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Inhoud van de presentatie 

1. Inleiding 

 

2. Visie, doelstellingen , sporen 

 

3. Casestudies 

 

 Strategische waterplannen 

 Herontwikkeling van verouderder havengebieden 

 Herconfiguratie van rivieren en kanalen 

 Ecologisch herstel 

 Adaptie waterlandschappen 

  

 

    

 

 



Inleiding: water als troef  voor de 

stad 



Water als troef  voor de stad 
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Doelstellingen 

Water versterken 
als ruimtelijk 
structurerend 

element 

Water al 
levensader 

verankeren in de 
stad 

Het natuurlijk 
karakter van 

water in de stad 
zichtbaar maken 

Water als 
culturele drager 

in de stad 
verankeren 



Doelstelling 1: water versterken 

als ruimtelijk structurerend 

element 

• Aandachtspunt 1: het waterlandschap 

 



Doelstelling 1: water versterken 

als ruimtelijk structurerend 

element 

• Aandachtspunt 2: water als identiteitsdrager van 

stad en wijk 

 



Doelstelling 1: water versterken 

als ruimtelijk structurerend 

element 

• Aandachtspunt 3: water als bindend element 

tussen stad en ommeland 

 



Doelstelling 2: water als 

levensader verankeren in de stad 

• Aandachtspunt 1: ruimte voor water 

 



Doelstelling 2: water als 

levensader verankeren in de stad 

• Aandachtspunt 2: toegankelijk water 

 



Doelstelling 2: water als 

levensader verankeren in de stad 

• Aandachtspunt 2: toegankelijk water 

 



Doelstelling 2: water als 

levensader verankeren in de stad 

• Aandachtspunt 3: multifunctioneel water  

 



Doelstelling 2: water als 

levensader verankeren in de stad 

• Aandachtspunt 3: multifunctioneel water 

 



Doelstelling 3: het natuurlijke 

karakter van water in de stad 

zichtbaar maken 

• Aandachtspunt 1: opwaarderen van de 

waterkwaliteit 

 



Doelstelling 3: het natuurlijke 

karakter van water in de stad 

zichtbaar maken 

• Aandachtspunt 2: verhogen van de biodiversiteit 

 



Doelstelling 3: het natuurlijke 

karakter van water in de stad 

zichtbaar maken 

• Aandachtspunt 3: aandacht voor de natuurlijke 

cycli van water 

 



Doelstelling 4: water als 

culturele drager in de stad 

verankeren 

• Aandachtspunt 1: vertalen van maatschappelijke 

prioriteiten 

 



Doelstelling 4: water als 

culturele drager in de stad 

verankeren 

• Aandachtspunt 2: water als katalysator voor de 

esthetische ervaring van de publieke ruimte 

 



Doelstelling 4: water als 

culturele drager in de stad 

verankeren 

• Aandachtspunt 3: waterprojecten als illustratie 

van de hedendaagse ingenieurspraktijk 

 



Sporen 

Vanuit een gerichte 
taakstelling werken 

aan een 
geïntegreerd 
(stads)project 

Inzetten van een 
beleidskader op 

maat voor projecten 

Werken volgens een 
project gestuurde 

procesaanpak 

Ruimte voor 
visi(onair)e 



Spoor 1: Vanuit een gerichte 

taakstelling werken aan een 

geïntegreerd (stads)project 



Spoor 1: Vanuit een gerichte 

taakstelling werken aan een 

geïntegreerd (stads)project 



Spoor 2: Inzetten van een 

beleidskader op maat voor 

projecten 



Spoor 2: Inzetten van een 

beleidskader op maat voor 

projecten 



Spoor 2: Inzetten van een 

beleidskader op maat voor 

projecten 



Spoor 3: Werken volgens een 

projectgestuurde aanpak 



Spoor 4: Ruimte voor het 

visi(onair)e 



Casestudie: Strategische 

waterplannen 

• Plan Bleu in Lyon 

 



Casestudie: Herontwikkeling van 

verouderde havengebieden 

• Oude dokken in Gent 

 



Casestudie: Herconfiguratie van 

rivieren en kanalen 

• Leiedoortocht in Kortrijk 

 



Casestudie: Herconfiguratie van 

rivieren en kanalen 

• Leiedoortocht in Kortrijk 

 



Casestudie: Ecologisch herstel 

• Demer in Diest 

 



Casestudie: Ecologisch herstel 

• Demer in Diest 

 



Casestudie: Adaptieve 

waterlandschappen 

• Lycée Philippe Lamour in Nîmes 

 



 

 

 

  Dank u voor uw aandacht! 


