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• vooraf afspraken over werkwijze
• beslissen over inhoud/proces
• werken aan producten en concrete 

plannen
• samenbrengen alle deelaspecten
• beeldend werken 
• uitgangspunten communiceerbaar
• niet opnieuw het wiel uitvinden 
• naar de mensen toe
• het veld in
• herhaling succespatronen 
 

Andere manier van werken (vooronderstellingen)



Wat weten we van Gouda ? 
Hollandse Waterstad-Gouda





 



Gedempte grachten na 1825



 

• F:\bestanden workshop\071126 scenario's IV 2.pdf

Ambities Gouda

file:///C:/Users/Kees%20Ykema/Desktop/F:%5Cbestanden%20workshop%5C071126%20scenario's%20IV%202.pdf


Een Gracht terug-Verlorenkost/Nonnenwater

Huidige situatie Situatie ca. 1950



 

Huidige situatie Situatie ca. 1900

Openmaken Zuidelijke Toegang-staande mastroute



 

Huidige situatie Situatie ca. 1900

Intieme vaarroute



 

• Samenwerking tussen Hollandse watersteden

• Geintegreed werken

• Demonstratie van succes

• Kennisoverdracht naar het publiek

• Economische stimulans voor Toerisme en Recreatie

• Samenwerking tussen Hollandse waterstedenSamenwerking tussen Hollandse watersteden

•  Geintegreerd werkenGeintegreerd werken

•  Demonstratie van succesDemonstratie van succes

•  Kennisoverdracht naar het publiekKennisoverdracht naar het publiek

•  Economische stimulans voor Toerisme en RecreatieEconomische stimulans voor Toerisme en Recreatie

Hollandse Waterstad Gouda- doelen



 
Haalbaarheidsonderzoek in een snelkookpan

 Selectie ingenieursburo

 Leesmap samenstellen

 Multidisciplinair

 Fysiek langs knelpunten

 Uitgangspunten formuleren

 Principes  vastleggen

 Presentatie aan besturen



 

Helderheid over en een genuanceerd beeld van de ambitiesHelderheid over en een genuanceerd beeld van de ambities
Kennisleemtes zijn geidentificeerdKennisleemtes zijn geidentificeerd
Bewustwording bij de cp  (en daarbuiten) (elkaars belangen, noodzaak samenwerken)Bewustwording bij de cp  (en daarbuiten) (elkaars belangen, noodzaak samenwerken)
Inzicht in de materie  (b.v functioneren van het (water)systeem) Inzicht in de materie  (b.v functioneren van het (water)systeem) 
Nieuwe behoeftes, kennis en informatie opgeleverdNieuwe behoeftes, kennis en informatie opgeleverd

LeermomentenLeermomenten
 Aanloop is lang (integratie en samenwerken van CP, agenda’s)Aanloop is lang (integratie en samenwerken van CP, agenda’s)
Continuiteit is een belangrijk aandachtspunt( cp, projectmanagement, legitimatie)Continuiteit is een belangrijk aandachtspunt( cp, projectmanagement, legitimatie)
 Concreet werken  vergt concentratie en (mens)sturingConcreet werken  vergt concentratie en (mens)sturing
 Vermenging van projecten en afsprakenVermenging van projecten en afspraken
 VerrassingenVerrassingen

Wat hebben we geleerd van geintegreerd werken? Wat hebben we geleerd van geintegreerd werken? 
Water wordt door de consortiumpartners en daarbuiten gezien als een drager van identiteit en biedt Water wordt door de consortiumpartners en daarbuiten gezien als een drager van identiteit en biedt 

kansen voor stadsontwikkeling (cultureel en Havenkwartier), economie, leefbaarheid en Toerisme, kansen voor stadsontwikkeling (cultureel en Havenkwartier), economie, leefbaarheid en Toerisme, 
bewustwording over een samenhangend systeem bewustwording over een samenhangend systeem 

Bewustzijn en begrip ontwikkeld over mogelijkheden en onmogelijkheden bij de consortiumpartners Bewustzijn en begrip ontwikkeld over mogelijkheden en onmogelijkheden bij de consortiumpartners 
onderling (beeld, kennis en werkvelden)onderling (beeld, kennis en werkvelden)

integratie van kennis plaatsgevonden, vergroten van mogelijkheden integratie van kennis plaatsgevonden, vergroten van mogelijkheden 
veel meer plezier in het samenwerken (enthousiast geworden)veel meer plezier in het samenwerken (enthousiast geworden)
vanuit Rijnland meer aandacht voor cultuurhistorie (watersysteemmodel is daar aan opmaat voor vanuit Rijnland meer aandacht voor cultuurhistorie (watersysteemmodel is daar aan opmaat voor 

geworden, discussie met historische clubs voor herstel en gebruik van het historische geworden, discussie met historische clubs voor herstel en gebruik van het historische 
watersysteem)watersysteem)

kennisleemtes hebben we in beeld gebracht (watersysteemmodel van Rijnland, toeristische onderzoeken kennisleemtes hebben we in beeld gebracht (watersysteemmodel van Rijnland, toeristische onderzoeken 
en haalbaarheidsstudieen haalbaarheidsstudie

Wat is anders dan verwacht?Wat is anders dan verwacht?
samenwerken pas na 2 jaar intensief werken, soms ook strijd heeft vruchten afgeworpen samenwerken pas na 2 jaar intensief werken, soms ook strijd heeft vruchten afgeworpen 
discontinuiteit door wisseling van deelnemers/projectleiders, steeds de boodschap opnieuw  vertellen, discontinuiteit door wisseling van deelnemers/projectleiders, steeds de boodschap opnieuw  vertellen, 

effect is  veel tijd nodig om de boodschap naar ‘buiten’ (buiten het consortium ) te vertellen, project effect is  veel tijd nodig om de boodschap naar ‘buiten’ (buiten het consortium ) te vertellen, project 
dijt uit en kern wordt diffuusdijt uit en kern wordt diffuus

agenda’s van de verschillende partijen niet of onvoldoende bij aanvang van het project op tafel zijn agenda’s van de verschillende partijen niet of onvoldoende bij aanvang van het project op tafel zijn 
gekomen, mensen en partijen moeten aan elkaar wennen m.a.w. hoe groot is belang en daardoor de gekomen, mensen en partijen moeten aan elkaar wennen m.a.w. hoe groot is belang en daardoor de 
bereidheid om energie in het project te stekenbereidheid om energie in het project te steken

legitimatie moet bevochten worden vanuit de verschillende organisaties om deel te nemen aan het legitimatie moet bevochten worden vanuit de verschillende organisaties om deel te nemen aan het 
project (reorganisaties, menswisselingen)project (reorganisaties, menswisselingen)

hoe concreter hoe meer de belangen ogenschijnlijk tegenover  komen te staan (abstracte thema’s zijn hoe concreter hoe meer de belangen ogenschijnlijk tegenover  komen te staan (abstracte thema’s zijn 
nog nader invulbaar, bij concrete producten is er iets te meten en weten)nog nader invulbaar, bij concrete producten is er iets te meten en weten)

VerrassingenVerrassingen

Wat zijn de concrete fysieke resultaten?Wat zijn de concrete fysieke resultaten?

Wat betekent dit voor mijn werk?Wat betekent dit voor mijn werk?
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