Coalitie stevige stad op slappe bodem, gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland

Beschrijving maatschappelijk probleem/opgave

Welke onderzoeksvraag wordt beantwoord?

Wat is de doelstelling van het project?

Beoogde resultaten / producten

Historische (binnen)steden in West-Nederland en steden in de deltagebieden over de hele wereld hebben te maken met
bodemdaling. Dit proces van bodemdaling brengt mede onder invloed van klimaatontwikkeling in toenemende mate
grote uitdagingen met zich mee op het gebied van waterbeheer, ruimtelijke ordening, funderingen, cultureel erfgoed,
infrastructuur en governance. De komende jaren moeten doelmatige strategieën worden ontwikkeld om de leefbaarheid
van de stad en de historische gebouwen en infrastructuur ook op lange termijn te beschermen. Met een doelmatige
strategie worden de kwetsbaarheden van stedelijk gebied op slappe bodem (zoals wateroverlast, funderingsproblemen,
verzakkingen van infrastructuur en openbare ruimte en problemen voor de volksgezondheid) nu en in de toekomst
geminimaliseerd tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
De coalitie ‘Stevige stad op slappe bodem’ heeft haar ambities verwoord in een door alle partners ondertekende
intentieovereenkomst. De coalitie ontwikkelt strategieën en handelingsperspectieven voor (historische) binnensteden
waar bodemdaling plaats vindt. richt zich op en zoekt verbinding met lokale, regionale en (inter-) nationale initiatieven
rondom bodemdaling en klimaatontwikkeling in stedelijk gebied
Het ontwikkelen en realiseren van een (vanuit water en ondergrond beschouwd) robuust perspectief voor leefbare
(wonen, werken, water) steden. Hierbij is het van belang oplossingsrichtingen te verkennen en te ontwikkelen die voor
alle steden bruikbaar zijn. Gouda dient hierbij als icoonproject.
Het project bevindt zich inmiddels in de ‘willen’ fase. In deze fase zijn de beoogde producten: Een concreet en bestuurlijk
getoetst handelingsperspectief voor de leefbaarheid in het gebied rondom de Turfmarkt. Daarbij niet uit het oog
verliezen dat dit onderdeel moet zijn van de visie voor de gehele binnenstad met als uitganspunten:
 Voorkomen van afwenteling: rekening houdend met effecten op en risico’s voor andere gebieden;
 Overdraagbaarheid: sturend op overdraagbaarheid van kennis naar andere gebieden binnen en buiten Gouda;
 Adaptiepaden: de keuzes zijn adaptief; deze kunnen in de tijd worden aangepast / wijzigen op basis van nieuwe
kennis of inzichten (tussendoel).

Doelgroep

Deelnemers

Een brede coalitie van organisaties waaronder gemeente, waterschap en Rijk heeft samen met het bedrijfsleven,
belangenorganisaties en kennisinstituten de lokale, nationale en internationale ontwikkelingen onderkend. Zij hebben de
handen ineengeslagen in de coalitie ‘Stevige stad op slappe bodem’. Het gaat om Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap
van Rijnland, Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek, Deltares, RWS leefomgeving bodem+, TU Delft, Platform
Slappe Bodems, Provincie Zuid-Holland, Stowa, Sterk Consulting

Contactpersoon + contactgegevens





Henkjan Faber, Hoogheemraadschap van Rijnland, henkjan.faber@rijnland.net
Arianne Fijan, gemeente Gouda, ariane.fijan@gouda.nl
Robert van Cleef, Sterk Consulting, rvancleef@sterkconsulting.nl

Financiering
Omvang
 100 K
 100 – 250 k
 250 K
Realisatie:
 Volledig
 Deels
 Niet

Status
 Voorbereiding
 Startfase
 Lopend
 Afgerond

Status
 Lopend
Er zijn afgeronde, lopend en nog te starten projecten. Het gaat bijvoorbeeld om:
 Onderzoek naar Governance van bodemdalingsvraagstuk (lopend)
 Communicatieonderzoek (afgerond)
 Communicatie implementatie (*te starten)
 Kosten- batenanalyse (lopend)
 Living Lab Bodemdaling (lopend)
 Werkplaats (afgerond)
 Systeemanalyse (afgerond)
 Praktijkwijk (te starten)
 Tool kit zelf meten (lopend, eerste fase afgerond))
 Et cetera

Links (URL)
Looptijd

2014-2020

Locatie

Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland

