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HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND BLIJFT BIJ NEGATIEF
STANDPUNT INZAKE NIEUWE WOONWIJK BIJ GOUDA

AdviescommissieWater:
belangwaterbeheerders
moetzwaardergaan
wegen
DeAdviescommissieWaterpleitervoorhetbelangvanwaterbeheerdersbijhetplannenvanwoonwijkeneninfrastructuur indetoekomstzwaardertelatenwegen.Nukomthetvaakvoordathet
waterschapaanhetkortsteeindtrektalshetgaatominbreukenindewaterhuishouding.Zoblijft het
Hoogheemraadschap vanSchieland bijhetnegatievestandpunt inzakedenieuwewoonwijk bij
Gouda(Westergouwe).GoudawildienieuwewijkindeZuidplaspolder bouwen.MinisterDekker
(VROMjheefterinmiddelsmeeingestemd.Westergouweligtquawaterhuishouding opdemeest
ongunstigeplekindiepolder.Debouwvandewijkisbovendieninstrijd metdeInterregionale
Structuurvisie,diedelocatieWestergouweaanwijst alseengebiedwaarhoogstenslichtevormenvan
verstedelijking mogelijkzijn.
Al26jaar probeert Goudadehuisvestingsproblemen indegemeenteoptelossen
metdebouwvaneennieuwewijk, Westergouwe.Opdezelocatie,tussen deGouween
deHollandscheIJssel,moetenongeveer4000
woningen verrijzen.Delocatieisgekozen in
detijd datalleenwerdgekeken naarde
beschikbareruimteennietnaardeondergrond engevolgenvoorhetwaterbeheer. Nu
het inzicht isvoortgeschreden,lijkt degekozen locatieminder gunstigdan voorheen.
Hetgebied ligt ineenlaaggelegenpolderop
veengrond.In2002en 2003 heeft hetHoogheemraadschapvanSchieland aleennegatief
adviesgegevenoverdebouw.
Doorhetbesluitvanminister Dekker
wordt hetadviesvanhet hoogheemraadschapgenegeerd.Ineenadviesvande
AdviescommissieWatervan 18novemberjl.
pleitdecommissieechtervooreenzwaarwegenderbelangvandewaterbeheerders.Het
adviesisbedoeld alsaanvullingvoorde
plaatsdiewater inneemt indeNota Ruimte.
Decommissie,ondervoorzitterschap vande
kroonprins,concludeert datde sturingsfilosofievandeNota Ruimtegoedis,maardat
denotageenborgingbiedtdathet regionale
watersysteem indetoekomst medederuimtegaatordenen.Zijpleitdaarom voormeer
sturingvanderijksoverheid,maar ookvoor
een'zwaarwegend' adviesvandewaterbeheerderbij devoorbereidingvaneenstructuur- ofbestemmingsplan.
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Hetaanwijzen vandebouwlocatievoor
Westergouwe isookinstrijd metdeInterregionaleStructuurvisie (ISV).Dezeis
opgesteld door23 betrokken overheden
(gemeenten,provincie,waterschap).De
Zuidplaspolder wordthierin indrieën
gedeeld:hetnoordelijkgelegen kleigebied,

O

12

24

36

48

60

72

84

96

tijd(uren na doorbraak)
HoBandse IJssel
Hollandse IJssel&
ringvaart
Gouwe
Gouwe & ringvaart

Hetverloopvandewaterdiepteindetijdmiddenin
Westegouwevoorvieroverstromingsscenario's:dijkdoorbraakHollandscheIJssel,overstromingvande
ringvaarteneendijkdoorbraaklangsdeGouwe.

hetmiddengebied met klei,kattekleienveen
enhetzuidelijk gelegenvenigegedeelte.
VolgenshetISVishet noordelijke
gedeeltegeschiktvoorstedelijke ontwikkeling.Het middengedeelte ismindergeschikt
voorstedelijke ontwikkeling, maar meer
vooreenecologisch enrecreatieflandschapspark,waarinookcombinatiesvanwater,
wonenennatuur mogelijkzijn.Hetzuidelijkegedeeltetenslotteisalleengeschikt
voorlichtevormenvanverstedelijking langs
drijvende infrastructuur. Een waterrijk
natuurpark isvolgensSchieland denkbaar.
Intotaalmoet hier 15tot 20procentwaterbergingworden gerealiseerd.

DeomvangvaneenoverstromingendemaximalewaterdiepteindeZuidplaspoldertenwestenvanGoudaalsdedijk
lan^jsdeHollandscheIJsseldoorbreekténderin^vaartkadebezwijkt.WestergouweligttegenGoudaaaninhetmeest
oostelijkedeelvandepolder(waardekleurhetdiepstblauwis)(Bron:WLDelftHydraulics).

DegemeenteGoudawiljuist inhetzuidelijkegedeeltebouwen enheeft deWerkgroepWateropgaveWestergouwe inhet
levengeroependiedemogelijkheden voor
eennieuwewoonwijkonderzocht.Zijconcluderendathetmogelijk énverantwoord is
Westergouwe tegaanbouwen.Hieraanis
weleenaantalrandvoorwaarden verbonden.
Zomoetgenoegwaterberging worden aangelegd{15tot20procent vanhet totale
oppervlakvandewijk),ermoetenpeilvakscheidingen komen(hardekeringen én
grondconstructies) enaanvullende waterstaatkundige maatregelen alsermeer peilvakscheidingen komen(stuwen).Deondergrond vandewoonwijk moetstabielzijn(of
wordengemaakt)opdeeerder aangegeven
bouwpeilenenermoetenstabieletaludsen
waterbodems vanwatergangen worden
gebouwd.BovendienmagdebouwvanWestergouweniet leidentotafwenteling vande
kostenophet beheervanhet openbaar
gebied ófvanafwenteling vandekostenop
toekomstigwaterstaatkundig beheer.

Verantwoordelijkheid
Goudamoet nugaanzorgenvoorde
benodigdewaterbeheermaatregelen. De
gemeenreneemtdevolle verantwoordelijkheid opzichvoordeexploitatie,het beheer
enhetonderhoud vandewoonwijk. Daartoe
isdestadopditmoment bezigmet het
opstellen vaneenmasterplan,dar medio
januari gereedmoetzijn.Deplannen
omvatten eenduurzaam watersysteem,dat
uitgaat vanvoldoendeveiligheid, waterbergingscapaciteitenwaterkwaliteit. Gouda
spreektzelfdanookvaneen'Waterstad'.Eén
vandeoplossingen inditplan is bijvoorbeeldhetophogenvan hervloerpeilvande
woningen.
Dezeenanderemaatregelen zullende
grondprijs verhogen.Zozouhet ophogen
vandegrondeenprijsverhoging vanongeveer25europervierkantemeter opleveren.
Dehuizenprijs kandaardoor hoger uirvallen
danvergelijkbare woningen inanderegebieden.Bovendien moetende toekomstige
bewoners rekening houdenmet andere
watergerelateerde problemen,zoalsnatte
keldersentuinen dieregelmatig opgehoogd
zullenmoeten worden. *
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Hogere temperatuur
doet water
vertroebelen
"Alsdetemperatuurindezomermettweetot
driegradenstijft, zullendeondiepemerenvan
Nederlandveelmoeilijkertebellerenzijn,"stelt
EllenvanDonkvanhetNederlands Instituut
voorEcologie(NIOO-KNAW).Ineengrootschaligonderzoeksproject invijfEuropese landenkwamhettemperatuurseffect opdevertroebelingvanwateraanhetlicht.
Bijeenhogerewatertempetatuur verliesrhetecosysteem ineenondiep meereerderzijn stabiliteit.InZuid-Europa vertroebelthetwateralbijeenlagerebelastingmet
voedingsstoffen alsfosfaat enstikstofdan in
Noord-Europa.Hetzelfde verschilblijkt op
tetreden tijdens eenwarmezomer versus
eenkoudezomer inNederland.Algenoverwoekeren ineenwarmezomersnellerde
kranswieren enanderewaterplanten. Het
meerwordtgevoeligervoor voedingsstoffen.
Eentweedeeffect vandehogetetemperatuur isdat onderdealgen hetaandeelvan
decyanobacteriënofblauwalgen toeneemt.
InNederland komenveelondiepe meren
voor.Dezezijn ófhelderengezondóftroebel
engeëutrofieerd. Inhet SWALE-project
(ShallowWetlandlakefunction and restorationinachangingEuropean environment),
betaald doordeEuropeseUnie,kekenwetenschappers naar heteffect vanhet toevoegen
vanvoedingsstoffen opondiepe,heldere
meren.Hetdoelwasomtezienhoesnelzo'n

ecosysteem kanomslaan.Dezesmerenverschilden alleeninhun ligging:vanNoordFinland totZuid-Spanje, endaardoor inde
temperatuur. Deonderzoekers uir Finland,
Zweden,Groot-Brittannië,Nedetlanden
Spanjevoegden inafgezette delenvande
merenexrravoedingssroffen toe,overalop
preciesdezelfdemanier.InNederland mocht
hetNIOOeenstukvanhet Naardermeer
gebruiken, hetoudste natuurmonument
vanhet landenerghelder.Dewarme meren
inZuid-Europa blekenalgauwomteslaan
naar troebel.Bijdezelfde voedselrijkdom
blevendenoordelijkere enkoudere meren
helder.
Degevolgenvoorhetwaterbeheer zullen
nietuitblijven. Tweevandemaattegelen om
eenmeer weerhelder temaken,zijn hetzuiverenvanhetwaterenhetwegvangenvan
vissen.Alserteveelwatervlo-etende vissen
inhetwaterzirten,dankrijgen algenetertjes
zoalswatervlooien geenkansomhun 'werk'
tedoen:zewordennamelijk massaalopgegetendoordevissen.InhetEuropeseonderzoekzijn daaromnaastvoedingsstoffen ook
vissen toegevoegdaande mesokosmossen.
Inwarmemerenkrijgt heteffect vande
voedingsstoffen deoverhand ten opzichte
vanhetviseffect. Hetmaakt danmindet uit
hoeveelvissenendushoeveel algenetende
watervlooien erzijn.VanDonk:"Het effect
vanbiologischbeheer,waarbij beheerders
herteveelaanvissenuit eenmeer halen,zal
verminderen bij hogeretemperaturen.En
datgaatalopbij een temperatuurstijging
vaneengraadoftweetotdrie,diebij klimaatsveranderingmakkelijkgehaald wordt.
Daardoormoetdeconcentratievan fosfaat in
het water nogverderomlaagom helder
water tehebbenen tehouden.Datgaat
Nederland meerkosten."*ï

'Groenesoep'indeVeluwerandmeren(foto:JohnvanSchie).

zie ook het artikel 'Nieuwbouw in
diepgelegen polders?'vanPaulBaan,
Nathalie Asselman enPieter-Jan Hofman innummer 21,pag. 25-27.
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