Toolbox bodemdaling Historische Binnensteden

Beschrijving
maatschappelijk
probleem/opgave

Welke onderzoeksvraag
wordt beantwoord

In historische steden in Nederland treden, als gevolg van bodemdaling, veelvuldig
urgente problemen op als water- en riooloverlast en funderingsschade. Gouda is
één van de koplopers als het gaat om de aanpak van deze problemen in de
bijzondere context van een historische stad, die gekenmerkt wordt door veel
monumentale gebouwen en een beschermd stadsgezicht. In 2014 heeft de
Coalitie Stevige Stad de ambitie geformuleerd om te komen tot
handelingsperspectieven voor de aanpak van ‘overlast door’ bodemdaling in
Goudse Binnenstad én tegelijkertijd de opgedane kennis en ervaring geschikt te
maken voor nationale toepassing. De aanpak voor de Goudse binnenstad kan, na
verdieping en verbreding, als icoonproject fungeren voor historische steden en
stadsdelen in Nederland waar bodemdaling speelt. Hiermee ontstaat de basis
voor een breed toepasbaar handelingsperspectief.
Hoe vertalen we handelingsperspectieven uit inzichten uit de Goudse
bodemdalingsproblematiek naar een Toolbox die historische steden in Nederland
helpt bij de aanpak van aan bodemdaling gerelateerde problemen?

Wat is de doelstelling van
het project

De handelingsperspectieven uit het Goudse te vertalen naar een Toolbox die
historische steden in Nederland helpt bij de aanpak van aan bodemdaling
gerelateerde problemen.

Beoogde resultaten /
producten

Een Toolbox met de volgende onderdelen:
• MKBA methodiek voor bodemdaling in historische steden;
• Juridisch kader aanpak bodemdaling;
• Een staalkaart met beslisboom van gouvernante arrangementen en
bekostigingsmethodieken;
• Factsheet funderingen en constructies;
• Factsheet grond- en oppervlaktewatermodellering;
• Factsheet aanpak risicodialoog historische steden;
• Procesbeschrijving en factsheet betrekken private partijen (doorbreken
‘lock-in’).
Naast deze specifiek onderdelen worden aan de toolbox ook de relevante
achtergronddocumenten toegevoegd, zoals studierapporten.

Tussentijdse resultaten

N.N.B.

Doelgroep

Alle stakeholders die zijn gevestigd in het historisch centrum van Gouda.

Deelnemers

Gemeente Gouda
Hoogheemraadschap van Rijnland

Status

• Arianne Fijan: Arianne.fijan@gouda.nl
• Robert van Cleef: r.vancleef@kennisprogrammabodemdaling.nl
Lopend

Links

N.N.B.
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