, opdat het oppervlaktewatersysteem na de realisering van de verharding 
niet zwaarder wordt belast. Ontwerpers en architecten worden uitgedaagd om met innovatieve 
oplossingen voor waterberging te komen binnen het beleid van de waterbeheerders. Bij verle-
ning van een WABO-vergunning moet veelal compenserend oppervlaktewater worden aange-
legd volgens onderstaande compensatienormen. 

Bij de toename van verhard oppervlak gelden de Keur en de beleidsregels van Rijnland:
A. Voor projecten met een te verharden oppervlak kleiner dan 500 m2 is geen compensatie 

vereist, tenzij:
•		 sprake	is	van	meerdere	te	ontwikkelen	min	of	meer	aaneengesloten	bouwplannen	die	bij	

elkaar groter zijn dan 500 m2.
•		 het	nieuw	aan	te	leggen	verhard	oppervlak	meer	dan	10%	van	het	oppervlak	van	het	peil-

vak (waarin betreffend verhard oppervlak wordt aangelegd) beslaat.
•		 	het	betreffende	peilvak	de	toename	van	de	piekafvoer	door	uitbreidingen	van	het	verhard	

oppervlak niet kan verwerken.
B.  Indien een initiatiefnemer meer dan 500 m2 extra verhard oppervlak wil aanleggen is de 

volgende compensatie in de vorm van open water vereist:

Toename verharding Compensatie in de Boezem Compensatie in de polder

≥ 500 m2 < 10.000 m2 compenseren met uitbreiding 
van het watersysteem ter groot-
te	van	15%	van	de	toename	van	
de verharding

compenseren met uitbreiding 
van het watersysteem ter 
grootte	van	15%	van	de	toe-
name van de verharding

≥ 10.000 m2 compenseren met uitbreiding 
van het watersysteem ter groot-
te	van	15%	van	de	toename	van	
de verharding

maatwerk

 Voor gemeentelijke projecten wordt in de in te voeren Bergingsrekening Courant/Waterbank 
de toename aan verhard oppervlak en de te compenseren waterberging bijgehouden. 

Bleulandflats, extra waterberging aangelegd.
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Zo kan bij bouwplannen de noodzakelijke waterberging op een andere locatie worden aan-
gelegd, mits binnen hetzelfde waterpeilgebied. Hierdoor kan wellicht op een meer gewenste 
locatie het watersysteem worden verruimd en kunnen bouwlocaties beter worden benut. 
Voordelen zijn er ook als meer oppervlaktewater is gerealiseerd dan volgens de (keur)vergunning 
noodzakelijk is. In dat geval krijgt de waterbank een positief “saldo”. Ieder kwartaal wordt de balans 
in het registratiesysteem opgemaakt. Gouda gaat de gegevens in deze Waterbank bijhouden.

2.3 Aan- en afvoersituatie
In Gouda wordt water ingelaten om het waterpeil in de stad, maar ook in de Reeuwijkse Plas-
sen en achterliggende polders op hoogte te houden. Tevens voeren enkele stadsdelen hun 
overtollige water nu af op de Goudse wateren. In dit systeem komen veranderingen.

Verplaatsen gemaal Willens
Uit de regionale aan-en afvoerstudie Gouda en omgeving komt het verplaatsen van gemaal 
Willens naar de Hollandsche IJssel (benedenstrooms van de Waaiersluis) als voorkeursvariant 
voor afvoer van water uit de polder Willens naar voren. Deze variant schept als enige ruimte 
voor een oplossingsrichting voor meerdere knelpunten. Het verplaatsen van het gemaal Willens 
naar de Hollandsche IJssel heeft de volgende effecten: 
•	 De Goudse Hout kan losgekoppeld worden van de Reeuwijkse Plassen. Waterafvoer van 

de Goudse Hout verloopt dan via polder Willens. Het loskoppelen van alle omliggende 
polders van de plassen is een KRW-maatregel t.b.v. de verbetering van de waterkwaliteit in 
de Reeuwijkse Plassen.

•	 De hydraulische knelpunten binnen polder Willens kunnen effectief aangepakt worden.
•	 De Karnemelksloot wordt enigszins ontlast. De Karnemelksloot is een ‘flessenhals’ in de 

stadsboezem van Gouda. 
•	 Het hemelwater van de wijk Kadenbuurt kan van de riolering worden afgekoppeld en wor-

den afgevoerd via de stadsboezem.
•	 Polder Willens is niet langer gevoelig voor wateroverlast als gevolg van een maalstop op 

de stadsboezem.  

Verplaatsen van het gemaal Willens is in 2010 opgepakt in relatie met wijkontwikkeling Gouda 
Oost en dijkverzwaring Goejanverwelledijk. Realisering van dit gemaal heeft tevens een directe 
relatie met uitvoering van het GRP in de Kadenbuurt. Ten behoeve van de hemelwaterafvoer in 
deze buurt bouwt Gouda een gemaal om het regenwater af te voeren naar de stadsboezem. 
Dit gemaal kan pas in gebruik worden genomen nadat het gemaal Willens is verplaatst. Als dat 
verplaatsen niet mogelijk blijkt, wordt de capaciteit van het gemaal Hanepraai vergroot.

Gemaal Hanepraai in de Fluwelensingel
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Loskoppeling stedelijk en landelijk deel polder Bloemendaal
Waddinxveen heeft, in overleg met Gouda, plannen voor de herinrichting van polder Bloe-
mendaal. Vanuit deze plannen kwam de vraag op of een loskoppeling tussen het stedelijk en 
landelijk gebied vanuit waterkwaliteitsoogpunt wenselijk is. Uit onderzoek bleek dat loskop-
peling vanuit waterkwaliteitsoogpunt niet nodig is. De waterkwaliteit in stedelijk gebied is op 
een aantal parameters zelfs beter. Ook is de haalbaarheid sterk afgenomen door het wegval-
len van andere redenen om tot loskoppelen over te gaan: afvallen van polder Bloemendaal als 
alternatieve aan- of afvoerroute voor de Reeuwijkse Plassen, geen NBW opgave in het stedelijk 
gebied van Bloemendaal (zie voor de volledige beredenering Deelrapport Regionale aan- en 
afvoerstudie).

Duikerplan
Gouda en Rijnland hebben gezamenlijk een duikerplan opgesteld waarin staat welke priori-
teiten worden toegekend aan vervanging van duikers. Werk-met-werk maken is hierbij een 
belangrijk uitgangspunt. 

Peilfluctuatie Kromme Gouwe
De Jachthaven in de Kromme Gouwe ondervindt overlast van grote peilfluctuaties. Dat leidt 
soms tot schade aan afgemeerde boten die bij lage waterstanden onder de steigerrand te-
rechtkomen. De Jachthaven zoekt de oorzaak bij het boezemgemaal Gouda (Pijnacker Hordijk). 
Rijnland gaat het overleg aan met de jachthaven over dit probleem.

Bolwerk
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Samenvatting van acties uit deel Droge voeten

Strategische acties
•	 Vooruitzien op de toekomst:
   Onderzoek door Rijnland naar gevolgen bodemdaling voor de Binnenstad en 

toekomstige wateroverlast.
   Vervolgonderzoek door Rijnland naar maatwerkoplossingen en wettelijke verant-

woordelijkheid wateroverlast Wethouder Venteweg.
   Toekomstige wateroverlast voorkomen: onderzoek door Gouda naar mogelijk-

heid om vloerpeil in bouwverordening of bestemmingsplan op te nemen. 
•	 Rijnland en Gouda gaan gezamenlijk het gesprek aan met de provincie over te hanteren 

normen voor wateroverlast vanwege de financiële gevolgen van het voldoen aan de nor-
mering.

•	 In 2011 stelt Gouda een Grondwaterplan op.

Lopende acties 
•	 Peilbesluiten actueel houden door Rijnland 
•	 NBW vervolg: 
   Vervolgonderzoek Rijnland naar extra water graven polder Spruit. 
   Toetsing en zo nodig formuleren maatregelen voor de Goudse Hout (peilvak  31 

C) door Rijnland.
   Kwantiteitseffect van afkoppelen van hemelwater (als gevolg van aanleg geschei-

den rioolstelsel) op watersysteem uitwerken voor Nieuwe Park en Gouda Noord 
in polder Bloemendaal, door Rijnland. 

   Watergang Jan Verswollezone realiseren door Gouda.
•	 Operationeel rioolbeheer: ontzien oppervlaktewatersysteem polder Kort Haarlem bij het aan-

passen van de gebiedsregeling (dit gebied als laatste een maalstop opleggen), door Gouda.

Lopende acties vanuit samenwerking
•	 Instellen Bergingsrekening Courant/waterbank door Gouda in overleg met Rijnland.
•	 Verplaatsen gemaal Willens, inclusief vergroten duikers en plaatsen opvoergemaal Goudse 

Hout (zie ook Gezond Water) door Rijnland en Gouda:
   Terugvalvariant: vergroten gemaal Hanepraai.
   Gemaalcapaciteit nader uitwerken: o.a. mogelijkheden tijdelijke berging in 

Goudse Hout.
•	 Duikers vervangen door Gouda (duikerplan uitvoeren).

Acties op communicatiegebied
•	 Helder communiceren door Gouda richting Goudse burgers over verantwoordelijkheid met 

betrekking tot droog houden van tuinen. 
•	 Overleg van Rijnland met de jachthaven over waterpeilfluctuaties in de Kromme Gouwe als 

gevolg van bemaling door boezemgemaal Gouda.

Actie uit het Waterplan 2003, die van kracht blijft
•	 Waterberging van watergangen vergroten met natuurvriendelijke oevers.
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3. Gezond Water

Visie

Naast droge voeten is ook een goede waterkwaliteit te verkrijgen. Een goede waterkwaliteit 
schept mogelijkheden voor een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Deze verschei-
denheid geeft de inwoners van Gouda langs het water een plek om tot rust te komen en te 
genieten van alles wat in en langs het water groeit en bloeit. Een natuurlijke inrichting van de 
watergang en haar oevers brengt de natuur dichtbij de inwoners van Gouda.

Gezond water stinkt niet, is helder, heeft voldoende waterdiepte en kent een rijke flora en fauna. 
Biologisch gezond water ontstaat wanneer de fysisch-chemische waterkwaliteit voldoende is 
en de inrichting een goede ecologische ontwikkeling mogelijk maakt. 

Opgaven

Gezond water stinkt niet 
Een voorwaarde voor een goede biologie is een fysisch-chemische waterkwaliteit die voldoet 
aan de landelijk geldende MTR-normen (Maximaal Toelaatbaar Risico). In 2008 werden deze 
normen nog niet voor alle parameters gehaald (zie bijlage 4 kaart 1 en 2). Voor de eutrofië-
rende stoffen zijn fosfaat, zuurstof en in mindere mate stikstof de stoffen die niet aan de norm 
voldoen. Met uitzondering van de binnenstad voldoen de metalen (koper, nikkel, zink) aan de 
normen. Zowel voor metalen als voor eutrofiërende stoffen wijkt het beeld niet af van dat in 
geheel Rijnland. De waarden zijn eerder aan de lage kant (bijvoorbeeld stikstof). Voor zuurstof 
en ammonium is er sprake van een lichte verbetering sinds 2002. Waterkwaliteit is niet aan 
gemeentegrenzen gebonden en is slechts gedeeltelijk beïnvloedbaar binnen deze grenzen. 
 
Rijnland heeft in 2008 een waterkwaliteitsonderzoek uitgevoerd4 waarbij voor Gouda en directe 
omgeving twee watertypen zijn onderscheiden: ‘Laagveen wateren en kanalen’ en ‘Stadswate-
ren’. Op basis van deze watertypen is de nagestreefde waterkwaliteit vastgesteld (zie bijlage 2). 
Als richtlijn voor een voldoende fysisch-chemische waterkwaliteit gelden de landelijke MTR-nor-
men (Maximaal Toelaatbaar Risico, zie tabel in bijlage 3). Hieruit blijkt dat het oppervlaktewater in 
Gouda te voedselrijk is. In geïsoleerd, stilstaand voedselrijk stadswater zoals in Gouda, doen zich 
vaak problemen voor met zuurstofl oosheid, soms resulterend in stank en vissterfte. 

De voedselrijkheid van het oppervlaktewater in Gouda hangt voor een deel samen met de bodemge-
steldheid van veenbodems. Er zijn ook andere oorzaken voor de voedselrijkheid waar meer invloed 
op uit te oefenen is, zoals scheiden van schoon en vuil water en opheffen van diffuse bronnen. 

In het gebied Oostpolder heeft HHSK alleen een waterkwaliteitsmeetpunt bij gemaal Oostpol-
der: het gemaal dat water vanuit o.a. de Oostpolder uitslaat naar de Gouwe. Uitgaande van 
de waterkwaliteit op dit meetpunt kan worden afgeleid dat het water in ieder geval voedselrijk 
is. Uit veldwaarnemingen blijken er redelijk veel en verschillende waterplanten voor te komen. 
Vanuit de Alpher Wetering kan water worden ingelaten. In het gebied komt nauwelijks kwel 
voor, wel enig lekwater vanuit de Gouwe aan de noordkant van de Oostpolder.

Gezond water is helder
Planten in het water hebben voor hun groei licht nodig. Plantengroei wordt bemoeilijkt door 
een verminderd doorzicht in troebel water. Uit metingen in 2008 blijkt het doorzicht over het 
algemeen aan de eisen te voldoen. 

4  Rapport “Gouda waterkwaliteit 2008”, november 2009, Hoogheemraadschap van Rijnland
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Gezond water kent een rijke flora en fauna
Natuurlijk ingerichte oevers vormen een belangrijk element in biolo gisch gezond water en bie-
den een grote variatie aan leefplekken voor dieren. Natuurlijk begroeide oevers hebben veelal 
een zone met ondiep water, waar van nature veel planten in voorkomen. Deze vormen op hun 
beurt weer een goede omgeving voor verschillende dieren. Bij het ontwerp van de oever heeft 
een natuurvriende lijke oever met een flauw talud de voorkeur. Naast het ontwerp van de oevers 
is ook natuurvriendelijk onderhoud van watergangen en oevers een factor van belang voor bio-
logisch gezond water. Met een goede biologische waterkwaliteit en dito oever kunnen planten 
als waterpest en fonteinkruiden in het water terugkeren. Langs de oever kant kunnen planten 
als pijlkruid en grote egelskop goed gedijen.  Een biologisch gezond systeem heeft daarnaast 
een gevarieerde en evenwichtig opgebouwde visstand.

Relatie met Europese Kader Richtlijn Water
Na het vaststellen van het waterplan 2003 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor 
Nederland uitgewerkt. Deze richtlijn is bedoeld om de kwaliteit van de Europese wateren te 
verbeteren en duurzaam te beschermen (zowel fysisch chemisch als ecologisch). De Kader-
richtlijn geldt primair voor de grote wateren of wateren die vanwege de ligging in Europese 
natuurgebieden (Natura 2000) een bijzondere bescherming behoeven. In de KRW wordt onder-
scheid gemaakt tussen waterlichamen en achterliggend gebied; Reeuwijkse Plassen en Gouwe 
zijn voorbeelden van een waterlichaam. Gouda behoort tot achterliggend gebied. Dat betekent 
dat voor Gouda geen maatregelen zijn geformuleerd waarover gerapporteerd moet worden 
naar Europa. 

Vlak buiten de grenzen van Gouda liggen de Reeuwijkse Plassen. Als maatregel ten behoeve 
van dit KRW-waterlichaam is het ontkoppelen van de polders die lozen op de Reeuwijkse Plas-
sen benoemd. Hiermee wordt de toevoer van gebiedsvreemd water beperkt. De Goudse Hout 
is één van deze te ontkoppelen polders. Door poldergemaal  Willens te verplaatsen naar de 
Hollandsche IJssel en de afvoer van de Goudse Hout richting polder Willens te laten verlopen 
wordt hier uitvoering aan gegeven. Voor deze maatregelen is FES-subsidie beschikbaar gesteld 
vanuit het Rijk. De verplaatsing heeft ook meerdere andere voordelen die onder het spoor 
Droge Voeten vallen (zie onder 2.3 Aan- en afvoersituatie).

Acties 

3.1 Gezond water stinkt niet
Scheiden van schoon- en vuilwaterstromen
De belangrijkste manier om binnen het stedelijk gebied de fysisch-chemische water kwaliteit te 
verbeteren is het scheiden van schoon-en vuilwater stromen. Maatregelen hiervoor worden ge-
nomen in het kader van het GRP en in het waterplan ondersteund. Het nieuwe GRP 2009-2013 
zet het beleid voort dat met het GRP 2004-2008 is ingezet. Daarbij wordt uitgegaan van het 
aanleggen van een verbeterd gescheiden stelsel en maximaal afkoppelen van kwalitatief goed 
hemelwater. Hierbij is ook aandacht besteed aan diffuse verontreinigingsbronnen (uitlogende 
materialen, bestrijdingsmiddelen) in relatie tot het afkoppelen van verharde oppervlakken. In dit 
kader mogen schepen met ingang van 2009 hun afval-en bilgewater (bilgewater is mengsel van 
water en olie uit de machinekamer) niet langer op het oppervlaktewater lozen. Het in 2004 aan 
de Turfsingel geplaatste vuilwaterstation wordt slecht gebruikt en kan bovendien geen bilgewa-
ter opvangen. 
 Er is daarom een andere locatie gewenst waarbij zowel afval-als bilgewater wordt ingeno-

men. Terugkerende voorlichting over het gebruik van deze faciliteit is daarbij nodig.

In het kader van bevordering van de recreatievaart komt een tweede vuilwaterstation (geen 
bilgewater) aan de Hollandsche IJsselkade. Dit station is in het bijzonder voor de chartervaart 
bedoeld; kleine recreatievaart kan slechts bij hoogwater gebruik maken van de voorziening.
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Voor de historische schepen met tevens een woonfunctie in het Binnenhavenmuseum is ondui-
delijk of ook deze schepen niet langer hun afvalwater op het oppervlaktewater mogen lozen. 
Zo nodig moeten de schepen op de riolering aansluiten.
 Voor de schepen in het Binnenhavenmuseum wordt uitgezocht wat er met hun afvalwater 

moet gebeuren.

Maatregelen in het kader van het verbeteren van de riolering
Het beleid in het GRP 2009-2013 is gericht op het omzetten van het huidige opgeboeide, ge-
mengde rioolstelsel (zie ook kaart) in een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel, dat lekdicht is. In 
een aantal vooroorlogse wijken is gestart met de uitvoering hiervan. Volgens de huidige aanpak 
is in 2030 het hele opgeboeide, gemengde stelsel vervangen, met uitzondering van de bin-
nenstad. Het rioleringsstelsel in de binnenstad blijft een gemengd stelsel. Jaarlijks wordt 1/60e 
deel  vervangen of gerenoveerd. 
 De aanpak in de binnenstad wordt in 2011 nader uitgewerkt in het betreffende BRP. 

Na ombouw van het rioolstelsel in de oude woonwijken wordt niet meer ongezuiverd op het 
oppervlaktewater geloosd en wordt er significant minder regenwater  naar de afvalwaterzui-
veringsinstallatie (awzi) geleid en daar gezuiverd. Regenwater wordt via een regenwaterriool  
afgevoerd naar het oppervlaktewater. Met een infiltratie/drainagestelsel wordt de grondwater-
stand op het gewenste peil gehouden, zodat houten funderingspalen geconserveerd blijven. 

Het aansluitpercentage op de riolering is de afgelopen jaren opgelopen tot nagenoeg 100. De 
afgelopen jaren heeft de gemeente voorzieningen getroffen om de niet gerioleerde panden 
binnen de bebouwde kom aan te kunnen sluiten op de riolering of een andere zuiveringsvoor-
ziening. Het daadwerkelijk aansluiten is de verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar. In 
het buitengebied zijn in 2009 alle panden aangesloten of voorzien zijn van een Individuele 
Behandeling van Afvalwater (IBA). Voor panden in het toekomstige Westergouwe is ontheffing 
verkregen in afwachting van sloop of opname in het rioolstelsel van de nieuwe wijk.

Het scheiden van schoon en vuil water houdt naast de rioleringsmaatregelen in dat geen 
schoon oppervlaktewater naar het rioolstelsel mag worden afgevoerd. In het verleden kwam dit 
voor bij de Burgemeester Martenssingel en de watergang rond de Graaf Jan van Nassauschool 
aan de Zwarteweg. Bij de Graaf Jan van Nassausschool is deze situatie in 2009 aangepast. De 
maatregel voor de polder Kort Haarlem (Burgemeester Martenssingel) wordt in 2011 afgerond 
met het realiseren van het nieuwe poldergemaal Kort Haarlem. Naast de bouw van het gemaal 
is ook de aanleg van een watergang naar het gemaal nodig. Deze wordt meegenomen in de 
ruimtelijke ontwikkelingen rondom de Jan Verswollezone. Realisatie wordt verwacht voor 2015. 

Mercatorsingel, vervanging duikers
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Zie hiervoor de maatregelen genoemd onder Droge Voeten (paragraaf 2.1.1.).

Tot slot is in het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen (2007) de verwachting uitgesproken 
dat samenwerking in de waterketen 10 à 20	%	verbetering	van	de	doelmatigheid	oplevert.	In	
2007 zijn door Gouda en Rijnland gezamenlijk optimalisatiekansen in beeld gebracht. Deze 
kansen zijn reden om intensiever samen te werken met als doel de relatie riolering-AWZI te 
optimaliseren. Inmiddels is in juni 2010 tussen VNG en UvW afgesproken verdergaande samen-
werking in de afvalwaterketen te onderzoeken. 
 Gouda neemt daartoe deel aan overleg in het gebied van Rijnland.

Zuurstofloos stilstaand water
Lokaal komen in Gouda stank en vissterfte voor als gevolg van zuurstofloosheid. In geïsoleerd, 
stilstaand voedselrijk stadswater kunnen zich problemen met zuurstofl oosheid voordoen. De 
voedselrijkheid wordt veroorzaakt door lozingen vanuit de riolering (lekkage, overstortingen), 
door nalevering van nutriënten vanuit de venige waterbodem of door aanvoer van nutriëntrijk 
water van buitenaf. Door het renoveren van het rioolstelsel en het baggeren van de stadsgrach-
ten en watergangen, wordt een aantal oorzaken van zuurstofloosheid weggehaald. Op som-
mige plaatsen blijven klachten voorkomen. Uit metingen blijkt de waterkwaliteit ter plekke ook 
daadwerkelijk slechter te zijn dan elders in Gouda. 
 Bekeken wordt of er op operationeel vlak oplossingen zijn. Hiervoor is nodig dat Gouda, 

Rijnland en Cyclus gezamenlijk optrekken, zodat de aanwezige gebiedskennis en water-
kwaliteitsexpertise gebundeld wordt.

Goede doorstroming
Als leidraad voor het verbeteren van de doorstroming geldt dat de hoeveelheid inlaatwater vanuit 
de stadsboezem voor doorspoeling van de polders beperkt blijft. Goede doorstromingsmogelijk-
heden van watergangen ter voorkoming van voedselrijk stilstaand water blijven echter, naast de 
genoemde bronmaatregelen, van belang. In Gouda voldoet een groot deel van de duikers niet 
aan de minimale afmetingen en is dit een beperkende factor in de doorstroming. In het duikerplan 
is de vervangingstrategie uitgewerkt. Hierbij wordt gericht ingezet op vervanging in gebieden met 
klachten en vervanging door werk-met-werk te maken (weg- en rioleringswerkzaamheden).
 Vervanging van de duikers in werk-met-werk situaties wordt de komende jaren opgepakt.

In Korte Akkeren kunnen de doorstromingsmogelijkheden verbeterd worden door lokaal wat 
extra water aan te leggen. Concreet betekent dit het verwijderen van dammen, het in lengte 
verkleinen van duikerverbindingen en het leggen van nieuwe waterverbindingen.
 Bij rioleringswerkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen in Korte Akkeren worden verbe-

teringsmaatregelen meegenomen.

Ook in de Binnenstad blijft doorspoelen naast bronmaatregelen van belang.In het kader van 
het project Hollandse Waterstad is gekeken naar nieuwe doorspoelingsmogelijkheden. Het 
herstellen van het historisch schuren van grachten levert geen meerwaarde. Het graven van 
een verbinding ter hoogte van de Vijverstraat heeft dat wel, evenals het periodiek dichtzetten 
van de Amsterdamse Verlaat (sluis).
 Voor het effectiever doorspoelen wordt de haalbaarheid van beide opties (aanleg verbinding 

Spieringstraatgracht met Fluwelengracht en het periodiek dichtzetten van het Amsterdams 
Verlaat), nader onderzocht. 

Inlaat van water
Inlaat van water is in Gouda vanuit meerdere opzichten nodig en vindt plaats vanuit de Hol-
landsche IJssel of de Gouwe. Enerzijds wordt in tijden van neerslagtekort het oppervlaktewater 
op peil gehouden en zetting van de veenbodem voor komen. Aanvoer van oppervlaktewater 
vindt overwegend plaats vanuit de Gouwe naar de stadsboezem. In de zomer functioneert de 
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stadsboezem, behalve voor het op peil houden van de wijken Bloemendaal en Gouda Oost 
tevens als doorvoer voor inlaatwater naar de Reeuwijkse Plassen. 
Anderzijds wordt water ingelaten vanuit de Hollandsche IJssel met als belangrijkste doel het 
doorspoelen van de stadsgrachten. Dit is nodig om zuurstofloosheid en daarmee vissterfte en 
stank in de binnenstad te voorkomen. 
 
Uit metingen blijkt een verschil in waterkwaliteit tussen de stadsboezem en de omliggende 
polders. De chloride- en sulfaatgehaltes zijn lager in de polders, de bicarbonaatgehalten zijn 
echter vergelijkbaar met die in de stadsboezem. Dit duidt erop dat de polders naast invloed 
van regenwater ook invloed van inlaatwater uit de stadsboezem kennen. Aanbevolen wordt de 
hoeveelheid inlaatwater vanuit de stadsboezem voor doorspoeling van de polders zo mogelijk 
te beperken en ieder geval niet te vergroten. Hiermee kan de regenwaterinvloed vergroot en 
het bicarbonaatgehalte verlaagd worden. Dit verlaagt vervolgens het risico op bijvoorbeeld 
veenrot/veenafbraak in de polders. 
 Inlaat van water zo mogelijk beperken, waar mogelijk zal worden aangesloten bij autonome 

ontwikkelingen of plannen, zoals bij de herinrichting van de Goudse Hout. 
 Een mogelijkheid om de hoeveelheid inlaatwater te beperken is opheffen van de lekkage 

bij de Mallegatssluis en/of de Kock van Leeuwensluis. Door de lekkage wordt veel onnodig 
water ingelaten op de stadsboezem. Zie ook Werken aan water.

 Rijnland en Gouda onderzoeken de mogelijkheid om inlaatwater voor te zuiveren vanwege 
het verschil in samenstelling tussen ingelaten water en polderwater. 

 Herinrichtingsplan voor Oostpolder wordt uitgewerkt, waarbij wordt samengewerkt met 
HHSK voor mogelijke verbetering van de waterkwaliteit.

3.2  Gezond water is helder
Planten in het water hebben voor hun groei licht nodig. Uit metingen in 2008 blijkt het doorzicht 
over het algemeen aan de eisen te voldoen. 

De ver troebeling van het water kan worden veroorzaakt door een combinatie van zwevend stof 
in het inlaatwater uit de Hollandsche IJssel en de aanwezigheid van een dikke sliblaag. In 2006 
is in het kader van de uitvoering van het waterplan de sliblaag van slechte kwaliteit (specieklas-
se 4) uit de stadsgrachten verwijderd. Daarnaast zal de kwaliteit van de zwevende stofdeeltjes 
in het inlaatwater vanuit de Hollandsche IJssel verbeteren als gevolg van de waterbodemsane-
ringen die Rijkswaterstaat heeft uitgevoerd. 
Een andere beperkende factor voor de lichtinval in het water en daarmee plantengroei zijn 
overkluizingen in de vorm van bijvoorbeeld steigers en bruggen. Voor de aanleg van steigers en 
bruggen gelden daarom door Rijnland vastgestelde beleidsregels. 

3.3  Gezond water heeft voldoende waterdiepte
Baggeren is belangrijk voor het op voldoende diepte houden van de watergangen. Niet alleen 
ten behoeve van een goede doorstroming, maar ook om te voorkomen dat het water in de 
zomer te snel opwarmt. Ondiep warm water bevat minder zuurstof en kan om die reden tot vis-
sterfte leiden. De vereiste diepten van watergangen staan in de legger van het waterschap. Bij 
het opstellen van de legger is rekening gehouden met allerlei waterkwaliteitseisen (waaronder 
inrichtingseisen voor vis). In Gouda is in de afgelopen planperiode op grote schaal gebaggerd. 
 Om de watergangen op diepte te houden is regelmatig baggeren nodig (zie ook 5.2 opstel-

len van een structureel baggerprogramma).
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3.4 In biologisch gezond water leeft een rijke flora en fauna
Een goede oeverinrichting is van essentieel belang voor biologisch gezond water. Daarnaast 
voegen zulke oevers ruimtelijke kwaliteit toe aan de woonomgeving. De laatste jaren is bij ver-
vanging van beschoeiingen circa 27 km natuurvriendelijke oever of plasberm aangelegd in het 
bijzonder	langs	overige	watergangen.	Inmiddels	is	55%	van	de	oevers	in	Gouda	natuurvriende-
lijk ingericht. 

Bestaande natuurvriendelijke oevers
Uit	metingen	blijkt	circa	34%	van	alle	oevers	in	Gouda	ecologisch	goed	te	scoren	en	66%	
matig. 
De belemmerende factoren voor het aanslaan van oevers wisselen per locatie. 
 Op een aantal locaties waar verbetering het meest gewenst is, worden maatregelen uitge-

voerd om de begroeiing van de bestaande oevers te stimuleren. 
 Daarnaast wordt het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers geoptimaliseerd. 
 Tevens wordt het natuurvriendelijk onderhoud van watergangen in het algemeen geoptima-

liseerd (zie werken aan water). 

De matige ecologische kwaliteit van de natuurvriendelijke oevers hangt o.a. samen met het 
voedselrijke karakter van het oppervlaktewater. Verbetering hiervan is een langetermijnproces 
en hangt samen met bijvoorbeeld de rioleringsmaatregelen (zie ook paragraaf 3.1: gezond wa-
ter stinkt niet) en de regionale waterkwaliteitsmaatregelen. Voedselrijkheid is echter ook deels 
een kenmerk van water met een veenbodem. 

Nieuwe natuurvriendelijke oevers
Naast het optimaliseren van de bestaande natuurvriendelijke oevers, worden nieuwe natuur-
vriendelijke oevers ingericht door werk-met-werk te maken (vervanging beschoeiingen /her-
structurering/ nieuwbouw). 
 Hierbij wordt gebruikgemaakt van een nog op te stellen beslisboom om te bepalen of het 

natuurvriendelijk inrichten op die plek nut heeft, omdat de kans op het aanslaan van een 
oever soms laag is. 

In het Waterplan 2003 werd onderscheid gemaakt tussen hoofd- en subverbindingen in een nat 
ecologisch netwerk van natuurvriendelijke oevers. De hoofdverbindingen waren aan de hoofd-
watergangen (tegenwoordig primaire watergangen genaamd) gekoppeld. In de praktijk is er niet 
gewerkt met dit onderscheid, daarnaast lijkt er geen meerwaarde te zijn van zo’n keuze voor 

Noorderhout, water in een natuurlijke omgeving
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behaalde kwaliteit.5 Deze koppeling van hoofdwatergangen en de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers wordt daarom losgelaten. Voor de inrichting van eventuele nieuwe natuurvriendelijke 
oevers wordt nu bij voorkeur aangesloten bij wat al is aangelegd. Ook is spreiding over de 
verschillende polders binnen Gouda van belang; elke polder heeft bij voorkeur een substantiële 
hoeveelheid	natuurvriendelijke	oever	(streefwaarde	50%).	Koppeling	aan	de	groenstructuur	van	
de gemeente ligt voor de hand, maar is niet strikt noodzakelijk. Bij koppeling ontstaan verbin-
dingen tussen binnenstedelijk water en groen en buiten stedelijke gebieden zoals de Goudse 
Hout, het Steinse Groen, het toekomstige reservaat Bloemendaal (direct benoorden de A12) en 
de PEHS (Provinciale Ecologische Hoofd Structuur). Koppeling aan droge ecologisch beheerde 
gebieden versterkt het totaal van flora en fauna.

Het is niet wenselijk om alle water gangen natuurvriendelijk in te richten. De grachten in de 
binnenstad moeten uiteraard blijven zoals ze zijn, namelijk onderdeel van het cultuurhistorisch 
waardevolle stadsgezicht. Echter bij nieuwbouw in de bestaande stad (bijvoorbeeld herstruc-
turering) en bij nieuwbouw van een wijk of buurt is aanleg van natuurvriendelijke oevers het 
uitgangspunt. 
 Uitgangspunt is dat er bij nieuw aan te leggen watergangen natuurvriendelijke oevers wor-

den aangelegd. Hier kan slechts gemotiveerd van worden afgeweken (o.a. beslisboom bij 
gebruiken).

Amerikaanse rivierkreeft
Een andere belemmerende factor voor de groei van waterplanten is mogelijk de aanwezigheid 
van de Amerikaanse rivierkreeft. Uit onderzoek van de hengelsportvereniging blijkt dat deze 
veelvuldig voorkomt in polder Bloemendaal. In 2009 is ook een breder onderzoek gestart naar 
het voorkomen van deze kreeftensoort in de westelijke veenweidegebieden, de mate van scha-
delijkheid en naar oplossingsmaatregelen. 
 Op basis van beide onderzoeken worden zonodig maatregelen geformuleerd.

Visstandbeheer
In het visstandbeheerplan dat door de hengelsportvereniging is opgesteld staat als belangrijk-
ste doel dat biologisch gezond water een gevarieerde en evenwichtig opgebouwde visstand 
heeft. Het visstandbeheerplan6 en de visbeleidsnota van Rijnland7 vormen samen de basis voor 
het beheer van de visstand in Gouda. In het visstandbeheerplan staan de benodigde maatrege-
len in het watersysteem. Een aantal daarvan is al opgenomen in het waterplan: 
•	 Riooloverstorten worden aangepakt via het GRP.
•	 Op basis van resultaten van landelijk onderzoek worden zonodig maatregelen geformu-

leerd tegen de Amerikaanse rivierkreeft.
•	 Te kleine duikers worden vervangen bij werk-met-werk mogelijkheden.
•	 In het onderhoudsplan komt meer aandacht voor verstopte duikers. 
•	 Bij baggerplannen is aandacht voor de vluchtroute van vissen (verplicht vanuit de Flora- en 

faunawet). 
•	 De locaties, die in het Visstandbeheerplan als wenselijk zijn genoemd voor natuurvriende-

lijke oevers, worden meegenomen bij de beslisboom natuurvriendelijke oevers. 

Daarnaast zijn deze acties nog specifiek benoemd: 
 Bij nieuwbouw en renovatie van gemalen worden deze visveilig gemaakt. 
 Mede vanuit het oogpunt van visoverwintering zijn hoofdwatergangen plaatselijk 1 m diep.

5  Rapport “Gouda waterkwaliteit 2008”, november 2009, Hoogheemraadschap van Rijnland

6  Rapport ”Visstandbeheerplan Goudse stadswateren, 2005-2015”, november 2004, OVB/Goudse Hen-

gelaarsvereniging Viswaterpachting

7  Beleidsnota “Vis, visstandbeheer en visrechten”, november 2009, Hoogheemraadschap van Rijnland
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Samenvatting van acties Gezond water

Acties ook genoemd in andere sporen of in andere documenten vastliggen
•	 Maatregelen uit het GRP 2009-2013 uitvoeren (KRW achterliggend gebied) door Gouda en 

Rijnland.  
•	 Chemische bestrijdingsmiddelen: bestaand beleid gemeente om geen chemische onkruid-

bestrijdingsmiddelen toe te passen wordt voortgezet. 
•	 Verplaatsen gemaal Willens, inclusief vergroten duikers en plaatsen opvoergemaal Goudse 

Hout (zie ook Droge Voeten), door Rijnland en Gouda. 
•	 Vervanging te kleine duikers: focus op aandachtsgebieden/ benutten werk met werk mo-

gelijkheden (zie ook Droge Voeten), door Gouda .
•	 Lekkage Mallegatsluis en/of Ir Kock van Leeuwensluis opheffen/verminderen (zie ook Wer-

ken aan water) door Gouda.
•	 Baggeren: structureel baggerprogramma met onderhoudscyclus opstellen (zie ook Werken 

aan water) door Gouda. 
•	 Onderhoud natuurvriendelijke oevers optimaliseren (zie ook Werken aan Water) door Gouda. 
•	 Vuil- en bilgewaterstation op alternatieve locatie realiseren (ter hoogte van Cyclus aan de 

Goudse kade en/of op een betere locatie langs de Turfsingel) (Zie ook sprekend water) 
door Gouda; na aanleg van nieuwe vuilwaterstations terugkerende voorlichting over het 
gebruik van deze faciliteiten door Gouda en Rijnland. 

•	 Natuurvriendelijk onderhoud watergangen (ook bij beschoeide oevers) initiëren/ optimali-
seren (zie werken aan water) door Rijnland en Gouda.

Strategische acties
•	 Inlaat gebiedsvreemd water zoveel mogelijk beperken, waarbij zoveel mogelijk zal worden 

aangesloten bij autonome ontwikkelingen of plannen (voorbeelden Goudse Hout en Oost-
polder) door Rijnland.

•	 Rijnland en Gouda onderzoeken de mogelijkheid om inlaatwater voor te zuiveren.
•	 Nieuwe natuurvriendelijke oevers worden aangelegd bij werk-met-werk mogelijkheden of 

bij nieuw aan te leggen watergangen door Gouda.  
Omdat natuurvriendelijke oevers niet overal zullen aanslaan, wordt gebruik gemaakt van: 

   een Beslisboom, die wordt opgesteld ten behoeve de locatiekeuze voor aanleg. 
•	 Bij nieuwbouw/renovatie worden gemalen visveilig gemaakt door Rijnland.
•	 Ten behoeve van visoverwintering dienen hoofdwatergangen plaatselijk 1 m diep te zijn 

(staand beleid).
•	 Zo nodig maatregelen ter bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft.

Knelpunten waar nader onderzoek naar wordt gedaan
•	 Binnenstad: effectiever doorspoelen bij lage zuurstofgehalten: 
   Nader haalbaarheidsonderzoek aanleg verbinding Spieringstraatgracht met Flu-

welensingel (Vijverstraat) door Gouda. 
   Onderzoek naar gebruiken sluis Amsterdamse Verlaat tijdens het doorspoelen 

(via regulier operationeel overleg), door Gouda.
•	 Aandachtsgebieden (in ieder geval Westerkade, Plaswijck): integraal onderzoeken van de 

lokale waterkwaliteitsproblemen door de aanwezige gebiedskennis en expertise te bunde-
len (van Rijnland, Gouda, Cyclus). Op basis daarvan maatregelen formuleren.

•	 Maatwerk ter optimalisatie van natuurvriendelijke oevers op een beperkt aantal specifieke 
locaties, door Gouda.

Oplossen van knelpunten in lopende trajecten
•	 Korte Akkeren: graven van water ter verbetering van de doorstroming (verwijderen dam-

men, verkleinen lange duikers, graven nieuw verbindend water). Dit wordt door Gouda 
meegenomen bij rioleringswerkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen. 
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4. Sprekend water

Visie

Dit derde spoor gaat over de beleving van water. Daarbij zijn van belang zichtbaarheid, schoon 
water, cultuurhistorische waarden en bekendheid met het watersysteem en haar geschiede-
nis. In Gouda is er enthousiasme bij inwoners voor het waterrijke karakter van de stad maar er 
blijkt nog veel onbekend over het watersysteem en het beheer van water in de woonomgeving 
van mensen. Tevens bestaat de wens om het water schoner en aantrekkelijker te maken voor 
inwoners en bezoekers van de stad. Gouda en Rijnland ontplooien daarom activiteiten op het 
gebied van voorlichting en educatie.

Cultuurhistorische waarden
In dit waterplan wordt voor het eerst apart aandacht besteed aan water en cultuurhistorie. 
Daarom volgt eerst een korte inleiding op het onderwerp.
Gouda is een typisch Hollandse Waterstad waarin de ruimtelijke ontwikkeling voor het grootste 
deel bepaald is door water. De historische relatie met het water is tot op de dag vandaag zicht-
baar in de ruimtelijke structuur en de aanwezige cultuurhistorie. Gouda ligt tussen de Gouwe 
en de Hollandsche IJssel. Dankzij deze ligging kon Gouda in de middeleeuwen uitgroeien tot 
de vijfde stad van Holland omdat de enige internationale scheepvaartverbinding door de stad 
liep. Het water was zowel vriend als vijand. De handel en scheepvaart zorgden voor welvaart, 
maar de ligging aan het water zorgde ook voor problemen. 

Het toegankelijk houden voor het scheepvaartverkeer, het op peil houden van de waterstand in 
de stad en de polders rondom en het schoonhouden van de grachten vroegen steeds om aan-
passingen van het watersysteem. Denk aan het bouwen van schutsluizen voor de scheepvaart, 
de aanleg van gemalen rond de oude stad voor beheersing van het waterpeil en de aanleg van 
de Donkere Sluis voor het schoonhouden van de grachten. De oplossingen zijn vooral terug te 
vinden in de ruimtelijke structuur van de binnenstad en in een groot deel van de monumenten. 

Rond de St. Janskerk, water in een cultuurrijke omgeving
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De historische kern ligt ingeklemd tussen de IJssel en de singels. In de binnenstad is de oude 
scheepvaartroute van de Gouwe en Haven met zijn sluizen en bruggen nog steeds beeldbepa-
lend. Het fijnmazige watersysteem van kleinere watergangen en zijlen (ter plekke van huidige 
achterpaden en brandgangen) dat vooral diende voor het schoonspoelen van de stad (het 
zogenaamde schuren) verfijnde de waterstructuur van de stad. De zijlen zijn inmiddels verhard 
maar de kleinere watergangen zijn vaak behouden; denk aan de grachten van de Peperstraat, 
Spieringstraat, Zeugstraat, Turfmarkt en ook aan het kleine water Achter de Kerk, rond de 
Motte en langs de Molenwerf. De verschillende watergangen in de stad staan in verbinding met 
elkaar, met als knooppunt de Donkere Sluis tussen de Gouwe en de Haven. Het geheel is nog 
vrij gaaf en vormt een voor Nederland uniek historisch watersysteem dat vanwege zijn functie 
en ontstaan een bijzondere monumentale waarde vertegenwoordigt.

Hoewel de binnenstad het meest in het oog springt, is ook buiten de binnenstad de invloed van 
water op de structuur herkenbaar. De wegen met begeleidend water naar de binnenstad zoals 
de Bloemendaalseweg, Achterwillenseweg en Graaf Florisweg, Voorwillenseweg en Karne-
melksloot zijn nog steeds herkenbaar als oorspronkelijke toegangswegen vanaf het ommeland 
naar de stad. In delen van de wijken Korte Akkeren, Nieuwe Park, Gouda Oost en Noord, 
Bloemendaal en Plaswijk is een oude verkavelingstructuur van middeleeuwse ontginningen te 
herkennen met opvallende watergangen en soms monumentale waterstaatswerken, zoals de 
Mallemolen in Korte Akkeren of de sluis Het Reeuwijks Verlaat. Opvallende watergangen zijn 
bijvoorbeeld de Waddinxveense wetering langs de Emmastraat, de Winterdijk, de Vliet van 
Erberveld, het Omlooppad en Omloopkade. Ook dit zijn waardevolle cultuurhistorische elemen-
ten die vaak samen met de stedenbouwkundige verkaveling refereren aan de middeleeuwse 
ontginningsstructuur (zie bijlage 4 kaart 4)

De moderne opvatting over cultuurhistorie is ‘behouden door ontwikkelen’. Het historische 
watersysteem van Gouda kan een plaats krijgen in de oplossing van vraagstukken van water-
kwaliteit en kwantiteit, en ook een modern gebruik krijgen in bijvoorbeeld waterrecreatie.

Opgaven

Het historische watersysteem van de binnenstad is studieobject geweest in het project Hol-
landse Waterstad. Vanuit het idee dat verschillende vakgebieden elkaar kunnen versterken, is 
onderzocht wat waterbeheer, cultuurbehoud en waterrecreatie voor elkaar kunnen betekenen. 
Uitkomst is dat bij een vroegtijdige onderkenning van verschillende belangen en mogelijkheden 
combinatiefuncties mogelijk zijn, een meerwaarde geven aan het totale watersysteem en een 
modern gebruik mogelijk maken. 
In het project zijn drie ideaalbeelden beschreven vanuit de cultuurhistorische waarde van water: 
1. het heropenen van de Zuidelijke toegang tot de Haven, dat wil zeggen restauratie van de 

Havensluis naar de Hollandsche IJssel. Restauratie van de Donkere Sluis bij de Dubbele 
Buurt maakt onderdeel uit van dit project, maar kan ook los daarvan uitgevoerd worden.

2. het bevaarbaar maken voor kleine boten van de intieme vaarwegen in de binnenstad 
bestaande uit het water rond de Motte, bruggen aan de Zeugstraat op hoogte brengen, 
opheffen van de overkluizing voor de Agnietenkapel en van de overkluizing in de Kleiweg, 
verbinden van de Spieringstraatgracht met de Fluwelensingel.

3. het opengraven van de gedempte grachten Nonnenwater en Verlorenkost. 
Zie ook bijlage 4 kaart 5.
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Andere aspecten van beleving van water
Er blijkt bij bewoners en bedrijven nog steeds veel onbekendheid te bestaan met het water-
systeem in de stad. Waar blijft het regenwater dat naar de put in het trottoir stroomt of in de 
straatkolk wegvloeit? Wat is het effect van dichtstraten van de tuin of van asfalteren van een 
parkeerplaats? Waar loopt het water heen dat door de regenpijp naar beneden stroomt? Is een 
groen dak alleen maar leuk? Over dit soort onderwerpen is nog veel toe te lichten, bijvoorbeeld 
via de GGI-pagina van Gouda.

Acties 

4.1 Beleving cultuurhistorische waarden
Hierboven zijn drie ideaalbeelden van Hollandse Waterstad beschreven. Zij zijn bij het opstellen 
van het Waterplan bekeken op hun effecten op het waterbeheer. Voor acties die een positief 
effect hebben op het waterbeheer wordt nader onderzoek opgenomen in het waterplan. Dat 
betekent het volgende voor de geschetste beelden.
Het openen van de Zuidelijke Toegang en het restaureren van de Donkere Sluis hebben voor 
het waterbeheer geen uitgesproken positieve en nauwelijks negatieve invloed. Het openen van 
de Zuidelijke toegang kan in combinatie met de gewenste dijkversterking langs de Hollandse 
IJssel, is gebleken uit onderzoek voor de dijkversterking. Omdat kapitaallasten zeer langdurig 
op de begroting drukken is Gouda terughoudend met het doen van investeringen die grote ka-
pitaallasten vergen. Een voorbeeld hiervan is dat Gouda in deze periode afziet van het openen 
van de Havensluis, waardoor de haven helaas nog niet kan worden verbonden met de Hol-
landse IJssel. De ambitie om deze Zuidelijke Toegang wel te realiseren blijft bestaan.
 De restauratie van de Donkere Sluis start in 2011. 

Het verbinden van de Spieringstraatgracht met de Fluwelensingel langs de Vijverstraat en het 
verbeteren van het water rondom de Motte zijn onderdelen van de Intieme Vaarwegen die een 
positief effect hebben op het waterbeheer. 
 De haalbaarheid van deze ingrepen wordt nader onderzocht.

Het opengraven van grachten en het opheffen van lage bruggen en overkluizingen heeft een 
geringe positieve invloed en is daarmee vanuit waterbeheer minder interessant. Het valt dus 
buiten het Waterplan. 

Donkere sluis in de binnenstad
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4.2 Mallemolen in Korte Akkeren
De Mallemolen in Korte Akkeren is een zogenaamde incomplete watermolen, in 2004 aangewe-
zen als Rijksmonument. De Mallemolen en het voormalig zuiggasgemaal liggen aan het einde 
van de Eerste Moordrechtse Tiendeweg. Aan weerszijden van het gemaal en de Mallemolen 
liggen de watergangen Molensloot en Moordrechtse Wije. 

De Mallemolen is in ’oude glorie’ hersteld in 2010 en voorzien van wieken, waterrad en alle 
bijbehorende in- en uitwendige techniek. De molen en het voormalig zuiggasgemaal zullen als 
een kleinschalig half openluchtmuseum dienst gaan doen. Het is de bedoeling de accommo-
datie zo in te richten dat groepen van circa 20 personen ontvangen kunnen worden. Tevens is 
het wenselijk om recreatieve activiteiten te kunnen ontplooien, zoals het mogelijk maken van 
schoolreisjes en beperkte horecavoorzieningen. Naar de mogelijkheden om de molen te laten 
functioneren in de waterbeheersing van Korte Akkeren is een onderzoek gedaan. Daarbij wordt 
gedacht aan een circulatievoorziening om een betere doorstroming in het gebied te krijgen. 
Hiervoor moeten werkzaamheden worden uitgevoerd in het watersysteem. Zo nodig wordt dit 
via een overeenkomst tussen Gouda en Rijnland geregeld.
 Uitwerking van de mogelijkheid om de Mallemolen te laten functioneren in de waterbeheer-

sing van Korte Akkeren.

4.3 Andere aspecten van beleving van water
Bij navraag naar klachten van burgers bij zowel Gouda als Rijnland is gebleken dat vrijwel alle 
klachten gaan over zwerfvuil in het water, bestaande uit drijfvuil, fietsen, takken en winkelwa-
gentjes. Dit aspect kwam ook naar voren in de gesprekken met wijkteams en andere groeperin-
gen. Er is dan ook alle reden om dit probleem op te pakken; er wordt een combinatie gezocht 
met algemene campagnes om zwerfvuil terug te dringen.
 Gezamenlijke campagne van Gouda en Rijnland om klachten over zwerfvuil in het water 

terug te dringen (Zie ook Werken aan water).

Zwerfvuil ruimen uit het water
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Gouda en Rijnland willen mogelijkheden onderzoeken om bedrijven en particulieren te verlei-
den om het schone regenwater op eigen terrein op te vangen, te gebruiken of vertraagd tot 
afvoer te laten komen (zie ook Droge voeten waterneutraal bouwen, voorbeelden van particu-
liere tuinen in boekje van Rioned). Gouda heeft in 2010 een onderzoek uitgevoerd naar groene 
daken; het technische deel is afgerond. De mogelijkheden van financiering zijn nog in onder-
zoek; subsidieverlening is geen mogelijkheid. 
 Mogelijkheden onderzoeken om waterbewustwording van bedrijven en particulieren te 

vergroten en hen te verleiden om het schone regenwater op eigen terrein op te vangen, 
te gebruiken of vertraagd tot afvoer te laten komen; o.a onderzoeken of het aanbod van 
regentonnen kan worden uitgebreid in combinatie met de uitvoering van rioleringsprojecten.

Om meer informatie te geven over het watersysteem kunnen informatiepanelen worden ge-
plaatst (o.a. fietsroute Binnenstad naar Reeuwijkse Plassen). Voorwaarde is wel dat een paneel 
aangebracht kan worden op een gebouw, waar een beheerder bij hoort, om de kwetsbaarheid 
voor vandalisme te verminderen en om de hoeveelheid aan borden in de openbare ruimte niet 
te vergroten.
 Plaatsen van informatiepanelen over het waterbeheer langs recreatieve routes. 

Bewoners hebben twijfels geuit over natuurvriendelijke oevers. Mensen denken vaak, ten 
onrechte, dat deze oevers onveiliger zijn voor kinderen dan de oevers met een traditionele 
beschoeiing. Dat kan komen doordat voor kinderen minder duidelijk is waar het land ophoudt 
en het water begint door begroeiing van de waterkant. Omdat een natuurvriendelijke oever 
doorgaans geleidelijk afloopt, kan een kind veel makkelijker zelfstandig uit het water komen bij 
te water raken. 
 Bij aanleg van een natuurvriendelijke oever wordt voorlichting gegeven over veiligheidsas-

pecten.

Het veelvuldig voeren van de eenden en vissen leidt in de zomer tot verspreiding van botulisme 
met sterfte van dieren tot gevolg en kan ook negatieve effecten hebben op de ontwikkeling van 
natuurvriendelijke oevers.8 Dit is ongewenst en wordt aangepakt. 
 Gezamenlijke campagne tegen grootschalig voeren van vissen en eenden; zo nodig uitvoe-

ren van aanvullende maatregelen.

8  Rapport “Gouda waterkwaliteit 2008”, november 2009, Hoogheemraadschap van Rijnland
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Samenvatting van acties Sprekend water

Onderzoek naar beleving cultuurhistorische waarden
•	 Rijnland en Gouda onderzoeken wat nodig is om het water rond de Motte bevaarbaar te 

maken.
•	 Voor het verbinden van de Spieringstraatgracht met de Fluwelensingel langs de Vijver-

straat zijn twee varianten geschetst; de komende periode wordt door Gouda onderzocht 
welke variant tot een uitvoerbaar en betaalbaar project kan leiden (zie ook 3.1 Gezond 
Water) .

•	 Uitwerking van de rol van de Mallemolen in de waterhuishouding van Korte Akkeren, door 
Rijnland.

Acties op gebied van communicatie/bewustwording: 
•	 Gezamenlijke campagne van Gouda en Rijnland om klachten over zwerfvuil in het water 

terug te dringen. Zie ook Werken aan water.
•	 Mogelijkheden onderzoeken door Gouda om bedrijven en particulieren te verleiden om het 

schone regenwater op eigen terrein op te vangen, te gebruiken of vertraagd tot afvoer te 
laten komen; o.a onderzoeken of het aanbod van regentonnen kan worden uitgebreid in 
combinatie met de uitvoering van rioleringsprojecten in Gouda.

•	 Plaatsen van informatieborden over het historische en huidige waterbeheer langs belang-
rijke recreatieve routes, door Gouda.

•	 Bij aanleg van natuurvriendelijke oevers in de voorlichting aandacht besteden aan de vei-
ligheid van deze oevers, door Gouda.

•	 Gezamenlijke campagne van Gouda en Rijnland om grootschalig voeren van vissen en 
eenden door bewoners tegen te gaan.

Acties uit het Waterplan 2003, die van kracht blijven
•	 Bij aanleg of vervanging van technische kunstwerken onderzoeken of werking van het 

watersysteem inzichtelijk kan worden gemaakt voor bewoners, door Rijnland.
•	 Waar mogelijk, technisch en financieel, duikers onder fiets-en wandelpaden vervangen 

door bruggen; of doorgaand water beter zichtbaar maken door zo ver mogelijk verlengen 
van watergangen, door Gouda.

•	 Watergangen houden of krijgen bij nieuwe aanleg minimaal aan één zijde een openbaar 
toegankelijke oever voor zichtbaarheid, beleving en voor efficiënt waterbeheer.

•	 Aanleg van steigers, vlonders en beschoeiingen direct bij nieuwbouw van woningen aan-
bieden om wildgroei van vormen, gebruik van niet-duurzame materialen en overbouwing 
van wateroppervlak tegen te gaan. De Keur van Rijnland (beleidsregel nr.9 oppervlaktewa-
ter/inrichting watersysteem en nr.6 beschoeiingen) vormt daarbij de basis.

•	 Behoud en stimulering van begroeiing op kademuren voor zover het planten betreft die de 
constructie niet ondermijnen. Met dit uitgangspunt wordt door Gouda rekening gehouden 
bij beheer en onderhoud, maar ook bij eventuele restauratie (samenstelling mortel). 

•	 Mogelijkheid behouden om waterontdekplekken aan te leggen; de wijze om zo’n plek tot 
stand te brengen wordt veranderd. Wijkteams hebben namelijk de suggestie gedaan een 
ontwerpwedstrijd uit te schrijven onder wijkbewoners. De uitwerking van deze suggestie 
wordt opgepakt door Gouda.
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5. Werken aan water

Visie

Het overgrote deel van de klachten van burgers over waterbeheer gaat over onderhoud, in het 
bijzonder zwerfvuil. Gouda en Rijnland nemen deze klachten ter harte; de samenwerking tus-
sen beide wordt geïntensiveerd, waarbij ook Cyclus wordt betrokken. 

Het onderhoud van het watersysteem binnen Gouda is verdeeld onder twee instanties. De 
waterschappen onderhouden de primaire wateren. De gemeente is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de overige wateren en heeft dit onderhoud uitbesteed aan Cyclus NV. Gouda 
heeft de wens uitgesproken dat het onderhoud van het stedelijk water wordt overgenomen 
door Rijnland. In 2012 heeft Rijnland een herijkingsmoment gepland waarin de overname van 
het stedelijk water voor alle gemeenten met een waterplan wordt bezien. Dan zal worden on-
derzocht of de overname in Gouda aan de orde is en zo ja, vanaf welk jaar.

Opgaven

Omdat Gouda in een veengebied ligt, is baggeren een belangrijk aspect in het beheer en 
onderhoud van de watergangen. De afgelopen jaren zijn alle watergangen in Gouda geïnventa-
riseerd voor wat betreft de aanwezige baggerspecie en is een grootschalig, meerjarig, bagger-
programma uitgevoerd en afgerond. Om ook in de toekomst tegemoet te komen aan de ecolo-
gische inrichting van het watersysteem moet het baggerwerk regelmatig worden herhaald.

Het toepassen van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in het groen is al vele jaren afge-
schaft en sinds enkele jaren geldt dat ook voor de toe passing op verhardingen. Tevens zijn er 
regels vastgesteld ten aanzien van te gebruiken materialen van oeverbeschoeiingen of con-
structies direct boven het water. De negatieve invloed van diffuse bronnen op de waterkwaliteit 
is door deze aanpak in Gouda de afgelopen jaren teruggedrongen.

Baggerwerk
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Het beheer en onderhoud van de watergangen en natuurvriendelijke oevers worden de ko-
mende jaren in nauw overleg tussen Gouda en Rijnland verbeterd, vooral met het oog op flora 
en fauna van water en oever (zie ook Gezond water). Daarbij kan o.a. gebruik worden gemaakt 
van de gedragscode van Rijnland.
 

Gedragscode Waterschappen
In deze gedragscode is vastgesteld hoe de waterschappen omgaan met de aan wezige flora 
en fauna bij de uitvoering van werkzaamheden. De gedragscode is op 10 juli 2006 goedge-
keurd door het ministerie van LNV voor de periode 2006-2011. 
In deze gedragswijzer staat bijvoorbeeld dat voor het regulier en periodiek onder houd geen 
werkzaamheden mogen plaatsvinden binnen het broedseizoen van vogels (15 maart – 15 
juli), tenzij door onderzoek is vastgesteld dat zich op het terrein geen broedende vogels 
(meer) bevinden. En als het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen te werken, worden 
schadebeperkende maatregelen toegepast. Verder staat er bijvoorbeeld in dat natuurvrien-
delijke oevers ongemoeid worden gelaten. Zie voor meer info de link op de website:
www.minlnv.nl/txmpub/files/?p_file_id=27729 

Ontwikkelingen binnen en rondom Gouda (Reeuwijkse Plassen) vragen om een optimalisatie-
slag in het operationeel inlaatregime en peilbeheer.

In de Binnenstad is de aandacht voor het oppervlaktewater mede als gevolg van het project 
Hollandse Waterstad toegenomen. Dat vraagt extra aandacht voor de staat van onderhoud van 
de grachten, kademuren en bruggen. Begroeiing van gemetselde kademuren met bijvoorbeeld 
muurvarens en muur leeuwenbek vergroot de belevingswaarde van de stadsgrachten in de bin-
nenstad en is gunstig voor flora en fauna. 

Overbouwing van water opgeheven, 
doorzicht naar de Kleiweg

http://www.minlnv.nl/txmpub/files/?p_file_id=27729
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Voor goed waterbeheer zijn goed functionerende kunstwerken van belang. Het gaat daarbij om 
sluizen en inlaatwerken. De staat van onderhoud is soms slecht.
Voor een deel van de Oostpolder wordt een herinrichting voorbereid. In het noord-westelijk 
deel is natte natuur voorzien. In het middengedeelte van het plangebied blijft de agrarische 
functie behouden. Het zuid-oostelijk deel krijgt een recreatieve functie (met o.a. de inmiddels 
gerealiseerde sportvelden van voetbalvereniging Donk). Het zuidelijke deel met het bedrijven-
terrein Gouwestroom blijft ongewijzigd.
Voor de herinrichting van het gebied worden de volgende uitgangspunten aangehouden:
•	 De waterkering van de Ringvaart blijft goed bereikbaar via een onderhoudspad. Dit pad 

wordt gecombineerd met een voet-/fietspad.
•	 De mogelijkheid wordt onderzocht of de twee westelijke peilgebieden zijn samen te voe-

gen tot een zelfde waterpeil. In verband met waterkwaliteitsverschil tussen natuurfunctie 
en agrarische functie dient er wel een hydrologische scheiding (dammen, vispasseerbare 
stuwen) te worden geplaatst. Noodzaak en locaties van verbindingen worden met het wa-
terschap afgestemd. Daarbij kan een water- en stoffenbalans inzicht geven in de noodzaak 
van maatregelen.

•	 Toepassen van geleidelijke en diverse overgangen van water naar land. Dit kan bijdragen 
aan de ontwikkeling van een goede waterkwaliteit en ecologie. Nadere detaillering van het 
inrichtingsplan wordt afgestemd met HHSK.

•	 De bestaande verkaveling blijft zo veel mogelijk gehandhaafd en wordt zo mogelijk ver-
sterkt. Dit gebied kent een oorspronkelijke verkavelingstructuur en die is cultuurhistorisch 
zeer waardevol. 

•	 In afstemming met HHSK is het wenselijk de ecologische waterkwaliteitsambities (water-
kwaliteitsbeelden) en de gevolgen voor de inrichting voor dit gebied nader uit te (laten) 
werken. Voedselrijke veenbodems in combinatie met grote waterpartijen kunnen namelijk 
een negatief effect hebben op toekomstige waterkwaliteit.

•	 Een brug over de Ringvaart dient een beweegbaar deel te hebben of passeerbaar te zijn voor 
onderhoudsboten (baggeren). Referentie is de brug bij het bedrijventerrein Gouwestroom.

Acties 

5.1 Dagelijks onderhoud watergangen
Om het beheer en onderhoud van water en oever goed op elkaar af te stemmen heeft het 
opstellen van een beheer- en onderhoudsplan prioriteit. In dat plan staat wie verantwoordelijk 
is voor het beheer en onderhoud van de verschillende onderdelen van de watergangen en 
oevers en worden afspraken vastgelegd ten aanzien van het gewenste beheer. Het afstemmen 
van maaibeleid is zo’n aspect dat in een beheer- en onderhoudsplan kan worden geregeld. 
Hoe vaak wordt gemaaid naast een natuurvriendelijk ingerichte oever; wat is het beste moment 
voor maaien van de berm en is er een relatie met werkzaamheden in het water of anderszins?
Aangezien waterplanten een belangrijke bijdrage leveren aan een betere waterkwaliteit, wordt 
terughoudend omgegaan met verwijderen van waterplanten. 
 Zowel het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers als het natuurvriendelijk onderhoud 

van watergangen worden geoptimaliseerd.

De afspraken tussen Cyclus en Gouda over het tegengaan van zwerfvuil worden aangescherpt. 
Daarnaast zal gekeken worden of een publiekscampagne tegen zwerfvuil (zowel op het droge 
als in het water) kan bijdrage aan veranderend gedrag. Omwonenden langs sloten en vaarten 
worden gestimuleerd om zelf vuil uit de sloot of vaart te verwijderen.   
 Gezamenlijke campagne tegen zwerfvuil (zie ook Sprekend water).
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Het onderhoud aan de grachten en singels in de Binnenstad en de daarbij behorende kademu-
ren en bruggen vraagt extra aandacht nu een kanoroute in de binnenstad is gerealiseerd. 
 Gouda en Cyclus maken daarover afspraken. De 5-jaarlijkse inspectie van kademuren en 

bruggen wordt gecontinueerd.

Behoud en stimulering van begroeiing op kademuren is uitgangspunt voor zover het planten 
betreft die de constructie niet ondermijnen. 
 Met dit uitgangspunt wordt rekening gehouden bij beheer en onderhoud, maar ook bij 

eventuele restauratie (samenstelling mortel).

Het niet toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte blijkt soms 
beheerproblemen op te leveren, niettemin wordt dit beleid de komende jaren voortgezet. 
 Om de onderhoudstoestand van oppervlaktewater te kunnen beoordelen wordt onderzocht 

of een opname in de CROW-systematiek mogelijk is. In dat geval wordt het oppervlaktewa-
ter meegenomen in de jaarlijkse wijkschouw.

Bij de aanleg van natuurvriendelijke profielen is er gekozen voor een standaard.  Basis vormen 
beleidsregel nr. 3 en 9,  de handreiking natuurvriendelijke oevers (uit 2010) en het daaruit voort-
vloeiende voorbeeldenboek van Rijnland. 
 Door in het LIOR van Gouda standaardprofielen op te nemen voor de aanleg van natuur-

vriendelijke oevers, wordt de aanleg vergemakkelijkt.

5.2 Structureel onderhoud watergangen
Gouda en Rijnland gaan een baggerprogramma met een onderhoudscyclus opstellen, zodat de 
watergangen ook in de toekomst op diepte blijven. Waar dat mogelijk is, wordt het baggeren 
beperkt tot het middendeel van de sloot, zodat afslag en beschadiging van de natuurvriende-
lijke oevers wordt voorkomen. Dit mag echter niet tot waterkwantiteitsproblemen leiden. 
 Om de watergangen op diepte te houden wordt een structureel baggerprogramma met 

onderhoudscyclus opgesteld (zie ook 3.3 Gezond water).

Particulier water
Binnen de stad is oppervlaktewater regelmatig in eigendom bij particulieren. De keur van de 
hoogheemraadschappen gaat uit van het gegeven dat de aanliggende eigenaar langs een 
watergang onderhoudsplichtig is voor de halve watergang over de lengte van zijn eigendom. 
De gedachte hierachter is, dat de eigenaar van een perceel dat aan de watergang grenst, ook 
het directe profijt heeft van de watergang voor wat betreft afwatering en infiltratie. In stedelijke 
gebieden gaat dit uitgangspunt maar beperkt op. 

Watergangen binnen stedelijk gebied hebben vaak een veel breder doel en functie en dienen 
niet alleen voor de afwatering van het aanliggende perceel, maar meestal voor (gedeeltes van) 
woonwijken. Daarom is het logisch, dat het onderhoud bij de gemeente ligt. Het gaat dan om 
het baggerwerk vanaf het water of vanaf de openbare oever. Overigens is dit al vaak de prak-
tijk, het voorstel is deze aanpak structureel op te zetten. 
 Eerst in beeld brengen waar dit speelt en welke mogelijkheden en beperkingen er zijn om 

het onderhoud van de particulier over te nemen. 
 Bestuurlijk besluit om onderhoud over te nemen.

De aanwezige oeverbescherming heeft, zoals de naam al aangeeft, tot doel de oever van het 
aangrenzende perceel te beschermen tegen afslag. Het is dan ook logisch dat het beheer en 
onderhoud van de oeverbescherming bij de perceelseigenaar is en blijft.
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5.3 Onderhoud en beheer kunstwerken
Voor goed waterbeheer zijn goed functionerende kunstwerken van belang. Het gaat daarbij om 
sluizen en inlaatwerken. De staat van onderhoud is soms slecht, Gouda en Rijnland onderzoe-
ken de problemen. Bijzonder onderdeel daarbij zijn de monumentale Volmolenduikers in de 
Binnenstad. Deze duikers spelen een belangrijke rol bij het inlaten van water vanuit de Holland-
sche IJssel naar de Binnenstad en het daarmee samenhangende doorspoelen van de Binnen-
stad. De afgelopen jaren zijn deze twee duikers gerestaureerd. 
 De gemeente draagt het onderhoud en beheer van deze duikers over aan het hoogheem-

raadschap.  

Er zijn problemen gesignaleerd bij meerdere kunstwerken. 
 Er wordt een inventarisatie uitgevoerd om een totaalbeeld te krijgen van de knelpunten. In 

elk geval worden in deze inventarisatie de sluizen in de stadsboezem en de inlaat nabij de 
Westerkade betrokken.

5.4 Operationeel beheer
Voor de Reeuwijkse Plassen is door Rijnland een plan gemaakt om te komen tot verbetering 
van de waterkwaliteit. Het is noodzakelijk de inlaat van water voor de plassen zo gering mo-
gelijk te maken, maar inlaten van water blijft nodig. De inlaat van water blijft voorlopig via de 
Goudse stadsboezem lopen.9 
 In het operationeel beheer wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om het inlaten van 

water te optimaliseren. 

Om de waterkwaliteit in de Binnenstad te verbeteren wordt bekeken of in het operationeel 
beheer doorspoelen effectiever kan. Op een aantal specifieke locaties in polder Willens zijn 
problemen met wateroverlast/tekort, die te maken hebben met operationeel beheer. Om deze 
problemen op te lossen wordt onderzocht of automatisering van inlaten/stuwen mogelijk is.
 Optimaliseren van doorspoeling van de stad wordt onderzocht.
 Rijnland neemt peilbeheer bij de twee voorgaande acties mee. Rijnland overlegt met de 

gemeente over het peilbeheer in de stad. 

Regulier geplande onderhoudswerkzaamheden Rijnland
Hieronder staan de belangrijkste regulier geplande onderhoudswerkzaamheden van Rijnland. 
In de jaarlijks update van het waterplan worden deze meegenomen, zodat eventuele raakvlak-
ken met acties uit het waterplan op tijd afgestemd kunnen worden. Deze maatregelen worden 
niet geïnitieerd of gefinancierd vanuit het waterplan. 
•	 Stadsboezem: renovatie gemaal Mallegat (dieselmotoren vervangen door elektrische). 
•	 Polder Willens: inlaat van polder Willens naar Goudse Hout vernieuwen ter voorkoming 

wateroverlast/onderlast situaties aan Voorwillense- en Achterwillense weg.  
•	 Polder Willens: renovatie poldergemaal Willens (vervangen/repareren pomp). 
•	 Polder Bloemendaal: realisatie inlaat vanuit Gouwe t.b.v. peilhandhaving in omgeving 

nieuwe Park.  
•	 Polder Bloemendaal: inlaat automatiseren. 
•	 Polder Bloemendaal: baggeren aantal kleine strekkingen.
•	 Polder Korte Akkeren: inlaat in de buurt van de Westerkade opknappen t.b.v. verbeteren 

doorspoeling bij waterkwaliteitsproblemen. 
•	 Polder Korte Akkeren: houten stuw bij inlaat aan Gaarlandtsingel realiseren t.b.v.verbeteren 

doorspoeling bij waterkwaliteitsproblemen.
•	 Polder Spruit: vervanging poldergemaal Spruit.

9  Regionale aan-en afvoerstudie, augustus 2009, Rijnland
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Samenvatting van acties Werken aan water

Onderhoud
•	 Gezamenlijke inventarisatie van knelpunten in onderhoud en uitwerking van oplossings-

maatregelen (beheer- en onderhoudsplan). Reeds te benoemen concrete onderwerpen zijn: 
   Afstemming Gouda/Cyclus/Rijnland verbeteren (instellen regulier operationeel 

overleg).
   Aanpak van zwerfafval door Gouda (opnemen in CROW-systematiek/campagne 

bewustwording burgers).
   Onderhoud natuurvriendelijke oevers optimaliseren (via werkgroep LIOR), door 

Gouda.
   Natuurvriendelijk onderhoud watergangen (ook bij beschoeide oevers) optimali-

seren/initiëren (via werkgroep LIOR), door Gouda en Rijnland.
•	 Binnenstad: afspraken tussen Gouda en Cyclus over extra aandacht voor onderhoud ka-

demuren en bruggen. De 5-jaarlijkse inspectie van kademuren en bruggen wordt geconti-
nueerd.

•	 Herinrichtingsplan voor Oostpolder wordt uitgewerkt, waarbij wordt samengewerkt met 
HHSK voor mogelijke verbetering van waterkwaliteit (zie ook Gezond water), door Gouda.

•	 Beleid om geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toe te passen wordt voortgezet 
door Gouda. 

•	 Aanpassen LIOR door Gouda aan nieuwe inzichten voor inrichtingsprofielen van natuur-
vriendelijke oevers. 

•	 Gezamenlijk opstellen van een onderhoudscyclus t.b.v. baggerprogramma’s Rijnland en 
gemeente. (via werkgroep LIOR van Gouda).

•	 Binnen de planperiode brengen Gouda en Rijnland de locaties met particuliere waterei-
genaren in beeld. Gouda neemt een bestuurlijk besluit of zij structureel onderhoud gaat 
uitvoeren bij particuliere watereigenaren. 

•	 Regulier geplande onderhoudsmaatregelen jaarlijks bijstellen en opnemen in een uitvoe-
ringsplan, door Gouda en Rijnland.

Onderhoud en beheer kunstwerken
•	 Gezamenlijke inventarisatie van knelpunten in onderhoud en eigendom van kunstwerken 

en uitwerking van oplossingsmaatregelen (via regulier overleg): o.a. lekkage Mallegatsluis 
en/of Ir Kock van Leeuwensluis opheffen/verminderen door Gouda.

•	 Gerestaureerde volmolenduikers (inlaat binnenstad) overdragen van Gouda aan Rijnland.

Operationeel beheer
•	 Stadsboezem: optimalisatie inlaatregime naar Reeuwijkse Plassen door Rijnland.
•	 Stadsboezem: optimalisatie doorspoelen Binnenstad door Rijnland.
•	 Rijnland blijft peilbeheerder; zij overlegt met Gouda over peilbeheer in de stad.

Actie uit het Waterplan 2003, die van kracht blijft
•	 Onderhoud van duikers door Gouda intensiveren zodat de doorstroomopening maximaal 

blijft.



36Actualisatie Waterplan Gouda 2011 – 2015

6. Proces

Uitvoering waterplan

Jaarlijks komt er een uitvoeringplan; enerzijds om het waterplan flexibeler te maken en ander-
zijds om de benodigde capaciteit en financiën beter af te stemmen. Hierbij worden de prioritei-
ten voor het komende jaar gezamenlijk vastgesteld. Ook worden de benodigde capaciteit en 
financiën opgenomen. De projectleider en overige betrokkenen van beide organisaties worden 
per maatregel specifiek benoemd. Zo nodig wordt de visie op punten bijgesteld en worden 
nieuwe maatregelen toegevoegd of overbodig gebleken maatregelen afgevoerd. In de stuur-
groep Waterplan worden in september de prioriteiten voor het uitvoeringsplan van het komen-
de jaar vastgesteld. Naar behoefte schuiven andere betrokken wethouders of hoogheemraden 
aan. Daarna kunnen Gouda en Rijnland op managementniveau hun financiële verplichtingen en 
in te zetten capaciteit voor het komende jaar vastleggen. 

Samenwerking algemeen

De waterbeheerders en de gemeente komen elkaar op allerlei vlakken tegen. Om de samen-
werking soepel te laten verlopen is contact in een vroeg stadium bij het opstellen van plan-
nen en besluiten van belang. Dit voorkomt problemen en daarmee ook vertraging in een later 
stadium. Er is behoefte aan 5 typen regulier overleg tussen Gouda en Rijnland op ambtelijk 
niveau:
•	 regulier overleg over de uitvoering van het waterplan 
•	 regulier overleg in het kader van de watertoets 
•	 regulier overleg over riolering 
•	 regulier overleg over operationele zaken 
•	 minimaal 1 keer per jaar overleg op managementniveau

De eerste drie overleggen bestaan al jaren en hebben de samenwerking tussen Gouda en 
Rijnland aanzienlijk verbeterd. Het overleg over het waterplan wordt als goed ervaren en op 
onderdelen nog verbeterd. De watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belan-
gen zowel kwantitatief als kwalitatief laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen 
en besluiten. Het rioleringsoverleg loopt redelijk en wordt gecontinueerd in verband met de 
uitvoering van het GRP.

Het overleg over operationele zaken bestaat nog niet, maar is van belang om de afstemming 
tussen Gouda (Cyclus) en Rijnland op het gebied van onderhoud en operationeel beheer te 
verbeteren (zie ook Werken aan Water). Waarschijnlijk is dit overleg te combineren met het 
rioleringsoverleg. 

Daarnaast wordt minimaal één keer per jaar overleg op hoger ambtelijk niveau ingesteld 
(bijvoorbeeld overleg tussen management/accounthouder Rijnland en het diensthoofd Beheer 
Openbare Ruimte Gouda).
 
De afstemming met HHSK vindt via de projectorganisatie van Westergouwe plaats, aangezien 
dat één van de twee gebieden van Schieland en Krimpenerwaard binnen Gouda is. Het andere 
gebied is de Oostpolder, waarover afzonderlijk contact is met HHSK.

Acties

•	 Per organisatie zijn/worden deelnemers voor de benoemde overlegtypen aangewezen en 
de benodigde capaciteit gereserveerd.
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Bijlage 1. Lijst met afkortingen

AWZI Afvalwaterzuiveringsinstallatie

BRP Basisrioleringsplan

GRP Gemeentelijk rioleringsplan

IBA Individuele behandeling afvalwater

KRW Kader Richtlijn Water

LIOR Leidraad inrichting openbare ruimte 

MTR Maximaal toelaatbaar risico

NBW Nationaal bestuursakkoord water

Bijlage 2.  Beleid vasthouden, bergen en  
afvoeren

NBW nieuw beleid 

Op 25 juni 2008 is het Nationaal Bestuursakkoord Water-actueel (NBW) ondertekend door 
alle betrokken partijen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). Het nieuwe NBW is 
verbreed tot de aanpak van wateroverlast door overstromend oppervlaktewater, aanpak van 
wateroverlast in relatie tot rioolcapaciteit en aanpak van grondwateroverlast. Voor wat betreft 
de inundatiekansen is het beleid genuanceerd ten opzichte van het Nationaal Bestuursakkoord 
Water uit 2003. 
Uitgangspunt blijft de voorkeursvolgorde Vasthouden, Bergen, Afvoeren. De provincies hebben 
de taak gekregen een normering vast te stellen voor wateroverlast. Inmiddels heeft provincie 
Zuid Holland een normering opgenomen in haar Waterverordening Waterbeheer Rijnland. Uit-
gangspunt is nu een onderscheid wat betreft het gebied binnen de bebouwde kom tussen:
A. Het gebied dat is bebouwd; hiervoor geldt de norm van 1/100 per jaar wateroverlast van-

wege de hoge economische waarde. Onder bebouwd gebied wordt niet alleen bebouwing 
in enge zin verstaan (woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen), maar ook bijvoorbeeld 
hoofdwegen en spoorwegen kunnen daaronder worden verstaan. 

B. Het overige gebied, zoals openbaar groen, sportvelden en overige wegen. Hiervoor geldt 
een norm van 1/10 per jaar wateroverlast vanwege de relatief lage economische waarde 
en de onevenredige kosten van de benodigde maatregelen die gemoeid zijn met het reali-
seren van een hogere norm.

In polders waar geen mogelijkheid is om het oppervlaktewatersysteem ter voorkoming van 
wateroverlast te verruimen, zal alsnog uitgeweken worden naar afvoeren.
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Bijlage 3. Watertypen, flora en fauna

Gouwe

Een deel van de Gouwe heeft een natuurlijke oorsprong. Omdat een groot deel van het water-
lichaam van natuurlijke oorsprong is, wordt het waterlichaam aangemerkt als ‘niet kunstmatig’. 
Waarschijnlijk is het oorspronkelijk watertype te karakteriseren als R710: langzaam stromende 
rivier/nevengeul op zand/klei. Dit oorspronkelijke watertype is echter niet meer met zekerheid 
vast te stellen.

Het oorspronkelijke watertype is veranderd door enkele belangrijke en zeer ingrijpende hy-
dromorfologische maatregelen. De oorspronkelijke loop van de watergangen is grotendeels 
rechtgetrokken. Nagenoeg alle oevers zijn beschoeid. Het waterlichaam maakt onderdeel uit 
van het boezemstelsel wat betekent dat er geen continue stroming door verhang meer plaats-
vindt, maar een vast peil wordt gehandhaafd. Ook is er geen eenduidige stromingsrichting 
meer doordat water door het waterlichaam wordt aan- en afgevoerd. 

Door deze ingrepen is de biologie van het water ingrijpend gewijzigd. Het verlies van stroming 
resulteert in verlies van habitat voor stromingsminnende soorten. De kanalisatie en verdieping 
zorgen voor een grote vermindering van habitatdiversiteit door vermindering dieptevariatie. En 
de beschoeiing en het vaste peil zorgen ervoor dat er geen inundatiezone meer optreedt. 
Het waterlichaam is substantieel van aard veranderd door de hydromorfologische wijzigingen 
en het vertoont nauwelijks gelijkenis meer met het oorspronkelijke type. In de huidige morfolo-
gie is het meest gelijkende type M7 (‘grote diepe kanalen’). 

Om de goede ecologische toestand van het oorspronkelijke watertype te bereiken moet er 
weer verhang in het waterlichaam aangebracht worden, zodat het water onder vrij verval kan 
stromen. En de overige hydromorfologische ingrepen moeten ongedaan worden gemaakt. De 
hydromorfologische ingrepen zijn gepleegd voor de berging, het vasthouden en het aan- en 
afvoeren van water. Daarnaast zijn de ingrepen uitgevoerd ten behoeve van de scheepvaart. 
Het herstellen van het stromend water is momenteel onmogelijk, omdat de afgelopen eeuwen 
Nederland ten opzichte van de zeespiegel is gedaald. 

Omdat noch de herstelmaatregelen, noch de alternatieve middelen mogelijk zijn, is de status 
van de dit waterlichaam definitief ‘sterk veranderd’ volgens de KRW systematiek.

Laagveenvaarten en kanalen

Laagveenvaarten en kanalen worden vooral in laag Nederland aangetroffen. Deze wateren zijn 
meestal aangelegd ten behoeve van wateraanvoer/afvoer en/of scheepvaart. Enkele liggen in 
de polder en vormen daar de hoofdwateringen. Andere zijn onderdeel van de boezem en deze 
hebben vaak een natuurlijke oorspong in veenriviertjes. 

De hydrologie van laagveenvaarten en kanalen wordt vooral bepaald door aan- en afvoer van 
water naar elders. Het water bestaat dus vooral uit oppervlaktewater waarbij de herkomst wis-
selend is; in het natte winterseizoen is dit vaak polderwater, in de zomer bijvoorbeeld water dat 
afkomstig is uit de Hollandse IJssel. Alleen in doodlopende uiteinden of geïsoleerde, afgedam-
de kanalen kan regenwater een rol van betekenis spelen, maar deze komen nauwelijks voor. 

10  De referenties en GET die bij dit watertype horen staan beschreven in het rapport ‘Referenties en 

concept-maatlatten voor rivieren voor de kaderrichtlijn water (Stowa, 2007).
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Het water in laagveenvaarten en kanalen kan periodiek zichtbare stroming vertonen: in de buurt 
van inlaten/gemalen kan dit wel oplopen tot wel meer dan 10 cm/s. De stroomrichting kan ge-
durende het jaar omkeren (aan- en afvoer). Deze geringe stroming kan echter toch van belang 
zijn omdat daardoor de verblijftijd zodanig wordt beperkt dat biologische processen daarvan 
invloed ondervinden (vooral de algengroei). 

Chemie en hydrologie hangen uiteraard sterk samen, de herkomst van het water is bepalend 
voor de chemische samenstelling. In veel gevallen is het polderwater voedselrijk als gevolg van 
lozing, uit- en afspoeling van meststoffen en/of mineralisatie van veen. In de zomer wordt in 
veel kanalen gebiedsvreemd water ingelaten ten behoeve van de landbouw of ter compensatie 
van verdamping van het oppervlaktewater. Dit is vaak met een chemische samenstelling die als 
eutroof en hard kan worden gekarakteriseerd en vaak sterk afwijkt van het gebiedseigen water.

Het dwarsprofiel van een laagveenvaart of kanaal benadert meestal een trapezium. In  de 
meeste gevallen is de overgang van land naar water erg abrupt. Ondiepe begroeibare gedeel-
ten komen daardoor niet of nauwelijks voor. Kanalen waarin natuurvriendelijke oevers zijn aan-
gelegd, vormen een uitzondering. Deze bieden plaats voor begroeiing van emergente planten 
en oeverplanten en de daarmee geassocieerde fauna; daarnaast maken deze oevers migratie 
van landdieren en amfibisch levende dieren (voornamelijk zoogdieren) dwars op de oever tot 
op zekere hoogte mogelijk.

De levensgemeenschappen van laagveenvaarten en kanalen kunnen in principe zeer  soorten-
rijk zijn. Vaak zijn ze dit echter niet, door de intensieve benutting ten behoeve van waterhuis-
houding of scheepvaart. Scheepvaartkanalen zijn altijd veel minder divers, juist omdat de weke 
veenbodem van deze kanalen erg gevoelig is voor opwerveling en erosie door schroef- en 
golfwerking. 

Belangrijke processen en factoren voor het ecologisch functioneren van laagveen vaarten 
kanalen zijn: 
•	 een korte verblijftijd door stroming is limiterend voor de algengroei, nutriënten (met
•	 name fosfaat) worden in kanalen vaak slechts voor een deel benut door algen;
•	 voor zowel vis als voor macrofauna beide geldt dat het ontbreken van structuur (in de 

vorm van oever- en submerse planten) in sterke mate bepalend is voor de diversiteit van 
de gemeenschap;

•	 kanalen hebben door hun vorm een grote oeverlengte, de oever is een (qua oppervlak) 
belangrijk habitat. Oeverinrichting is dan ook sterk bepalend voor de soorten en voor de 
processen die zich hier afspelen zoals denitrificatie etc.

Voor de macrofauna is het stagnante karakter over het algemeen overheersend en worden veel 
algemene soorten aangetroffen. De nabijheid van een laagveengebied met sloten en petgaten 
kan er toe leiden dat specifieke laagveensoorten voorkomen, zoals de groene glazenmaker, de 
kokerjuffer Tricholeiochiton fagesi, de slak Gyraulus riparius en de platworm Planaria torva. De 
soortenrijkdom van libellen kan relatief hoog zijn. Eén en ander is afhankelijk van de aanwezig-
heid van rijke oever- of verlandingssituaties. De meeste soorten in laagveenvaarten en -kanalen 
zijn echter algemeen voorkomend. Bijna alle soorten borstelwormen, slakken, platwormen, 
bloedzuigers en een groot deel van de waterinsecten en watermijten kunnen hier voorkomen.

Voor de visstand is het stagnante karakter overheersend en worden er vooral “stilstaand-water 
soorten” aangetroffen. Afhankelijk van de dimensie, helderheid en plantenrijkdom zijn dit over-
wegend soorten als brasem, baars en blankvoorn in groot, diep, troebel en/of “kaal” water en 
plantminnende vissen als snoek, zeelt en ruisvoorn in kleinere heldere en plantenrijke wateren. 
Laagveen vaarten en kanalen die in verbinding staan met andere wateren kunnen ook migre-
rende vissen als paling en driedoornige stekelbaars herbergen. 
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Maximaal haalbare
Laagveenvaarten en -kanalen kunnen hoge ecologische potenties hebben. Voorwaarde daar-
voor is een geringe scheepvaartdruk, een lage nutriëntenbelasting en gevarieerde en planten-
rijke oevers. Het maximaal haalbare is een kanaal met een gevarieerde, natuurlijke oever met 
afwisselend riet en zeggen- of biezenvegetatie. Bij een geringe breedte speelt de oever al snel 
een	belangrijke	rol	qua	areaalbedekking,	deze	is	al	snel	meer	dan	10%	van	het	wateroppervlak.	
Drijfbladplanten als gele plomp en watergentiaan vormen een belangrijke vegetatiezone langs 
de oever, in het midden van het kanaal kunnen submersen een aanzienlijke bedekking halen.
Onder mesotrofe omstandigheden komen emergenten, submersen en drijfblad dan in vergelijk-
bare bedekkingen voor; er is echter geen sprake van een kolomvullende vegetatie. De bijbeho-
rende visstand is overwegend plantminnend van aard: snoek, ruisvoorn maar ook zeelt, grote 
modderkruiper zijn allen abundant. 

Stadswateren 

Een stadswater in zijn algemeenheid s niet een watertype in de klassieke zin, maar een ver-
zameling vanverschillende types met één gemeenschappelijk kenmerk: gelegen in stedelijk 
gebied.
Stadswateren liggen binnen de bebouwde kom en worden duidelijk beïnvloed door de
stedelijke omgeving. Naast grachten en stadsvijvers zijn het ook bijvoorbeeld waterpartijen op 
bedrijventerreinen en recreatiewateren die geheel of gedeeltelijk in de bebouwde kom liggen. 

Stadswateren verschillen in een belangrijk opzicht van andere wateren doordat de mens in
de stad een wezenlijk deel van het ‘ecosysteem’ is. De hoofdfunctie van stadswateren is het
beheersen van de waterhuishouding van het bebouwde gebied, dat wil zeggen opvang en
afvoer van overtollig regenwater en afvalwater. Stadswateren lijken vaak ecologisch minder
interessant, omdat er veel menselijke invloeden geconcentreerd zijn, waardoor er meer
verstoring kan optreden. Vaak is ook de inrichting een beperkende factor voor een optimale
ecologische ontwikkeling. Toch is er veel waardering voor de aanwezigheid van water in de
stad.

Als belangrijkste beïnvloedingsfactoren kunnen genoemd worden eutrofiëring, saprobiëring, 
verzilting en verzoeting, waterkwantiteitsbeheer en inrichting. De beïnvloedingsfactor eutro-
fiëring staat voor verrijking van het ecosysteem met nutriënten die het gevolg kan zijn van 
mineralisatie van de bodem of van exogene toevoeging. De beïnvloedingsfactor saprobiëring 
staat voor verrijking van het ecosysteem met organisch materiaal, die het gevolg kan zijn van 
exogene toevoeging of als een secundair gevolg van eutrofiëring. De beïnvloedingsfactor in-
richting heeft betrekking op de factoren die ingrijpen op de morfologie van het ecosysteem.

In het algemeen kan worden gesteld, dat in stadswateren wordt gestreefd naar een situatie met
helder water en een rijke vegetatiestructuur met zowel in het oevercompartiment als het
watercompartiment een aanzienlijke bedekking met ondergedoken waterplanten,
drijfbladplanten en helofyten. Dientengevolge is er een rijke van deze vegetatiestructuur
afhankelijke fauna, die karakteristieke soorten bevat.

In het deelonderzoek “Gouda Waterkwaliteit 2008”  is de huidige kwaliteit van de
watergangen in de gemeente Gouda in beeld gebracht. Binnen dit onderzoek is een waarde-
ring gegeven voor zowel ecologie als beleving. Het resultaat is een overzicht van de kwaliteit 
van het stadswater en een overzicht van de voorkomende flora en fauna.
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Bijlage 4. Kaarten 

Kaart 1 Fysisch-chemische beoordeling 
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Kaart 2 Ecologische beoordeling
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Kaart 3 Rioolstelsel Gouda
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Kaart 4 Historisch waardevolle waterstructuur 

Kaart 5 Projecten Hollandse waterstad
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