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Waterland is een doe- en denktank die zich inzet voor gezond 

water in de publieke ruimte. Door in te zetten op de recreatieve 

aspecten van water maken wij, middels dialoog, communicatie en 

participatie, mensen warm voor duurzame verbeteringen op het 

vlak van water in hun directe omgeving.

Waterland is een open collectief van geëngageerde burgers die op 

een creatieve en kwalitatieve manier met en voor het water werkt.

Waterland gaat voor een land waar het water vrij kan stromen en 

waar de bodem terug een spons kan zijn. Water is plezier, water 

is genieten, water trekt aan. Wij brengen de funwaarde in het 

waterlandschap. We verlaten platgetreden paden, zeker als deze 

paden steeds op een muur botsen. Experiment staat centraal om 

mensen te inspireren. We verbeelden een waterrijke toekomst 

waar de principes rond groen-blauwe netwerken centraal staan. De 

overgang tussen het water en het land is voor ons een dynamische 

omgeving. 

Waterland is een bundeling van krachten van 2 waterinitiatieven 

die elkaar in 2020 vonden. Enerzijds Yaku en anderzijds de mensen 

achter het BWMSTR-label weg van water.
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Missie

Gezond natuurlijk water staat centraal voor waterland. Samen met 

burgers, beleidsmakers, professionelen en het middenveld streven 

we naar een kwalitatieve waterrijke omgeving.

We kunnen water analyseren vanuit een fysische of chemische 

benadering. Maar water is veel meer dan dit. Water trekt mensen 

aan en het verbindt mensen. Water heeft een extra dimensie! We 

brengen deze verschillende werelden van het water samen.

Het water kan ook een (communicatieve) barrière zijn. Vanop 

de twee oevers staat men dan naar elkaar te roepen terwijl men 

vergeet dat het water centraal staat. We willen mee bruggen 

bouwen. Mensen informeren, sensibiliseren, samenbrengen en 

gesprekken mogelijk maken. 

Visie

1. WATER IS PLEZIER

Zwemmen, kajakken, wandelen,... het is allemaal leuker met proper 

water. Met durf en experiment brengen we de fun-factor mee in 

het waterdebat. We hijsen het waterdebat mee uit het technische 

moeras en tonen met activiteiten en interventies aan de buurt wat 

het water voor hen kan betekenen.

2. MET TWEE VOETEN IN HET WATER, MET TWEE VOETEN LANGS DE 

BURGERS

Actie, actie, actie! We experimenteren en ondernemen. We zijn 

aanjagers van meetacties en citizen science maar bouwen ook 

waterpomp-fietsen en  groene-eilanden. We vertrekken vanuit 

de vragen en noden van de burgers, en betrekken hen actief bij 

de zoektocht naar oplossingen. We gaan voor een collectieve 

kennisopbouw, vanuit de praktijk, samen met de voeten in het 

water. 

WATERLAND
Missie en Visie

3. VEERKRACHT IS MEER DAN EEN MODEWOORD

De ecologisch gezonde waterloop is het vertrekpunt van 

onze interventies. Natuurlijke processen zijn onze inspiratie 

en leidraad. Waterkwaliteit en fauna & flora onze gidsen in de 

stroomversnellingen die we teweegbrengen. Binnen de uitdagende 

(ver)harde randvoorwaarden van ons speelveld, de stad, geven we 

ecologische processen een plaats en laten hierdoor het kanaal weer 

wat meer rivier zijn.

4. WE HEROVEREN HET WATER

Water is een publiek goed, water wordt publieke ruimte. We 

bouwen we aan een nieuwe watercultuur. Waar burgers in 

verbinding staan met hun waterlopen en een stem hebben in 

het waterdebat. Waar waterlopen mutlifunctioneel zijn en niet 

enkel beheer(s)t voor transport. Waar we samen met burgers actie 

ondernemen voor gezonde waterlopen, omdat we nu allemaal 

weten hoe belangrijk dit is. 

5. WATERKWALITEIT VOOR EN MET MENS, DIER EN PLANT

De ecologisch gezonde waterloop is het vertrekpunt van 

onze interventies. Natuurlijke processen zijn onze inspiratie 

en leidraad. Waterkwaliteit en fauna & flora onze gidsen in de 

stroomversnellingen die we teweegbrengen. Binnen de uitdagende 

(ver)harde randvoorwaarden van ons speelveld, de stad, geven we 

ecologische processen een plaats en laten hierdoor het kanaal weer 

wat meer rivier zijn.

6. WATER IS DE AIRCO VAN DE STAD

Stedelijk water vervult een centrale rol in het klimaatadaptatie 

verhaal. Waterlopen vormen aders van verkoeling. Via innovatief 

ontwerp verhogen we de dynamiek en ruimtelijke variatie in en 

rond de waterloop. P, en kunnen planten en bomen functioneren 

als heuse airco’s die stedelijke temperaturen temperen. Daarnaast 

genieten burgers van een variatie aan verfrissingsmogelijkheden in 

en langs het water en dit verspreid over de stad.
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WATERRIJK WATERSCHEI
Een living lab in Waterschei

Stad Genk, Provincie Limburg, Aquafin, VMM, Dep Omgeving,...

Waterland, UHasselt en Breekijzer (constructlab ontharding)

2021-2023

Burgers aanzetten om mee te werken aan infiltratie om zo een 

systemische verandering te realiseren.

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING

De Stiemerbeek lijdt onder de druk van de vele overstorten. De 

vele mijnsités die op de flanken van de Stiemerbeek liggen dienen 

dus inspanningen te doen voor de Stiemerbeek. De stad Genk zet 

daarom een ambitieus traject op waar er zowel op het publieke 

domein als op private ruimte wordt geïnvesteerd in het vasthouden, 

bergen, hergebruiken van water.

Waterland, Breekijzer en UHasselt zetten samen in de wijk 

Waterschei een living lab op. Door twee jaar in de wijk aanwezig 

te zijn en samen met bewoners in dialoog te gaan zoeken we 

naar de raakvlakken tussen systemische veranderingen en lokale 

noden. Het Living Lab is dus een onderzoeks- en experimenteerplek 

tussen het dagdagelijkse leven en het beleid en resulteert in een 

reeks prototypes. Deze prototypes zijn ingrepen die specifieke 

antwoorden biedt op de noden uit de wijk alsook mee werk maakt 

van het ontlasten van het rioleringssysteem.

Het paviljoen wordt een centrale plek in de wijk waar we samen in 

gesprek gaan en informatie uitwisselen.
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VAARTKOM LEUVEN
Inrichting vaartkom oevers en waterbeleving

Stad Leuven

Tractebel, ADR, Descombes, Pool is cool, Onkruid, Waterland

2022-2027

In deze nieuwe publieke ruimte bouwt waterland de brug tussen de 

burgers en de onzichtbare aspecten van het water in de Vaartkom.

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING

De omgeving van de vaartkom in Leuven is een plek in transitie. Er 

beweegt heel veel rond deze omgeving. Nu wordt ook de publieke 

ruimte aangepakt. Samen met een fantastisch team mogen we dit 

uniek en ambitieus project realiseren.

In deze publieke ruimte wordt een publiek zwembad geïntegreerd. 

Zo wordt er verkoeling in het water voorzien midden in de stad. 

Weer een stap gezet in meer publieke open zwemwater.

Ondanks dat het water een centrale plek opneemt in de omgeving 

van de Vaartkom vandaag is er weinig of geen contact en kennis 

met hetgeen er onder de waterspiegel beweegt. Waterland 

fungeert in deze opdracht als ontwerper van het onderwater-

landschap. Ook de snoekbaars is een Leuvenaar!

Daarnaast staat Waterland in voor de water-link met de burgers. Aan 

de hand van workshops, watersessies, dobberdagen en big swims 

brengen we de Leuvenaar dichter bij het verhaal van het water in 

de stad.
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OBSERVATORIA WATERBELEVING

de uitkijktoren van het zwembad voor redders en andere gebruikers die 
van het zicht willen genieten.

de historische laad- en losinfrastructuur wordt omgevormd tot meetpu-
nt voor waterkwaliteit 

verschillende vormen van waterrecreatie aan de kop van de vaart 

uitzicht over het dok vanop het voedseldak van de OPEK  onderzoek naar bijzondere waterecologieën aan het drijvend platform 
aan de staart van de vaart

verkoelende regeninstallatie in de zomer door een kunstmatige wolk op 
het Viktor Broosplein
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Waterbeleving 1:

Waterbeleving 2:

Waterbeleving 3:
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HET GROEN SPOOR
Een groen-blauw kindlint door Sint-Amandsberg

Wijkbudget stad Gent

Waterland

2022-2024

Op een groen-blauw kindvriendelijke route door de wijk maken we 

vier plekken waar ontmoeting, biodiversiteit en water centraal staan

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING

“Het Groen Spoor” heeft als missie om een wandelpad langs 

het spoor te realiseren als groenblauwe ader door de wijk Sint-

Amandsberg, en met uitbreiding van Dampoort naar Oostakker 

en Destelbergen. Het Groen Spoor biedt ruimte om te wandelen, 

te ontdekken en te spelen in een ‘wilde’, natuurlijke omgeving 

zonder verkeer. Het biedt rust- en ontmoetingsplaatsen en is een 

haven voor dieren die vanuit het buitengebied tot diep in de stad 

binnendringen. 

In dit alles willen we ook zoveel mogelijk de link leggen met water. 

Water vormt een belangrijk element in de habitat van dieren, 

brengt rust bij volwassenen en vreugde bij kinderen.

We willen de groene route door de wijk versterken en richten hierbij 

vier plekken in, in functie van rust (verpozing, natuurervaring) 

of dynamiek (ontmoeting, spelprikkel). Dit doen we via kleine 

ingrepen (bv. inheemse beplanting, spelprikkels, kleine brugjes, 

bloemenweide, ... ). Op de plekken willen we water een prominente 

rol laten spelen en zoveel mogelijk zichtbaar maken
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Waterland pleit voor meer open zwemwater in de stad. De beste 

locatie daarvoor in Gent lijkt het Houtdok te zijn, daar is zelfs 

de stad het mee eens. Maar de normen voor zwemwater zijn in 

Vlaanderen dusdanig streng dat dat onmogelijk is. Waterland wilde 

dat aan de kaak stellen en organiseerde in eerste instantie een 

zwemmoment. 

Door die waternormen mocht ook dat evenement niet doorgaan. 

Als alternatief kwam de organisatie met een ‘Dobberdag’. Daarbij 

riepen ze op om met kano’s, opblaasmatrassen,  -krokodillen, 

-flamingo’s en dergelijke te komen dobberen in het Houtdok. 

DOBBERDAG 2022
Het water is van iedereen!

/

Waterland met dank aan: Dokano, Aquafin, Bar bricolage,...

2021

door Houtdok in Gent in te palmen willen we een signaal verspreiden 

dat het water voor iedereen moet zijn.

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING
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In kader van het BWMSTR label 18 voerden we onderzoek 

naar hoe gezonde ecologische waterlopen in de stad kunnen 

worden ontworpen. Het onderzoek resulteerde in een publicatie 

waarmee het label wil inspireren en aantonen dat waterlopen in 

een stedelijke context meer potentie hebben dan de versteende 

kanalen die ze vandaag zijn, als ze ook bekeken worden door 

de bril van waterkwaliteit en ecologische waarde. Bovendien 

raken gezonde ecologische waterlopen ook aan andere actuele 

uitdagingen zoals droogte, hittestress, waterschaarste en -overlast. 

De publicatie geeft de doorlopen zoektocht weer en de resultaten 

die aantonen dat deze uitgangspunten hand in hand gaan met 

stedelijke kwaliteiten.

In de loop van dit onderzoek organiseerden we 

kennisdelingsmomnenten op het Festival van de Architectuur 

2019 ‘Verbind de Stad’ met het labo ‘De stadsbewoners: Weg van 

Water’ en de lezing ‘De stad: Weg van Water’. Om het onderzoek te 

finaliseren en het eindresultaat te delen, werd een online eindevent 

georganiseerd. 

BOUWMEESTERLABEL 18 - WEG VAN WATER 
Een nieuwe kijk op een ecologisch stedelijke waterloop

Team Vlaams Bouwmeester, Vlaams Architectuurinstituut

Waterland

2018-2020

kennisopbouw, kennisdeling, inspirerende instrumenten, uitbouw 

expertise-netwerk

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING
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We bouwen een eilandje in de Lieve. Het eiland zorgt voor een 

lokale vergroening van de waterloop en tegelijk staan er sensoren 

op het eiland die ons real-time kunnen informeren over de 

waterkwaliteit. 

De Lieve is zo’n prachtige waterloop, maar wat weten we er eigenlijk 

over. Hoe diep is het? Hoe warm is het water? Welke dieren leven er? 

Hoe is het met de waterkwaliteit? Hoeveel bootjes varen er dagelijks 

voorbij? En hoeveel vissen zwemmen er? 

Wat als we de Lieve eens deden spreken? We laten ze ons vertellen 

over hoe het met haar gaat. We bouwen een vlot met sensoren en 

installeren in/op het water alsook langs de oever (en op het eiland) 

verbeeldende installaties die de wijkbewoners informeren over hoe 

het met de Lieve gaat: Hoe warm is het water? Staat ze droog staat 

of heeft ze net het water aan de lippen? Net als de fietsentellers 

tellen we het aantal boten dat dagelijks voorbij komt en worden we 

geïnformeerd als er een vis langs zwemt. Wordt er afvalwater in de 

Lieve geloosd, dan geeft de rivier aan dat ze vervuild wordt.

En we vergroenen! Het eiland wordt een combinatie van een 

houten vlot waar je kort kan aanmeren met een bootje en een 

aantal typische watergebonden en bloemrijke planten ontdekt. 

Misschien kan er zelfs een kleine boom op! In een sterk versteende 

waterloop zoals de Lieve is elk beetje groen welkom, zowel voor 

natuur als mens! Ook hier zien we een opportuniteit om via de 

groene elementen te sensibiliseren rond het grote belang van 

watervegetatie voor natuur, gezondheid en klimaat. 

VERTELLENDE VLOTTEN
We laten ‘De Lieve’ communiceren

beplanking
balken 5x20 cm
HDPE-buizen diameter 20cm, onderlinge afstand ca. 30cm

snede B

B

C

snede C

schanskorven met substraten
stenen als tegengewicht

overwoekerde boomstammen

A

snede A

Wijkbudget stad Gent

Waterland

2022-2025

we bouwen een vlot

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING
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Waterland en Constructlab zullen in de loop van de zomer van 2022 

een verkoelende en sensibiliserende constructie bouwen rond het 

Houtdok in Gent. 

De Gentse regio kent te weinig openbare zwemplekken, met de 

opening van het nieuwe park rond Houtdok, ontstond er voor velen 

mensen ogenschijnlijk een opportuniteit. De afgelopen zomers 

waren er heel wat mensen die verkoeling zochten in het Houtdok. 

Dit is echter verboden en kan (potentieel) gevaarlijk zijn, zeker als 

mensen te weinig kennis over het water hebben.

Met deze installatie spelen we in op drie doelstellingen: verkoeling, 

informeren en sensibiliseren. Doordat we water uit het Houtdok 

oppompen, ter plaatsen zuiveren en vervolgens gebruiken 

om te verkoelen maken we zeer tastbaar dat de waterkwaliteit 

niet steeds optimaal is om te zwemmen. Met een bredere 

communicatiecampagne trachten we een brede groep van 

omwonende te bereiken en hen op een andere manier te laten 

kijken naar het water

HOUTDOK
Cool down, don’t Swim

Stad Gent

Waterland, Constructlab

2021

sensibiliseringsactie, zuiveringsintallaties,water leasure infrastructuur

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING
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Ontharden - is investeren in de toekomst

De Kapelleweide is sinds de middeleeuwen (in duo met de dries) 

een belangrijke centrale ruimte in Ledeberg. Vandaag is deze 

echter meer gericht op gemotoriseerd verkeer, dan het bieden van 

een centrale ontmoetingsplaats of aangename schoolomgeving. 

Ondanks de benaming ‘Kapelleweide’, wordt deze ruimte, die ooit 

door statige beuken gekenmerkt werd, gedomineerd door vele 

minerale oppervlakken, en wordt ze vooral ervaren als parking en 

wegenis. Dit heeft repercussies op het gebruik van de site. Door 

de auto-gerichte inrichting wordt plaats voor spel en ontmoeting 

onderdrukt, met een desolaat karakter na de schooluren als 

resultaat. 

Waterland stond in deze eerste fase in om de waterstrategie mee uit 

te werken. Kunnen we op dit hoogste punt in het landschap water 

maximaal infiltreren zodat investeringen in de riolering vermeden 

kunnen worden?

ROOSDAAL- KAPELLEWEIDE 
Ontharding maakt plaats voor water

Gemeente Roosdaal, Vlaanderen breekt uit!

Waterland, Fallow, Plant & Houtgoed

2021-2023

Een kaderplan opmaken dat moet leiden tot concrete ontharding.

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING
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Meer Open Zwemwater is een sensibliseringscampagne dat open 

zwemwater in de kijker zet en de politiek steunt en inspireert in hun 

reeds begonnen zoektocht naar meer open zwemwater, want de 

vraag naar buiten zwemmen is enorm! 

 Hittegolven en corona maken het wel heel duidelijk, momenteel 

zijn er in België te weinig mogelijkheden om in open zwemwater te 

sporten en te verkoelen. Ons voorstel is 

1) meer erkende open zwemplekken creëren; en 

2) zwemmen op eigen verantwoordelijkheid meer plaats geven; en

3) het algemeen zwemverbod afschaffen. 

Wat in onze buurlanden kan, kan ook bij ons. Voor alle drie is 

een wetswijziging nodig want de huidige regelgeving maakt 

uitbreiden van open zwemplekken in ons land in de praktijk 

vrijwel onmogelijk. We gaan voor een gedragen oplossing is 

samenspraak met de belanghebbenden. De doel is samen een 

nieuwe zwemcultuur bouwen, waarbij we opnieuw leren omgaan 

met water. Een zwemcultuur die ondersteund wordt door een 

zwemvriendelijk beleid, waarin (zwem)opleiding, informeren en 

veiligheid een belangrijke rol spelen. 

MEER OPEN ZWEMWATER
Sensibiliseringscampagne

Team Vlaams Bouwmeester, Vlaams Architectuurinstituut

Waterland, Vlaamse Zwemfederatie, Outdoor swimming Belgium, 

Vlaamse Reddingsfederatie, Langerei Zwemmers, Pool is Cool

2021-

sensibilisering, lobby zwemwater

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING
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Stiemerbeekvallei in Genk gaat door grondige herstructurering in 

de komende jaren. Een ooit-een-open-riool wordt omgezet in een 

nieuwe groen-blauwe as die verschillende delen van Genk verbindt. 

Tijdens drie doe-workshops voor jong en oud worden de 

participanten gestimuleerd om te ontdekken hoe de heringerichte 

Stiemerbeekvallei bijdraagt tot droge voeten, proper water en meer 

natuur in Genk. Hoe zit het vandaag met de waterkwaliteit? Waar 

vinden soorten hun thuis in de vallei? En waarom is dit blauwgroen 

lint zo belangrijk voor de stad? 

 

WATER-DOE-WORKSHOPS AAN DE STIEMERBEEK
Waterkwaliteitsmeting in Genk

Stad Genk

Yaku (Waterland)

7.09.2019

sensibiliseringsactie, waterkwaliteitmeting

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING
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Samen met het project Beesphere zoeken we uit hoe we een fiets 

kunnen maken die water kan oppompen om bloemen en planten 

off-grid te bewateren. Goed voor de biodiversiteit, de bijen en jouw 

fietsbenen!

Op de site van het voormalige Ottenstadium in Gentbrugge bouwen 

we een waterpompfiets die in de winter de plas op het terrein in 

een tank kan pompen voor de hete zomer. Daarnaast zal de fiets 

ook water naar de plaats pompen waar de plantjes het meest nodig 

hebben.
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BEEPOD GENTBRUGGE
Off-grid water(her)gebruik workshop

nvt

Waterland, Beesphere

zomer 2020

sensibiliseringsactie, off-grid oplossingen 

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING



Op zondag 8 juli springen we om 15u stipt opnieuw het water in om 

aandacht te vragen voor proper water. Op precies hetzelfde tijdstip 

springen in heel Europa duizenden mensen in rivieren, waterlopen 

en meren om te tonen dat ze wakker liggen van proper water – én 

dat ze daar iets willen aan doen.

2015 moest het jaar worden waarin alle Europese waterlopen weer 

ecologisch gezond zouden zijn. Dat werd vastgelegd in de Europese 

kaderrichtlijn Water, maar die deadline werd niet gehaald. De nieuwe 

deadline is 2021. Met de Big Jump vragen we de aandacht van onze 

politici om werk te maken van waterlopen die bruisen van het leven 

door werk maken van meer riolen, afkoppeling van regenwater en 

waterzuivering.
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BIG JUMP2018
BIG JUMP EN BIG SWIM 2019, 2021

Zwemactie in open water

nvt

Yaku, GMF, GoodPlanet Belgium, Natuurpunt Gent

jaarlijks op de tweede zondag van juli

sensibiliseringsactie, zwemmen in open water

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING



Microplastics in de Gentse kanalen? Het water aan de Korenlei – 

Is’t proper of zitten er ziekteverwekkende bacteriën in? Hoe veel 

waterdiertjes zitten er in de Gentse binnenwateren? Yaku, GMF 

en ReaGent werkten samen aan een citizen science project om de 

waterkwaliteit in Gent in kaart te brengen. Het doel: het water

terug zwembaar en veilig voor iedereen maken!

We biedden deelnemers doorlopend de kans om het water in 

de Gras- en Korenlei te meten aan de hand van een centraal 

meetstation. De deelnemers konden ontdekken of het water 

proper genoeg is voor de diertjes en om te zwemmen alsook welke 

vervuilingen nog terug te vinden zijn in de Korenlei, en wat kon er 

gebeuren om dit te verbeteren.

IS ’T PROPER? 
Waterkwaliteitsmeting in Gent

nvt

Yaku, GMF en ReaGent 

28.05.2018

sensibiliseringsactie, participatie, kennisdeling

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING
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Sinds 2018 kleuren de gevels in Gent groen. Gewapend met een 

bakfiets, een breekhamer en een klimhulp, legt de Geveltuinbrigade 

van Gents Milieufront geveltuinen aan bij meer dan 500 Gentenaars. 

Het resultaat, naast een mooie gevel? Een concrete implementatie, 

een tevreden burger en sensibilisering over deze maatregel. 

ElinaBennetsen brengt een verhaal over resultaten van verschillende 

burgerinitiatieven rond water in Gent tijdens een jaarlijkse VLARIO-

dag onder de titel ‘Burgemeester, uw waterlopen zijn niet proper. En 

nu?’.

HOE OVERTUIG IK MIJN BURGERS?
Lezing @ VLARIO-dag 2019 

VLARIO

Yaku/Waterland

2.04.2019

kennisdeling, uitbouw expertise-netwerk

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING
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In het kader van Dok Gent ontwikkelt Yaku samen met GreenUp 

een vertikale installatie om grijs water te zuiveren. Dit proces wordt 

geillustreerd met een eigen waterzuiverende groenmuur op DOK, 

gebouwd in samenwerking met GreenUp die grijs water van Dok 

bar filtreert.

Deze denk en doe- workshop gaat gepaard met een lezing van 

Professor Diederik Rousseau van de Universiteit Gent, een expert in 

ecological engineering en natuurlijke waterzuiveringssystemen.

WATERZUIVERENDE GROENE MUUR – GREEN UP
Activiteit als Dokbewoner @ Dok Gent

nvt

Yaku, GreenUp

augustus 2018

sensibiliseringsactie, zuiveringsintallaties

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING
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Water verbindt de stad, letterlijk. Het zijn belangrijke routes in de 

stad, voor alle mobiliteit, en vormen vaak een bron van ruimtelijke 

kwaliteit. Toch zijn de stadsbewoners niet altijd verbonden met het 

water in de stad. In deze inspiratiesessie buigt het collectief rond 

het BWMSTR-label ‘Weg van water’ zich over de vraag hoe kunnen 

we burgers beter betrekken bij de stedelijke wateropgaven. En 

welke rol kan burgerwetenschap hier in spelen? Hoe maken we de 

stadsbewoner opnieuw ‘weg van water’?

De workshop wordt gesteund met de getuigenissen van 3 sprekers 

Hiltrud Potz van Atelier Groenblauw, Sofie Van Bruystegem van 

Citymine(d), Elina Bennetsen (Yaku en GMF) en Ronald Bos van de 

gemeente Arnhem die een complexe relatie tussen burgers en het 

waterbeleid aan de hand van eigen expertise proberen te schetsen. 

Hoe kunnen bovenlokale overheden samen met de stadsbewoners 

werken aan lokale wateropgaves? Hoe kan citizen-science aanjager 

zijn van lokale waterprojecten in de stad? Wat kan de rol zijn van 

opkomende en bestaande technologieën zoals sensoren bij lokale 

kennisopbouw? Hoe betrekken we de onzichtbare burger in een 

klimaatadaptief waterverhaal in de stad?

 

F/A LABO: BURGERS IN HET WATERBELEID
Workshop ihkv Festival van Architectuur Gent

Festival van Architectuur Gent

Bouwmeesterlabel 2018, Yaku

23.09.2019

sensibiliseringsactie, zuiveringsintallaties

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING
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Water verbindt de stad. De nabijheid van water was door de eeuwen 

heen een belangrijk stedenbouwkundig element. Het water bracht 

(letterlijk) mensen samen. Maar het water vormde met de tijd ook 

een bedreiging, door overstromingen, vervuiling of een gebrek 

aan ruimte. Veel steden hebben het water daarom onder de grond 

gestoken, of leven met de rug naar de waterloop. Is de stad nog wel 

weg van haar water? Vanuit deze invalshoek nodigt het collectief 

rond het BWMSTR-label ‘weg van water’ twee water-ontwerpers uit. 

Twee ontwerpbureaus die het natuurlijk systeem als uitgangspunt 

nemen en vervolgens er op een hele andere manier mee aan de slag 

gaan. 

Landschapsarchitect en urbanist Thierry Kandjee van het 

ontwerpbureau Taktyk spreekt over landschapsontwikkeling 

bedacht vanuit klimaatverandering en waterbeheer en Hiltrud 

Pötz van ‘Atelier Groenblauw’, pionier op het terrein van duurzame, 

klimaat- en toekomstbestendige architectuur en stedenbouw. We 

vroegen hen om hun lezing op te bouwen rond de vraag: ‘Hoe kan 

het ecosysteem stedelijke waterlopen een kwalitatieve stedelijke 

ruimte bieden die mensen samenbrengt?’.
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F/A LEZING: DE STAD- WEG VAN WATER?
Lezing ihkv Festival van Architectuur Gent

Festival van Architectuur Gent

Bouwmeesterlabel 2018, Yaku

23.09.2019

sensibiliseringsactie, zuiveringsintallaties

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING



Tien vrijwilligers van Yaku en Gents Milieufront hebben in de Gentse 

binnenstad lozingspunten op de waterlopen geïnventariseerd. 

Tijdens de wandeling en de kanotocht door Gent vonden we op 16 

plaatsen buizen waar water uitliep, maar ook een hele reeks uitlaten 

die vochtig waren of vanbinnen een zwarte sliblaag hadden. De bron 

van het water uit de buizen is onduidelijk, maar gezien de droogte 

van de afgelopen dagen is regenwater eerder onwaarschijnlijk. 

Tijdens de kanotocht bestudeerden we de geur en kleur van een 

aantal punten. Op twee plaatsen stelden ze vast dat het zeker niet 

om regenwater ging. Ook vonden we één lekkende afvoerbuis met 

waarschijnlijk afvalwater in de Ketelvest.

Op basis van deze gegevens vroegen we dat er verder onderzoek 

gebeurt door de bevoegde rioolbeheerder AquaRio samen met stad 

Gent om de bron van de lozingspunten in kaart te brengen en de 

hele binnenstad grondig te inventariseren en alle resterende uitlaten 

te inspecteren. 
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LOZINGEN OP HET WATER
Telactie

nvt

Yaku, GMF

18.11.2018

sensibiliseringsactie, politiekeengagenment 

OPDRACHTGEVER

TEAM

PERIODE

DOELSTELLING



In de loop van de warme maanden van 2019 wekrte Yaku samen 

met de vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie van 

de Universiteit Gent en Fluves aan de waterkwaliteitsmonitoring in 

de Gentse waterlopen. Aan de hand van uitgehangen stalen werd er 

nagegaan wat is de Belgisch biologisch index van het waterfragment 

en dit wordt gepaard met complexere fysio-chemische metingen. 

De bedoeling daarvan is de biodiversiteit van de waterwegen in 

het Gentse in kaart te brengen en de resultaten daarvan worden 

behandeld in een thesisonderzoek naar de waterkwaliteit in Gent.
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(ZWEM)WATERKWALITEITSMONITORING
Waterkwaliteitmetingen in Gent

nvt

Yaku, UGent, Fluves

2019

waterkwaliteitsmonitoring
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