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Ons onderzoek kwam tot stand dankzij 
de financiering en onder impuls van het 
team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams 
Architectuurinstituut (VAi). Met het BWMSTR label 
willen de Vlaams Bouwmeester en het Vlaams 
Architectuurinstituut  vernieuwende en beleids-
relevante ideeën oppikken vanuit de onderzoeks 
-en ontwerppraktijk, en zo ongevraagd onderzoek 
ondersteunen in zijn prille beginfase.

We vormen een collectief van diverse profielen. 
Samen hebben we heel wat ervaring met ontwer-
pend onderzoek op de stedelijke schaal en met 
waterprojecten. Daarnaast is er heel wat kennis 
aanwezig rond waterkwaliteit en waterkwantiteit. 
Het engagement bij verschillende Gentse milieu- 
organisaties vormt een rode draad.

Dit werk is een samenvatting van een zoektocht 
gevoerd over een periode van anderhalf jaar. 
Het document wil vooral inspireren en mag niet 
worden gelezen als een beleidsvoorstel. We willen 
aantonen dat waterlopen in een stedelijke context 
meer kunnen zijn dan wat ze vandaag zijn, als we 
ze ook bekijken door de bril van waterkwaliteit en 
ecologische waarde. We willen in beeld brengen 
hoe een waterloop een andere rol kan innemen 
in een stedelijke context. Het stappenplan en de 
gehanteerde methodiek delen we graag met u!  

Dit boek is met andere woorden een uitgestoken 
hand. Een werkdocument waarmee ontwerpers, 
steden en gemeenten, waterbeheerders, maar 
ook burgers aan de slag kunnen. Doorheen het 

document worden notitiepagina’s toegevoegd. 
Gebruik ze als u bedenkingen of vragen heeft, of 
om ideeën en inspiratie te noteren om er zelf mee 
aan de slag te gaan.

Ons studieobject is de stad Gent. Dat was een zeer 
pragmatische keuze: deze stad kennen we het 
best. We hadden net zo goed andere steden met 
progressieve water-ideeën kunnen nemen zoals 
Antwerpen met zijn ambitieus waterplan en inspi-
rerend droogteplan of Mechelen met zijn projecten 
rond de Vlieten. Ook in Gent gebeurt er al veel rond 
het thema water, denk maar aan de overkoepelen-
de beleidsvisie ‘Water in de stad’, de studies rond 
de blauwgroene klimaatassen en de klimaatadap-
tatiemaatregelen bij de heraanleg van de publieke 
ruimte. Ons onderzoek wil op een onafhankelijke 
manier verder bouwen op die inzichten. Dit werk 
moet dus zeker niet worden gelezen als kritiek 
op voornoemde initiatieven, maar veeleer als 
een extra laag die we wensen toe te voegen. Zo 
benutten we maximaal onze bewegingsvrijheid als 
onafhankelijke denkers. De waterkwaliteit werd als 
insteek genomen om meer reliëf in de uitdagingen 
te krijgen en de opportuniteiten te verscherpen.

We nodigen u uit om het document ook op die 
manier te lezen: een verkennend onderzoek naar 
nieuwe opportuniteiten voor de waterlopen, 
opgesteld door vier enthousiaste Gentenaars in 
hun vrije tijd. Ons onderzoek heeft geleid tot een 
basismethodiek die we na dit BWMSTR label 
graag verder willen uitbouwen en testen in  
andere steden. Veel leesplezier.
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Inleiding

Om water in de stad beter te beheersen werd in het verleden vaak de keuze 
gemaakt om het in een strak keurslijf te steken. Het water stroomt door 
strakke kanalen met stenen kades, waar we makkelijk door kunnen varen 
en langs kunnen rijden, fietsen of wandelen. Het water dat op onze daken 
en wegen valt, stroomt via de riolering en over verharde oppervlakken snel 
af naar een waterloop. Vele waterlopen verdwenen onder de grond omwille 
van gezondheidsrisico’s of om ruimte te creëren voor verkeer. We zijn onze 
verbinding met het water voor een stuk verloren, zeker met zijn ecologische 
kant. De waterloop in de stad is een waterweg, waarlangs mensen en 
goederen worden getransporteerd. Dat het ook een ecosysteem is,  
durven we af en toe wel eens te vergeten.

Stedelijke waterlopen vormen de laatste 
decennia opnieuw een bron van ruimtelijke 
kwaliteit. Ze werden eindelijk herontdekt als 
een prominent onderdeel van de stedelijke 
structuur, in plaats van te worden verstopt 
onder de grond. Water is dan ook overal 
aanwezig in de stad. Iedereen houdt ervan 
om langs het water te flaneren en te zitten en 
huizen aan het water zijn gegeerd vastgoed. 
Maar tegelijk is het water soms ook een vijand 
in de stad: soms is er te veel, soms te weinig, 
soms verspreidt het een onaangename geur. 
Te veel of te weinig water zal in de toekomst 
steeds meer een uitdaging vormen door 
extremere weersomstandigheden. 
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Ecologische kwaliteit
Volgens een recente studie van WWF 01 is wereldwijd 83% van de zoetwa-
terpopulaties er de laatste 50 jaar op achteruitgegaan. Dat is twee keer zo 
snel als de achteruitgang van populaties op land of in zeeën en oceanen. 
Ondanks de lopende inspanningen is het niet eenvoudig om die trend te 
keren. Er wordt vooral gekeken naar het buitengebied, met meer ruimte waar 
grotere natuurgebieden kunnen worden gerealiseerd. Dat het kan, tonen 
de recente successen 02 aan. Maar een ecologisch waardevolle waterloop 
vergt een continue aanpak van bron tot monding. Rivieren laten zich niet 
verknippen. Het stedelijk watersysteem vormt een onderdeel van dit geheel 
en is dus ook een belangrijke schakel in de zoetwaterbiodiversiteit. 

Stedelijke context
Net in de stedelijke omgeving is de druk op de ruimte het grootst. Ook het 
water in de stad wordt langs alle kanten geclaimd. Er wordt langs het water 
gewandeld, gewoond en recreatie georganiseerd. Er wordt zelfs onderzocht 
of pakjesdiensten op het water kunnen opereren. Als we zo doorgaan, 
dan ‘uberen’ we misschien straks met z’n allen een CO

2-neutrale watertaxi, 
maar herkennen we geen vissen meer.  

De ruimte in de stad is beperkt, de manieren waarop we de waterloop 
kunnen gebruiken zijn niet eindeloos. Er moeten keuzes worden gemaakt, 
we moeten op zoek naar slim gecombineerd ruimtegebruik van het water. 
We zien dat in vele stedelijke waterprojecten overstromingen, verkoeling, 
droogte enzovoort steeds meer aandacht krijgen. Maar voor de water- 
kwaliteit 03 en de waterloop als ecosysteem is de aandacht een heel stuk  
kleiner. Een stad heeft natuurlijk heel wat specifieke randvoorwaarden.  
Ze bepalen als het ware het speelveld waarbinnen biologisch herstel kan  
optreden. Tegelijk biedt dit ook unieke opportuniteiten. Het zijn net die  
kansen die we op een inspirerende manier in beeld willen brengen.

In dit onderzoek nemen we de ecologisch  
gezonde waterloop 04 als vertrekpunt.

We gaan op zoek naar inspirerende manieren om de biodiversiteit in en rond 
de waterloop opnieuw ruimte te geven in de stad. Dat uitgangspunt is in een 
stad geen evidentie. We willen niet zozeer terugkeren naar hoe het natuurlijk 
was, maar gaan op zoek naar vernieuwende en geïntegreerde ‘ecosyste-
men’ die de stedelijke waterlopen als een gezond geheel doen heropleven. 
Hoe kunnen we weer meer vissen krijgen in de waterlopen? Kunnen we een 
sterk blauwgroen netwerk in de stad uitbouwen, waar dieren en planten zich 
kunnen verplaatsen en hun thuis vinden? Kunnen we plaatsen vinden en 
ontwerpen waar de mens eerder te gast zal zijn, en de vis koning te rijk? 

Aan de hand van ontwerpend onderzoek brengen we prikkelende ideeën 
naar voor om een aantal evidenties in vraag te stellen. Doorheen onze 
verkenningstocht gaan we dieper in op de ontwikkeling van ecologisch ge-
zonde waterlopen als één van de verschillende claims op de waterloop. Het 
is onze uitdaging om binnen stedelijke waterprojecten ecologische kwaliteit 
te verbinden met andere doelstellingen en zo een integrale benadering te 

hanteren. Vanuit de dynamiek die vandaag bestaat rond het inzetten van 
water- en waterlopen in klimaatadaptatie, proberen we het waterecosys-
teem een duidelijke plaats te geven. 

Een nieuwe stedelijke publieke cultuur rond water maak je niet op papier 
alleen. De stedeling neemt niet eenvoudig eigenaarschap over het wa-
terecosysteem om de hoek. We hebben daarom ook aandacht voor het 
maatschappelijk belang van een ecologisch gezonde waterloop. We vragen 
ons af of er iemand wakker ligt van die waterloop. Heeft de burger een rol te 
spelen in het waterbeheer en hoe kan het draagvlak vergroot worden?  
We verweven de inzichten uit het ontwerpend onderzoek en gesprekken 
met stakeholders met elkaar en gaan op zoek naar een antwoord op  
de centrale vraag: 

Hoe wordt de waterloop in de stad niet alleen een waterweg, 
maar wordt de stad ook ‘weg van water’?

 01
Tickner, D., Opperman, J. J., Abell, R., 
Acreman, M., Arthington, A. H., Bunn, 
S. E., … & Harrison, I. (2020). Bending 
the curve of global freshwater 
biodiversity loss: an emergency 
recovery plan. BioScience, 70(4), 
330-342.

 02
van Klink, R., Bowler, D. E., 
Gongalsky, K. B., Swengel, A. B., 
Gentile, A., & Chase, J. M. (2020). 
Meta-analysis reveals declines 
in terrestrial but increases in 
freshwater insect abundances. 
Science, 368(6489), 417-420.

 03
Sensu stricto De concentratie van 
stoffen in het water. Sensu lato De 
ecologische kwaliteit van het water 
als resultaat van de concentratie aan 
stoffen in het water, de vorm van de 
waterloop en de stroming erin.

 04
Een waterloop die vrij kan stromen, 
die varieert in de tijd en waar de 
natuurlijke bewoners hun plek 
kunnen vinden. 
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Leeswijzer

[ S T A P  1 . ]  Hoe werkt een waterloop? Hier schetsen we een 
beeld van hoe een stedelijke waterloop werkt en wat er nodig is om het eco-
systeem te herstellen. We leggen uit hoe natuurlijke principes kunnen helpen 
om een duidelijk wensbeeld voor de waterloop te formuleren.
[ S T A P  2 . ]  De stad en zijn water lezen. Water in de stad moet 
worden benaderd als een watersysteem. Door verschillende datalagen en 
hun onderlinge verbanden te lezen, streven we naar een systemische aan-
pak. Hiervoor schuiven we een systeemanalyse naar voor in de stedelijke 
waterloop. 
[ S T A P  3 . ]  Dimensies bepalen. Vanuit de lezing van de stad 
en de waterloop bepalen we dimensies voor een gezonde waterloop. Die 
dimensies reiken opportuniteiten en potenties aan om aan een gezonde 

Fig 001 Stappenplan als leidraad  
voor stedelijke waterprojecten

De publicatie die voor u ligt bestaat uit twee 
luiken [ I & II ]: ‘Een stappenplan voor een gezonde 
stedelijke waterloop’ en ‘Een nieuwe stedelijke 
watercultuur’. Het eerste luik [p. 12–87] omvat het 
stappenplan waarmee we een leidraad willen 
bieden voor stedelijke waterprojecten. Het is 
ontstaan doorheen ons onderzoek, zoekende 
naar een structuur om waterlopen onder de 
loep te nemen. Dit kan een wegwijzer Fig 001 zijn 
voor lokale besturen, ontwerpers, burgers en 
waterbeheerders. We proberen gelijk de brug 
te slaan tussen de interpretaties en belangen 
van de verschillende betrokken partijen zoals 
ingenieurs, ecologen en stedenbouwkundige 
ontwerpers. 

[  S T A P  1 .   ]

Hoe 
werkt een 
waterloop? 

[  S T A P  2 . ]

De stad en zijn 
water lezen.

[  S T A P  3 .   ]

Dimensies 
bepalen.

[  S T A P  4 .   ]

Ingrepen 
bepalen.

[  S T A P  5 .   ]

Ontwerpend 
onderzoek op 
cases.

[  S T A P  6 .   ]

Meerwaarden 
benoemen.

 Fig 001
Zie p. 8



1110Leeswijzer Leeswijzer

waterloop te werken. Welke zijn de hefbomen om mee aan de slag te gaan? 
De dimensies willen een aantal ‘vastgeroeste zekerheden’ in vraag te stellen.
[ S T A P  4 . ]  Ingrepen bepalen. Om de waterloop te verande-
ren, kan op verschillende manier ingegrepen worden. Elk van de ingrepen 
kan een rol spelen in één of meerdere dimensies. De gehanteerde ingrepen 
zijn op een overzichtelijke manier samengevat. Het zijn allemaal fysieke 
interventies die in de volgende stap als bouwstenen worden gebruikt.
[ S T A P  5 . ]  Ontwerpend onderzoek op cases. Om de  
dimensies te concretiseren en te verbeelden gaan we op vier locaties aan 
de slag met een prikkelend ontwerpend onderzoek. De opportuniteiten voor 
een gezonde stedelijke waterloop worden samen behandeld met andere 
stedelijke uitdagingen.
[ S T A P  6 . ]  Meerwaarden benoemen. We labelen de meer-
waarden die we met het ontwerp creëren. Naast de doelstellingen rond een 
gezonde waterloop (biodiversiteit) brengen we de winsten voor leefkwaliteit 
en klimaat in beeld. Waar maken de ingrepen precies het verschil? 

Het stappenplan wordt voorafgegaan door een stukje ecologische theorie, 
dat ons moet helpen om de stad en de waterloop beter te lezen en begrijpen. 
Het lezen en interpreteren van het systeem is een belangrijke eerste zet 
om een duidelijk ambitieniveau voor het water te bepalen. Dat niveau zal in 
elke stad anders zijn, omdat ook de lokale context anders is. In de volgende 
hoofdstukken lichten we de uitwerking van de verschillende stappen meer 
toe, en kijken we naar een aantal cases om concrete voorbeelden te geven. 

In het tweede luik [p. 96–114] ‘Een nieuwe stedelijke watercultuur’ gaan we die-
per in op de verschillende activiteiten die we tijdens ons onderzoek hebben 
uitgevoerd. We schuiven er ook conclusies naar voor om een vernieuwde 
aanspraak op water te realiseren in een stedelijke context. 

Dit onderdeel behandelt een aantal tussenstappen en inzichten die we  
verkregen doorheen het traject: onder andere door met stakeholders rond 
de tafel te zitten, door te gaan meten in het water, via onze activiteiten op 
DOK (Gent). Daarbij werkten we onder andere nauw samen met twee 
Gentse milieuorganisaties, Gents MilieuFront (GMF) 01 en Yaku 02, die zich  
al meer dan eens hebben gebogen over het thema waterkwaliteit.  

We blikken kort terug op het ‘Weg van Water’- event, dat we organiseerden 
het kader van Gentse Festival van Architectuur 2019, en waar we met tal van 
experts in gesprek gingen.

Ook de studenten landschaps -en tuinarchitectuur van de School of Arts-
HoGent werden betrokken bij ons onderzoek. In een workshopreeks diepten 
ze onze cases ontwerpmatig uit. Eén groep ging aan de slag vanuit het  
perspectief van een dier. Een tweede groep focuste zich op de tijds- 
dimensies die in de ontwerpcases zitten vervat. De inzichten en een 
aantal resultaten worden hier samengevat.

We sluiten dit luik af met een aantal beleidsaanbevelingen. Hoewel binnen dit 
label de focus niet op beleid ligt, willen we toch graag een aantal interessante 

inzichten met u delen. Doorheen de gesprekken die we voerden met elkaar, 
met stakeholders en met experten, kwamen toch heel wat beleidsaanbeve-
lingen naar boven.

Ten slotte maken we in de epiloog nog een korte reflectie op de resultaten. 
Waar kunnen onze inzichten een verschil betekenen? Waar zijn we over 
gestruikeld? Hoe kunnen we onze inzichten in de toekomst verder inzetten 
om op het terrein ecologisch waardevolle waterlopen in de stad te helpen 
realiseren?

 01
Een Gentse milieuvereniging die via 
positieve acties het leefmilieu en 
duurzame mobiliteit een duwtje in de 
rug wil geven.

 02
Yaku betekent water in Quechua; 
Een Gentse milieuvereniging die de 
relatie tussen de burger en het water 
wil versterken. 
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I    Stappenplan 
voor gezonde 
stedelijke 
waterprojecten

1 De stedelijke waterloop 
als ecosysteem

Het heeft weinig zin om een knip -en plakoplossing voor stedelijke water- 
projecten voor te stellen en te wachten tot het ecologisch herstel optreedt. 
Er moet een analyse van het watersysteem op verschillende schalen aan 
voorafgaan. De functionaliteit bepaalt de vorm van de waterloop: ‘form 
follows function’. Het zou ook juist jammer zijn om veel energie en geld te 
steken in een grootschalig herstelproject, om dan niet de verhoopte effecten 
te zien, net omdat de bredere context niet is bestudeerd. 

Waterlopen en stilstaande wateren zijn geen 
geïsoleerde ecosystemen in het landschap. 
Ze zijn deel van een groter watersysteem, ook 
in de stad. In natuurlijke waterlopen is er een 
belangrijke interactie tussen het water en het 
omliggende landschap. In verstedelijkt gebied 
is dat ook zo, maar het is niet altijd duidelijk 
zichtbaar. Stedelijk water is niet los te zien van 
het landschap stroomopwaarts en -afwaarts  
en de (publieke ruimte errond). Het is belangrijk 
om stedelijke waterprojecten te kaderen in een 
bredere visie op het volledige watersysteem in 
de stad. Hoe zit het boven- en benedenstrooms? 
Wat zijn de belangrijkste activiteiten in de vallei 
die een impact hebben op de ecologische  
kwaliteit van de waterloop? Hoe wordt de  
waterloop gebruikt, en is dat gebruik te  
verzoenen met ecologische doelstellingen? 
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We trekken in deze studie resoluut de kaart van de waterloop als ecosys-
teem 01, juist in een stedelijke context. We gaan hierbij niet op zoek naar het 
herstel van het ecosysteem van de oude waterlopen, we zijn net op zoek 
naar een aantal nieuwe en geïntegreerde ecosystemen die de stedelijke 
waterlopen en andere zoetwaterhabitats 02 als een gezond geheel doen 
heropleven. De ‘ecologisch gezonde stedelijke’ waterloop is de plek waar we 
een nieuwe stedelijke publieke cultuur realiseren. We werken daarom een 
stappenplan uit om stedelijke waterprojecten door deze bril te bekijken.

Daarom willen we in wat volgt de handvaten aanreiken om een stedelijk 
watersysteem te kunnen ‘lezen’ en zo te begrijpen welke problemen zich 
nog voordoen in het systeem. Rivieren zijn netwerksystemen die sterk door 
processen in de vallei en de waterloop worden beïnvloed. Dat maakt het niet 
altijd eenvoudig om duidelijk te weten waar we moeten op inzetten om eco-
logisch herstel te realiseren. Zeker in een stad zijn het valleigebied en daar 
aan de gang zijnde processen soms minder leesbaar, bv. omdat bronnen 
gedempt zijn,en waterlopen niet altijd zichtbaar doorheen de stad stromen. 
De verschillende stromen van het landschap naar de waterloop toe zijn in 
een verstedelijkte omgeving ook grotendeels ondergronds gestoken in 
leidingsystemen. Het kan daarom nuttig zijn om terug te grijpen naar de basis 
van hoe de waterloop werkt, en hoe zijn relatie is tot de vallei waar hij in ligt. 
Als we meer natuurgebaseerde oplossingen 03 in de stad willen toepassen, 
moeten we begrijpen hoe de natuurlijke waterloop in elkaar zit, en hoe de 
stedelijke waterloop hiervan afwijkt. In de volgende paragrafen leggen we  
de basis om dit systeem te kunnen lezen met een kort theoretisch kader,  
een definitie van het probleem in de stad, en vier concepten om dit beter  
te begrijpen. We vatten dit verder samen in de laatste paragraaf:  
ons wensbeeld voor de stedelijke waterloop in de toekomst. 

We leggen in wat volgt de focus op stromende systemen in de stad. 
Zoetwaterhabitats zijn uiteraard veel meer dan enkel waterlopen; dit 
kunnen ook moerassen, stilstaande wateren en andere natte systemen zijn. 
Waar het belangrijk is, gaan we wel in op de link tussen stromende en niet 
stromende watersystemen, maar we vertrekken hier vanuit stromend water. 
Doorheen de tekst halen we ook af en toe voorbeelden aan. Hierbij hebben 
we de aandacht beperkt tot dier -en plantensoorten die sterk aan het water 
gebonden zijn en/of in de waterloop leven. Zo verwijzen we soms wel naar 
dieren die zowel in het water als op het land leven, maar de tekst is hoofdza-
kelijk geschreven vanuit de invalshoek van soorten die een groot deel van 
hun leven in de waterloop doorbrengen. 

 01
Een ecosysteem is een systeem 
waarbinnen uitwisseling is tussen 
de levende (planten, dieren) en 
niet-levende onderdelen die er deel 
van uitmaken. 

 02
Een biotoop of plaats in het 
ecosysteem die bepaald wordt door 
de aanwezigheid van zoet water.

 03
Oplossingen die naast technische 
aspecten, ook gebruik maken van 
technieken en concepten uit de 
natuur.

1.1 De basis: wat is een waterloop? 
In het ecosysteem van een waterloop leven verschillende soorten, planten, 
dieren, micro-organismen…. Er zijn de soorten in de waterloop, zoals vissen, 
waterplanten, verschillende soorten ongewervelden en algen, maar er zijn 
ook soorten die sterk aan het water gebonden zijn, maar er niet noodzakelijk 
in leven. Denk maar aan vogels, bevers, insecten die hun eitjes in het water 
leggen … Deze verschillende soorten vormen samen het voedselweb van 
het waterecosysteem. 

Welke soorten waar voorkomen, wordt bepaald door een heel aantal aspec-
ten van de waterloop zelf. De bewoners in het waterecosysteem hebben be-
paalde vereisten om er te kunnen leven, de zogenaamde habitat. Een aantal 
belangrijke kenmerken van de verschillende habitats voor deze bewoners 
zijn gerelateerd aan de volgende criteria: 

• Ze moeten er voldoende van het juiste voedsel vinden. Voor planten en 
algen zijn dit voedingsstoffen of nutriënten zoals stikstof en fosfor of 
organisch materiaal, voor ongewervelden en vissen is dit organisch 
materiaal, plantenmateriaal of andere diersoorten in en rond de 
waterloop. 

• Ze moeten er kunnen ‘ademen’: het zuurstofgehalte in de waterloop is 
cruciaal. Waterplanten en algen dragen bij aan de zuurstofconcen-
traties via fotosynthese overdag en zuurstof lost ook op vanuit de at-
mosfeer in het water. Een teveel aan stoffen en organisch materiaal 
kan aanleiding geven tot een overmatige bloei van algen. Hierdoor 
kan er juist een zuurstoftekort ontstaan, omdat er minder licht invalt, 
waardoor de algen en vegetatie meer zuurstof zullen verbruiken dan 
produceren. Daarenboven zullen er meer micro-organismen zijn die 
zich voeden op deze algen, maar die zelf ook zuurstof verbruiken. 

• Ze moeten er geraken: veel soorten verplaatsen zich doorheen hun leven, 
of gebruiken andere habitats om zich voort te planten, dan die 
waar ze leven. Dat betekent dat er verbindingen moeten bestaan 
tussen de verschillende habitats die gebruikt worden. Voor soorten 
die enkel aan de waterloop gebonden zijn, is het belangrijk dat ze 
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  Fig 001 / 04
Zie p. 16. Een model voor de 
waterloop en het ecosysteem: het 
systeem beïnvloedt de stroming, 
structuur en stoffen van de 
waterloop en haar vallei, wat op 
zijn beurt een invloed heeft op de 
soorten die er voorkomen. 

Verdonschot, P.F.M., O. Driessen, 
W. van der Hoek, J. de Klein, A. 
Paarlberg, G. Schmidt, J. Schot & 
D. de Vries, 1995. Beken stromen. 
Leidraad voor ecologisch 
beekherstel. Rapport 1995-03. 
Amersfoort. STOWA. 

zich vrij doorheen de hele waterloop kunnen verplaatsen, zonder 
barrières. Andere soorten verplaatsen zich deels over land en in dit 
geval speelt het omliggende landgebruik een belangrijke rol. Hierbij 
is het cruciaal dat er een continue groenblauwe verbinding in het 
landschap bestaat. Bij herstelprojecten moet er een voldoende 
grote bronpopulatie van een soort in de buurt aanwezig zijn om het 
herstelde ecosysteem te kunnen koloniseren. Sterke groenblauwe 
netwerken zijn ook robuust, omdat er bij een eventueel incident 
eenvoudig een schuilplaats gevonden kan worden, en er popu-
laties bestaan die de geïmpacteerde waterloop opnieuw kunnen 
koloniseren.

• Ze moeten er een veilig huisje vinden. Zo is het materiaal van de bedding 
of substraat belangrijk. Waterplanten moeten de bodem kunnen 
doorwortelen. Sommige ongewervelden zullen zich ingraven in het 
beddingmateriaal, of zich hechten aan de aanwezig waterplanten 
of overhangende vegetatie. Ook de scheuren en kieren in de oever 
kunnen een belangrijke plek zijn. Waterplanten moeten de bodem 
kunnen doorwortelen. De mate van onderwatervegetatie zal ook 
belangrijk zijn voor bepaalde vissen. Zo zal een snoek eerder in  
helder water met weinig vegetatie voorkomen, omdat het zo een- 
voudiger is te jagen op prooien. Uiteraard mogen er geen vervuilende 
of giftige stoffen in het water of in de waterbodem aanwezig zijn. 

• Ze moeten er zich kunnen voortplanten: de populatie moet in stand kunnen 
blijven, en dus moeten er specifieke condities zijn waar de soorten 
hun eitjes kunnen leggen of waar nieuwe planten kunnen kiemen. 
Sommige soorten migreren over lange afstand om zich voort te 
planten. De voortplantingshabitat heeft soms heel andere kenmer-
ken dan de habitat waar een volwassen soort leeft. Ook hier zijn 
continue groenblauwe netwerken dus cruciaal. 

Al deze zaken worden beïnvloed door de stroming in de waterloop, de  
vorm van de waterloop en de concentratie aan stoffen (organisch materiaal, 
nutriënten en vervuilende stoffen) in het water. En deze worden op hun 
beurt beïnvloed door verschillende kenmerken van de vallei van de water-
loop. In de Nederlandse literatuur wordt daarom soms gesproken van het 
5-S Model Fig 001 / 04 om een waterloop te beschrijven: het systeem beïnvloedt 
de stroming, structuur en stoffen van de waterloop en haar vallei, wat op zijn 
beurt een invloed heeft op de soorten die er voorkomen. 

 Systeem

Stroming

  Structuur

  Stoffen

  Soorten

Fig 001 5-S Model. Een model voor de 
waterloop en het ecosysteem: het systeem 
beïnvloedt de stroming, structuur en stoffen van 
de waterloop en haar vallei, wat op zijn beurt een 
invloed heeft op de soorten die er voorkomen.
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1.2 Het stedelijk watersyndroom
In de stad is het verschil met de natuurlijke waterloop zeer uitgesproken. De 
waterloop is er vaak gekanaliseerd en de stroming is gereguleerd. De water-
loop kan vaak niet vrij stromen: noch in de lengte, noch in de breedte naar de 
vallei toe. Bovendien is er veel vervuiling afkomstig van het landgebruik en 
is de connectie tussen het inkomende regenwater en de waterloop anders 
dan in een natuurlijk systeem door de snelle afvoer over land en de afleiding 
van het regenwater naar de riolering. Veel problemen rond de waterloop 
komen in de stad allemaal samen, en daarom wordt soms gesproken van het 
stedelijk watersyndroom 05. 

Het stedelijk watersyndroom uit zich in verschillende problemen Fig 002. Eerst 
en vooral is er een sterke wijziging in de hydrologische cyclus. Hierdoor zal 
het stromingsregime van de waterloop veranderen. Water stroomt sneller af 
naar de waterloop, waardoor er piekdebieten kunnen ontstaan bij regenval. 
Minder water infiltreert naar het grondwater, wat kan bijdragen tot droogte 
en lage waterstanden. Daarnaast zal minder water verdampt worden door 
de vegetatie. 

Anderzijds kunnen stuwen en andere kunstwerken de stroming in de 
waterloop zelf wijzigen. Opgestuwd water staat stil, en vaak worden vaste 
waterpeilen gehanteerd. Door het intensieve landgebruik en verschillende 
uitlaten met regenwater of vervuild water in de waterloop zijn er verhoogde 
concentraties van vervuilende stoffen en nutriënten. De waterloop heeft 
vaak een andere vorm met veel verhardingen, heeft een statisch karakter 
en wordt gekenmerkt door een verlaagde biodiversiteit met voornamelijk 
tolerante soorten, die weinig eisen stellen aan hun leefomgeving. Er is 
vooral fijn organisch materiaal in de waterloop aanwezig afkomstig uit de 
riolering en wateruitlaten en minder grof organisch materiaal, onafhankelijk 
van het type waterloop. Er bestaat meestal nog een ecosysteem, maar dit 
is zeer verstoord ten opzichte van een natuurlijk ecosysteem. Op bepaalde 
plaatsen is het ecosysteem echter helemaal verdwenen door inbuizingen of 
dempingen van de waterloop over lange stukken. Ook zijn vaak bronnen van 
waterlopen in de stad afgekoppeld op de riolering. Veel van deze problemen 

 05
De sterk afwijkende ecosystemen in 
stedelijke waterlopen ten opzichte 
van de natuurlijke toestand. Dit is 
het gevolg van de vele verschillende 
drukfactoren die in de stad 
samenkomen.

Walsh, C. J., Roy, A. H., Feminella, 
J. W., Cottingham, P. D., Groffman, 
P. M., & Morgan, R. P. (2005). The 
urban stream syndrome: current 
knowledge and the search for a 
cure. Journal of the North American 
Benthological Society, 24(3), 
706-723.

 Fig 002
Zie p. 18

Fig 002 Stedelijk watersyndroom. De sterk 
afwijkende ecosystemen in stedelijke waterlopen 
ten opzichte van de natuurlijke toestand. Dit is het 
gevolg van de vele verschillende drukfactoren die 
in de stad samenkomen.

meer afvoer meer vervuiling

weinig habitat 
en biodiversiteit

verlaagde grondwatertafel

weinig infiltratie

natuurlijk systeem
stedelijk systeem

40% evapotranspiratie 30% evapotranspiratie

10% afvoer 55% afvoer

25% ondiepe infiltratie 10% ondiepe infiltratie

25% diepe infiltratie 5% diepe infiltratie
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 06
Een activiteit in de vallei of op de 
waterloop die een druk uitoefent 
op het ecosysteem. Dit kunnen 
bronnen van vervuiling zijn, maar 
ook vormelijke wijzigingen aan het 
watersysteem.

 Fig 003 / 07
Zie p. 21. Dit concept benadrukt 
de longitudinale dimensie van het 
stromend water in een waterloop.

Vannote, R. L., Minshall, G. W., 
Cummins, K. W., Sedell, J. R., & 
Cushing, C. E. (1980). The river 
continuum concept. Canadian journal 
of fisheries and aquatic sciences, 
37(1), 130-137.

Fig 003 Rivier-continuüm-concept . Dit concept 
benadrukt de longitudinale dimensie van het 
stromend water in een waterloop.

1.3 Drie principes voor de stedelijke waterloop

Stroming als drijvende factor
Dat waterecosystemen bepaald worden door de aanwezigheid van water 
is logisch. Wat verschillende waterecosystemen onderling van elkaar on-
derscheidt, is de stroming van het water doorheen de waterloop. Stromend 
water oefent kracht uit op het landschap en geeft het zo letterlijk vorm aan 
het waterecosysteem. Het water stroomt van bron tot monding doorheen 
de waterloop, maar overstroomt ook soms de vallei. Bronnen ontstaan waar 
grondwater naar de waterloop toestroomt. 

Het rivier-continuüm-concept Fig 003 / 07, benadrukt de longitudinale dimensie 
van het stromend water. Fysische aspecten, zoals het debiet en de hoe-
veelheid sediment, vormen in dit concept een continue variatie van bron tot 
monding. Deze variatie is sturend voor welke soorten waar voorkomen in het 
waterecosysteem, en welke organische stof als voedselbron beschikbaar 
is. Bij het ontstaan van een waterloop aan een bron zal er zich eerst een zeer 
smalle en ondiepe snelstromende waterstroom vormen. De kracht van het 
stromende water zal dat stroompje verder in het landschap uitdiepen en 
verbreden tot er een grotere beek ontstaat, die zich slingerend of meande-
rend door het landschap een weg baant. Hoe verder stroomafwaarts, hoe 
breder de waterloop en zijn vallei worden, tot aan de monding in een andere 
waterloop of finaal in de zee. Langs dit continuüm wijzigt de samenstelling 
van het ecosysteem, afhankelijk van de stroming en de voedselbron. In 
de bronbeek zal er veel beschaduwing en overhangende vegetatie zijn, 
waardoor de basisvoedselbron eerder bestaat uit grof bladmateriaal dat 
in stukjes gescheurd wordt door ongewervelde soorten, de zgn knippers, 
bijvoorbeeld door schietmotten. Dit grof materiaal vormt ook het substraat 
waarop veel soorten zich zullen hechten. Hoe snel het water stroomt hangt 
uiteraard af van het verhang, dit wil zeggen de helling van de waterloop. Dit is 
zeer bepalend voor welke vissoorten zich hier meer thuis zullen voelen. Door 
de snellere stroming en het weinige zonlicht dat in het water valt, zijn hier 
minder waterplanten te vinden. 

kunnen ook individueel of gezamenlijk in landelijke gebieden spelen, maar in 
de stad komen ze vaak allemaal samen en is er bovendien vaak weinig ruimte 
om ze te remediëren.

Toch gelden in het stedelijk waterecosysteem waterloop dezelfde ecologi-
sche principes als in een natuurlijke waterloop. Door de vele drukfactoren 06 

zijn ze soms minder zichtbaar, maar ze kunnen een gidsprincipe zijn voor 
herstel van het ecosysteem. We introduceren hieronder 3 belangrijke princi-
pes die we verder meenemen in het lezen van de stedelijke waterloop. 

 Stoffen

Knippers

  Predatoren

  Verzamelaars

  Grazers
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De waterloop vlecht zicht hier een weg door het landschap tot een grotere 
beek meer stroomafwaarts. Hier stroomt het water al iets minder snel, en is 
de waterloop niet meer volledig beschaduwd. De beek is nog zo ondiep dat 
het zonlicht tot op de bodem valt. Daardoor zullen hier meer waterplanten te 
vinden zijn, die door het trager stromend water goed kunnen gedijen. Dit leidt 
tot de productie van organisch materiaal in de beek zelf, door de toename 
in fotosynthese. Deze planten geven mee vorm aan de structuur van de 
waterloop door lokale stromingsverschillen te introduceren, waardoor er 
een grote variatie aan habitats in de waterloop ontstaat. De voedselbron is 
hier een mengeling van fijner organisch materiaal en grof materiaal dat in de 
beek valt. De variatie aan habitats en voedingsstoffen heeft als gevolg dat er 
meerdere soorten kunnen leven. De samenstelling van de ongewervelden 
verschuift van meer knippers, naar meer verzamelaars en grazers.

Nog wat meer stroomafwaarts wordt de beek een rivier, waar de voedsel-
bron nogmaals verder verschuift richting fijn organisch materiaal. Bij de 
ongewerveld zal het aandeel verzamelaars verder toenemen. Het water 
stroomt trager, maar nog steeds met een grote kracht. Hier wordt het water 
vaak te diep voor ondergedoken waterplanten, omdat licht de bodem niet 
meer bereikt. Wel blijft er een grote variatie aan habitats bestaan door het 
dynamische karakter van de waterloop. Sediment wordt afgezet en weg-
geschuurd door erosieprocessen, waardoor sneller en trager stromende 
stukken elkaar afwisselen en lokaal ook sedimentbanken boven de waterlijn 
tot stand komen. Het bochtige karakter van de waterloop versterkt deze 
processen. In zijn meest natuurlijke vorm kan de waterloop zich verleggen 
en zullen de lokale habitats in de waterloop zich telkens op andere plaatsen 
vormen. Soms zal een bocht zichzelf afsnijden, en blijven de habitats bestaan 
in het landschap als stilstaande wateren. Zo’n voorbeelden vinden we bij-
voorbeeld in de oude Leie meanders in Malem te Gent, of in de verschillende 
kleine meanders in de vallei van de Bovenschelde. 

De waterloop knip je niet los van de vallei en zijn oeverzone
Door het stromende water ontstaan er verschillende verbindingen tussen 
verschillende zoetwaterhabitats. Zo kunnen overstromingen de tijdelijke ver-
binding vormen tussen de landzijde en het water en is er ook een verticale 
connectie tussen het grondwater en de waterloop. Je kan de waterloop niet 
zomaar losknippen van zijn vallei en zijn oevers Fig 004. 

Ten eerste is er een belangrijke uitwisseling tussen de oeverzone en de wa-
terloop zelf (Riverine Productivity Model 08). Het ecosysteem in de waterloop 
wordt bepaald door de processen voor, in en langs de oever. In natuurlijke 
waterlopen vind je hier heel veel verschillende habitats terug door de grote 
structuur en stromingsvariatie die hier ontstaat door de erosieprocessen. Deze 
gradiënt kan zeer belangrijk zijn voor de lokale biodiversiteit die we kunnen vast-
stellen in de waterloop, zeker in bredere systemen verder in het riviercontinuum. 

Ten tweede zal in een natuurlijk, niet ingedijkt, watersysteem de waterloop 
op verschillende momenten buiten zijn oevers treden, bij wijze van een 
overstromingspuls (Flood Pulse Concept 09). De ruimte die de waterloop 
inneemt verandert dus doorheen de tijd. Door de verbinding tussen de natte 

 Fig 004
Zie p. 22

 08
Dit concept benadrukt de 
uitwisseling tussen de oeverzone en 
de waterloop zelf.

Thorp, J. H., & Delong, M. D. (1994). 
The riverine productivity model: an 
heuristic view of carbon sources 
and organic processing in large river 
ecosystems. Oikos, 305-308.

 09
Dit concept benadrukt de temporele 
dimensie van stromend water. Door 

Fig 004  Flood pulse concept. Dit concept 
benadrukt de temporele dimensie van stromend 
water. Door overstromingspulsen onstaan 
tijdelijke connecties met de vallei. 
Fig 005  Riverine Ecosystem Synthesis. 
Dit concept integreert de drie theoretische 
concepten en beschouwt de waterloop als een 
aaneenschakeling van functionele zones met 
verschillende processen.
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 10
Een ecosysteem met een sterk 
hiërarchisch karakter. Lokale 
factoren hebben een invloed op 
het ecosysteem, maar worden 
op hun beurt ook beïnvloed door 

 Fig 005 / 11
Zie p. 22. Dit concept integreert de 
drie theoretische concepten en 
beschouwt de waterloop als een 
aaneenschakeling van functionele 
zones met verschillende processen.

Thorp, J. H., Thoms, M. C., & 
Delong, M. D. (2006). The riverine 
ecosystem synthesis: biocomplexity 
in river networks across space 
and time. River Research and 
Applications, 22(2), 123-147.

ecosystemen in de vallei en de waterloop zelf ontstaat er een cruciale uitwis-
seling van stoffen, soorten en materiaal. Vaak zijn deze natte ecosystemen 
belangrijke bronnen van voedingsstoffen en voor veel soorten fungeren 
ze als een soort kraamkamer, omdat het minder diepe, warmere, vaak 
stilstaande systemen zijn. Zo zal de vissoort de Grote modderkruiper zich 
voortplanten in ondiepere warme delen van het water met waterplanten en 
overhangede takken. De verbinding met de ondiepere oeverzone en water 
in vallei bij overstromingen is dus cruciaal voor deze soort. In de Zeeschelde 
speelt dit bijvoorbeeld een cruciale rol: door de aanwezigheid van getijden 
heeft de waterloop twee keer per dag een hoger debiet en stroomt de rivier 
bepaalde valleigebieden in. In de rietkragen van de vallei bevindt zich silicium, 
dat met de getijden in de rivier meegevoerd wordt. Dit is een essentiële 
voedselbron voor kiezelwieren, die de basis van het voedselweb vormen in 
het ecosysteem. Doordat het water ook in ondiepe kreken stroomt bij een 
overstroming naar de vallei, lost er meer zuurstof vanuit de atmosfeer op in 
het water. Het concept van een flood pulse benadrukt het belang van een 
temporele dimensie voor het begrijpen van de ecologie van de waterloop. 
Stroming in de waterloop is niet continu en het verloop van het debiet in de 
tijd wordt door het lokaal klimaat bepaald.

Een waterloop is dus geen statisch gegeven, maar een 
dynamisch ecosysteem dat van vorm kan veranderen.

De zijdelingse connectie tussen vallei en waterloop is fundamenteel om de 
bron van stoffen in de waterloop te herkennen. Het water in de waterloop 
stroomt niet alleen van bron tot monding, maar wordt aangevuld met water 
dat in de waterloop komt via overlandse afstroming. Over welke landge-
bruiken en door welke leidingen dat water stroomt is bepalend voor welk 
type vervuiling en voor de hoeveelheid sediment die men eventueel in de 
waterloop aantreft. Zo zal afstroming over asfalt een andere vervuiling met 
zich meebrengen dan afstroming over een akker. 

In hun natuurlijke vorm zijn waterlopen ook buffers voor extreme weers-
omstandigheden. Door water tijdelijk vast te houden in de vallei bij zware 
regenval stroomt het niet meteen via de waterloop weg naar zee, maar kan 
het infiltreren naar het grondwater. Een overstroming in een nat valleigebied 
is in deze zin dan ook niet negatief. Een afwisseling tussen hoge en lage de-
bieten is deel van het natuurlijk regime van de waterloop en zijn ecosysteem. 
De kronkelende beek is ook langer dan een rechtgetrokken kanaal en kan 
aldus meer water bergen. Via de hydrologische cyclus draagt water in het 
landschap ook bij tot de regulatie van het lokaal klimaat, omdat water via 
de bodem en de vegetatie zal verdampen. Bij deze verdamping wordt stra-
lingsenergie van de zon verbruikt, waardoor lokaal de temperatuur minder 
snel zal stijgen. Daarnaast is water zelf in het voorjaar ook een belangrijke 
warmtebuffer, omdat het traag zal opwarmen. 

De rivier als een ‘genest’ ecosysteem 10

De mate waarin water stroomt en in welke richting is bepalend voor het type 
van ecosysteem. Het is bepalend voor welk voedsel in de waterloop aanwe-
zig ik, welke fysieke habitats gevormd worden, hoe soorten zich verplaatsen 

in het waterecosysteem, hoeveel licht in de waterloop valt en welke stoffen 
in het water terecht komen. Toch is het duidelijk dat een waterloop niet 
zomaar met één concept te omschrijven valt. De waterloop is niet één lange 
continue stroom van bron tot monding, of enkel het resultaat van de lokale 
zijdelingse instroom of van de lokale structuurvariatie ter hoogte van de oe-
vers. Hoe het ecosysteem vorm krijgt, is finaal het resultaat van de interactie 
tussen deze processen op verschillende schaalniveaus. In die zin is een wa-
terloop veeleer een netwerk van aangeschakelde verschillende zones met 
hun eigen kenmerkende habitats (Riverine Ecosystem Synthesis Fig 005 / 11).  
De habitatkenmerken van deze zones zijn afhankelijk van de interactie 
tussen bovenlokale kenmerken, zoals de helling en het bodemsubstraat in 
de vallei, en lokale kenmerken, zoals het omliggend landgebruik en de lokale 
vorm en stroming van de waterloop. Binnen deze zones vormen zich ver-
schillende (micro)habitats: lokale patches met licht verschillende kenmerken 
ten gevolge van de structuurvariatie en de dynamiek in de waterloop, die de 
biodiversiteit verhogen. Binnen zo één zone is het ecosysteem het resultaat 
van de interactie tussen deze verschillende microhabitats en van de interac-
tie met andere zones in en rond de waterloop. De waterloop is dus meer dan 
zijn kanaal alleen, maar omvat het geheel van de waterloop: zijn zijstromen, 
de natte ecosystemen errond, de functies in de nabijheid, het gebruik 
van de waterloop … Er bestaat een bepaalde vaste variatie langsheen het 
continuüm van de waterloop, maar deze kan door lokale omstandigheden 
onderbroken worden. Er is bovendien een bepaalde hiërarchie tussen  
deze invloeden. 

overstromingspulsen onstaan 
tijdelijke connecties met de vallei.

Junk, W. J., Bayley, P. B., & Sparks, R. 
E. (1989). The flood pulse concept in 
river-floodplain systems. Canadian 
special publication of fisheries and 
aquatic sciences, 106(1), 110-127.

bovenlokale factoren. Bovenlokale 
factoren hebben ook soms een 
rechstreekse invloed op het lokale 
ecosysteem. 
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We stellen niet de 
vraag: hoeveel impact 
kan de waterloop aan? 
– maar wel: hoe kan 
stadsontwikkeling 
bijdragen aan een 
ecologisch herstel  
van de waterloop?  
Deze twee kunnen  
hand in hand gaan en 
elkaar versterken.

1.4 Onze samenvatting:  
een wensbeeld voor de stedelijke waterloop in de toekomst
De drie voorgaande principes kunnen ons helpen om een wensbeeld voor 
de stedelijke waterloop te formuleren. Het doel is om tot een wensbeeld 
van de waterloop in de toekomst te komen en hierbij uit te gaan van wat 
maximaal ecologisch mogelijk is. Belangrijk hierbij is om te erkennen dat dé 
stedelijke waterloop niet bestaat, maar dat er net zozeer verschillende vor-
men bestaan als dat het geval is bij natuurlijke waterlopen. Een ecologisch 
gezonde waterloop in de stad is idealiter een waterloop waar het water weer 
ruimte krijgt om vrij te stromen en waar de waterloop ingebed ligt in een 
robuust groenblauw netwerk. De natuurlijke bewoners van de waterloop 
vinden hier gemakkelijk een plek. In sommige steden kan dit heel ver gaan, 
waar er genoeg ruimte is langs de waterloop, of waar het natuurlijke winter-
bed nog deels bewaard is. Maar in sommige stedelijke omgevingen zal dit 
niet mogelijk zijn, en is wat maximaal ecologisch mogelijk is een kunstmatig 
kanaal met groene elementen, zonder veel dynamiek. Het is essentieel te 
verbeelden hoe ecologisch herstel met de bestaande andere claims op  
de waterloop kan verbonden worden.

De principes die we in het voorgaande hoofdstuk hebben geïntroduceerd 
gelden ook voor stedelijke waterlopen. Een stad is een ander systeem, waar-
door de stroming, de structuur en de stoffen anders zijn. Deze blijven nog 
steeds bepalend voor de soorten die aanwezig zullen zijn. Een stedelijke om-
geving langsheen het continuüm van de waterloop dient als één of meerdere 
functionele zones gezien te worden. Binnen de stad kunnen er zelfs andere 
functionele zones bestaan, afhankelijk van de lokale omgeving van de wa-
terloop. Zo zullen er bijvoorbeeld andere opportuniteiten zijn in de stadsrand 
dan in een dichtbebouwd stadscentrum. Voor elke functionele zone kan een 
ander wensbeeld geformuleerd worden, waarbij getoetst wordt in welke 
mate de waterloop weer naar haar natuurlijke toestand hersteld kan worden. 

Het is hierbij cruciaal dat er een stadsbreed beeld wordt opgesteld en dat 
lokale projecten in dit beeld worden gekaderd. Hoe ver wijkt de huidige ste-
delijke waterloop af van de natuurlijke toestand? Welke problemen bestaan 
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er nog op en rond de waterloop die ecologisch herstel verhinderen? Kunnen 
ze verholpen worden, of zijn er randvoorwaarden die herstel in de weg 
staan? Om op deze vragen een antwoord te bieden is het belangrijk om het 
stedelijk waterecosysteem te lezen en op zoek te gaan naar zijn potenties. 
Waar mogelijk, moeten we proberen om de natuurlijke ecosystemen, zoals 
hierboven beschreven, te simuleren in een stedelijke context om ecologisch 
herstel te bereiken.

Zo herstellen we de waterloop niet zozeer naar haar 
oude goede toestand, maar wel naar een nieuw stedelijk 
ecosysteem.

We willen deze theoretische inzichten graag toetsen aan de ontwerppraktijk. 
Hiervoor hebben we in dit BWMSTR label geprobeerd om de basis voor een 
stappenplan te ontwikkelen. We hebben hierbij drie uitgangspunten naar 
voor geschoven: 
We trachten een procesgebaseerde benadering 12 te hanteren: we beschrij-
ven niet alleen de vorm die een ecologisch waardevolle waterloop moet 
hebben, maar leggen de link naar de vallei en de processen in de waterloop, 
om uit te leggen hoe en waar die vorm best tot stand komt. Daarom schuiven 
we niet zomaar individuele voorbeeldingrepen naar voor, maar kaderen we 
ze binnen een stadsbrede analyse van drukfactoren en potenties. 

We gaan op zoek naar de limieten die de stad oplegt aan de waterloop, 
maar ook naar de opportuniteiten en de vrijheidsgraden die de stad en 
haar structuur juist biedt. Bestaande theorieën en conceptuele kaders zijn 
de gids voor rivierherstel in het buitengebied, waar we tot de natuurlijke 
toestand kunnen en moeten terug keren, maar in de stad ligt het ambitie-
niveau vaak lager dan de natuurlijke toestand. Toch kunnen de bestaande 
conceptuele kaders helpen om een duidelijk toekomstbeeld te maken van 
de stedelijke waterloop. We proberen deze bestaande conceptuele kaders 13 
te vertalen naar de stedelijke context, rekening houdend met de specifieke 
randvoorwaarden. Daarnaast stelt zich in de stad juist ook de opportuniteit 
van nieuwe ecosystemen. Waar de waterloop opnieuw opengelegd wordt, 
start je in zekere zin van een nieuw blad voor ontwerp, los van andere claims, 
zoals bevaarbaarheid of wateruitlaten op de waterloop. Bij deze nieuw open 
te leggen waterlopen bestaat de uitdaging erin om ze te concipiëren vanuit 
hun mogelijke ecologische rol. 

We gaan niet enkel op zoek naar de plaatsen waar we ondanks alle andere 
drukfactoren nog een beetje ruimte voor vergroening van de waterloop 
vinden. We zetten in op een systeemanalyse om te kaderen waar vergroe-
ning juist belangrijk is, en we gaan op zoek naar wat maximaal ecologisch 
mogelijk 14 is. Er wordt wel rekening gehouden met de andere claims op het 
watersysteem, zoals bv. bevaarbaarheid en recreatie, maar het ecologisch 
herstel is in deze stap het uitgangspunt. We gaan er dus niet van uit dat de 
mens overal domineert in het stedelijk watersysteem, maar gaan ook op 
zoek naar plaatsen waar ecologie ook de bovenhand kan halen. Waar is 
de vis in de waterloop te gast, en waar de mens? Hoe kunnen we de 
verschillende claims met elkaar in evenwicht brengen? 

We stellen niet de vraag: hoeveel impact kan de waterloop aan? – maar wel: 
hoe kan stadsontwikkeling bijdragen aan een ecologisch herstel van de 
waterloop? Deze twee kunnen hand in hand gaan en elkaar versterken.

Om ecologisch herstel in de stedelijke waterloop te bevorderen is het 
essentieel dat we erkennen dat het landschap niet stopt aan het water en 
dat we voldoende aandacht hebben voor natuurgebaseerde oplossingen 
naast technische oplossingen. Doordat natuurgebaseerde oplossingen 
vaak verschillende meerwaarden 15 met zich meebrengen of een andere 
beheersnood creëren, kunnen ze in sommige cases kostenefficiënter zijn 
dan technische oplossingen. Ogenschijnlijk stoten we hier op een waar-
denconflict tussen de natuur en de stad, maar dit is niet noodzakelijk zo. 
Natuurgebaseerde oplossingen kunnen een aanvulling zijn op technische 
ingrepen en omgekeerd. Beide kunnen bijdragen tot het gevoel van beleving 
op en rond de waterloop. Het is wel noodzakelijk te verbeelden wat er moge-
lijk is naast de gekende recepten in een stedelijke omgeving en hoe dit kan 
bijdragen tot verschillende meerwaarden voor de stadsbewoner, zoals een 
aangename leefomgeving of een natuurlijke waterbuffer. 

In de ontwerpen in dit werk zetten we daarom in op verschillende meer-
waarden van ecologisch gezonde waterlopen in de stad en hebben we ook 
oog voor de waterkwantiteit. Het stedelijk watersyndroom is niet enkel een 
verhaal van waterkwaliteit of ecologie, maar ook van waterkwantiteit. De 
verstoring in de natuurlijke hydrologische cyclus kan aanleiding geven tot 
zowel verdroging door beperkte infiltratie, als tot overstromingen bij regen-
val. Onder het veranderende klimaat zullen deze weerfenomenen nog meer 
en met grotere intensiteit voorkomen en moet het stedelijk watersysteem 
ook robuust zijn om hier beter mee om te kunnen. Ontwerpen moeten 
om kunnen gaan met extreme hydrologische situaties, ook ecologisch 
gezien. Dergelijke situaties kunnen soms het uitgangspunt vormen van een 
ontwerp, zoals bijvoorbeeld bij regenwaterbuffering, maar ze kunnen ook 
een bijkomende uitdaging vormen bij bijvoorbeeld het uitgraven van nieuwe 
waterlopen. Zal er in de toekomst in deze sites wel steeds voldoende water 
zijn, en kan het ontwerp hier mee omgaan? 

Om concreet een wensbeeld op te bouwen voor verschillende stedelijke 
waterprojecten, schuiven we een systeemanalyse naar voor op basis van 
een aantal dimensies 16 in de stedelijke waterloop. Deze dimensies zijn een 
doorslag van verschillende aspecten die in het voorgaand theoretisch luik 
zijn aangehaald. De analyse dient te beschrijven wat het ambitieniveau is 
voor water in de stad in deze omgeving. Dit wordt ingegeven door de nood 
aan ecologisch herstel in deze context, afhankelijk van hoeveel drukfactoren 
er nog zijn bijvoorbeeld, en door de vraag wat de haalbaarheid en de wense-
lijkheid is van bepaalde ingrepen. 

Welke dimensies dat exact zijn, zal dan ook voor een stuk afhangen van de 
lokale context van de stad en de op stapel staande projecten. Gaat het over 
een grote stad met bevaarbare waterlopen? Waar liggen de waterlopen 
in het stedelijk weefsel? Doorsnijden ze het centrum of liggen ze eerder 
in de groene stadsrand, waar mogelijk meer ruimte is? Waar zijn er nog 

 12
Een benadering die vertrekt van 
de vallei en de processen in de 
waterloop.

 13
1) Zie p. 21 — Stroming als  
drijvende factor
2) Zie p. 23 — De waterloop  
knip je niet los van de vallei en  
zijn oeverzone 
3) Zie p. 24 — De rivier als een 
'genest' ecosysteem

 15
Meerwaarden of co-benefits 
verwijzen naar de ecosysteem-
diensten die door de waterlopen 
worden geleverd. Dit zijn 
diensten die nuttig zijn voor de 
mens. Ze kunnen regulerend 
zijn (zoals overstromingen 
beperken), productief (zoals 
visserij), cultureel (de intrinsieke 
biodiversiteitswaarde), …  

 16
Een aspect van het watersysteem 
van waaruit de stedelijke waterloop 
kan onderzocht worden.

 14
De idee dat gegeven de 
randvoorwaarden in de stad of van 
het lokaal project, maximaal op 
vergroening en biodiversiteit ingezet 
wordt. 
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grote bronnen van vervuiling in de waterlopen? Is het water opgestuwd en 
versluisd in de waterloop of kan het vrij stromen? Verder kan de ecologische 
theorie een stuk helpen om te begrijpen wat mogelijk is. Waar zitten we 
exact in het continuüm? Zijn er nog zijdelingse connecties? Waar heeft de 
waterloop nog ruimte om een eigen dynamiek te ontwikkelen en heeft hij er 
nog genoeg kracht voor? Als het kan, is het bijvoorbeeld interessanter om 
de beek zelf opnieuw te laten meanderen dan om een meanderend kanaal 
uit te graven waar de vorm vast ligt. De ecologische processen die een 
meanderende beek juist waardevol maken als habitat, met een grote variatie 
aan habitats en een dynamische steady-state, zullen niet tot stand komen als 
enkel de vorm er is, maar de stroming als drijvende kracht ontbreekt. 

Om de juiste dimensies af te bakenen voor een specifieke case, kan het 
helpen terug te grijpen naar de basisvragen die we in het begin naar voor ge-
schoven hebben: wat is de toestand in het systeem en hoe heeft dat impact 
op de stroming, structuren en stoffen in de waterlopen? Welke soorten zijn 
er al dan niet aanwezig? Door ecologische kwaliteit in de stedelijke context 
als uitgangspunt te nemen in het ontwerpend onderzoek komen nieuwe en 
frisse vragen aan de oppervlakte: Welke ecologische kwaliteit is überhaupt 
haalbaar in deze stedelijke structuur? Hoe kan een ecologisch gezonde 
waterloop bijdragen tot stadsontwikkeling en een nieuwe stedelijke ruimte? 
Welke profielen, types bedding en oeversystemen bieden de meeste 
potentie voor bestaande en nieuwe ecosystemen? Hoe kan de ecologische 
kwaliteit verbeterd worden door (noodzakelijke) ingrepen in de waterloop 
juist af te stemmen op specifieke doelstellingen?

Voorbeelden van deze dimensies zijn:
• Ecologische connectiviteit: hoe zijn verschillende bestaande habitats in de  

waterloop wel of niet met elkaar verbonden? Kan dit verbeterd worden?
• Habitatdiversiteit en ecologische gradiënten: zijn er verschillende micro-

habitats en habitatzones binnen eenzelfde waterloop? Hoe is de 
connectie met de andere zoetwaterhabitats op landzijde? Waar is er 
eventueel ruimte om geschikte habitats voor voortplanting of lokale 
ondiepere zones aan te leggen om lokale gradiënten te versterken?

• Mogelijkheid tot dynamiek: stroomt het water nog vrij en varieert het debiet 
vrij in de tijd? Is er actief peilbeheer op de waterloop? Kan de dyna-
miek hersteld worden? Kan het peilbeheer mogelijk op een andere 
manier worden ingezet om de dynamiek te verhogen?

• Wat is de impact van verharding op het debiet in de waterloop? Hoe kan 
hier gericht op ingespeeld worden, door de afstroming over land 
maximaal te verminderen om de piekerigheid van het debiet in de 
waterloop te verminderen? Welke routes volgt de afstroming over 
land, en welke vervuiling brengt dit eventueel met zich mee?

• Hoe vervuild is de waterloop? Zijn er nog actieve lozingen?  
Hoe kan dit hersteld worden?

• Is er lokale variatie in de structuur en stroming van de waterloop?  
Zijn er zo dus verschillende lokale habitats? 

• Wat is het gebruik van de waterloop? Wordt erop gevaren? Is het een onder-
deel van een groenblauw netwerk? Loopt er een fietsroute langs? 
Kan erin gezwommen worden of aan watersport gedaan worden? 

• Waar liep de waterloop historisch? Waar kan bijkomend water opengelegd 
worden? Is er ook voldoende stroming om dit te doen, of moet er 
rekening gehouden worden met potentiële droogval in deze nieuwe 
stukken?

• Waar kan er ruimte voor water gemaakt worden om het natuurlijk  
overstromingsregime op bepaalde plaatsen weer toe te laten? 

• …

We beschouwen hier niet het water alleen, maar ook de ruimte rond de 
stedelijke waterloop. We benoemen ook de ecosysteemdiensten die dit 
stedelijk ecosysteem kan leveren. Hierbij denken we aan publieke ruimte, 
verbindende functies, recreatieve diensten, economische aders, klimaat-
adaptatie, woonkwaliteit, gezondheidsdiensten, … die mede de nieuwe 
urbane (eco-)systemen vormgeven. 

Om dit concreet te maken passen we deze benadering toe op de casus 
Gent in de verdere tekst van dit label. We hebben hiervoor 5 relevante dimen-
sies [p. 32–55]  voor de stad Gent naar voor geschoven, die volgens ons cruciaal 
zijn, maar niet noodzakelijk een volledige lijst vormen. Voor elk van deze di-
mensies omschrijven we in de volgende hoofdstukken hoe we met bestaan-
de gegevens en kaartmateriaal aan de slag zijn gegaan om een stadsbrede 
analyse uit te voeren en opportuniteiten te identificeren. We brengen ook in 
kaart welke ingrepen [p. 56–60]  eventueel interessant zijn om op deze dimen-
sies in te spelen, en passen het kader toe op 4 cases in Gent [p. 61–87].
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  Situering cases

2 Dimensies van een 
gezonde waterloop

Zoals eerder al aangehaald kan er op ver-
schillende manieren ingegrepen worden een 
gezonde stedelijke waterloop. Hiervoor moeten 
we niet alleen werken aan de waterloop zelf, 
ook langs de waterloop – en bij uitbreiding in 
de gehele stad – zijn maatregelen zinvol. In de 
waterloop zelf kan er nog zowel op de bodem, 
op het talud, in het profiel als op de oever van de 
waterloop ingespeeld worden. Deze ingrepen 
kunnen we aanduiden en behandelen op het 
dwarse profiel van de waterloop. Uiteraard 
speelt de ‘lengterichting’ van de waterloop ook 
een cruciale rol in een gezonde waterloop. De 
waterloop is altijd afhankelijk en gerelateerd aan 
wat er stroomopwaarts (en stroomafwaarts) 
gebeurt. Deze continuïteit en afhankelijkheid van 
de waterloop vormt een belangrijk aandachts-
punt in de lengte-as.

In dit hoofdstuk trachten we de diversiteit aan mogelijke ingrepen om in te 
spelen op een gezonde stedelijke waterloop te structureren. Eerder werd 
al aangehaald waarom de verschillende dimensies belangrijk zijn voor een 
gezonde waterloop. Op welke manier ze juist inspelen op de waterkwaliteit 
en op een ecologische waterloop. In dit hoofdstuk gaan we een stap verder 
en onderzoeken we welke potenties er aanwezig zijn om in te spelen op 

Fig 001 Basiskaart. Situering cases, Gent
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deze dimensies. Hoe kunnen we de dynamiek verhogen in de waterloop? 
Wat betekent de sponswerking van de stad concreet? Welke ecologische 
verbindingen zijn zinvol om op in te zetten? Hoe speelt de vervuiling van 
overstorten in de stad en hoe kunnen we hier op een slimme manier mee 
omgaan?

We hebben daarom voor Gent vijf dimensies bepaald  
die we nader onderzoeken:

Dynamiek Hoe kan de stedelijke waterloop opnieuw een 
dynamisch karakter krijgen? In Gent zijn in de kuip de waterlopen verstuwd 
tot een vast peilniveau en is er weinig stroming. Zijn er plaatsen waar we 
stromingsdynamiek en -variatie toch kunnen herstellen? Zit er potentie 
in een gerichter peilbeheer? Kunnen we de verschillende pandhoogtes 01 
gebruiken om mee te spelen?

Connectiviteit Hiermee bedoelen we connectiviteit in de brede 
zin. Hoe kunnen verschillende waterhabitats in de stad terug met elkaar 
verbonden worden? Waar kan ook de zijdelingse connectie deels hersteld 
worden door aan de oeverstructuur te werken? Waar is er ruimte om struc-
tuurvariatie 02 in de waterloop aan te brengen, of tot stand te laten komen 
door stromingsprocessen?

Circulatie In Gent zijn veel waterlopen bevaarbaar. Waar 
komt ecologisch herstel en vergroening zeker niet in conflict met dit doel? 
Kunnen we zones afbakenen waar de vis zogezegd koning te rijk is en de 
mens te gast, en omgekeerd? Kunnen we zo tot een circulatieplan op de 
Gentse wateren komen?

De stad als spons Waar zetten we best in op infiltratie en waar op 
water vasthouden, om de piekdebieten 03 in het stedelijk watersysteem te 
minderen? Is een gescheiden rioleringsstelsel echt overal een zinvolle inves-
tering of kunnen we plekken identificeren waar andere ingrepen meer nut 
hebben? Hoe kunnen onthardingsprojecten ook bijdragen aan een verbete-
ring van de waterkwaliteit, ook door potentiële overstortwerking overbodig 
of zeer uitzonderlijk te maken?

Vervuiling Waar zijn nog actieve bronnen van vervuiling 
en hoe groot zijn ze? Waar is er historische vervuiling? Hoe kunnen we dit 
remediëren? 

Heel wat vragen waarvoor we in dit hoofdstuk op zoek gaan 
naar antwoorden. Het zijn niet per se kant-en-klare antwoorden 
die we naar voor schuiven. Maar wel nieuwe manieren om het 
stedelijk watersysteem te lezen, te interpreteren en vervolgens 
mee aan de slag te gaan.

In wat volgt wordt er gestart met een lezing van de stad vanuit elke dimensie 
die we behandelen [p.36–55]. Welke relevante gegevens zijn al beschikbaar en 
welke onderzoeken kunnen nog opgestart worden om lacunes in kennis op 
te vangen. Deze kaarten worden gebruikt om ‘het stedelijk watersysteem’ in 
zijn breedte beter te begrijpen, tegelijk leveren ze ook input om de potentie-
kaart per dimensie op te maken. Per dimensie wordt een kaart voorgesteld 
met potentiële strategieën, die inspelen op een ecologisch kwalitatieve 
waterloop. Niet alle datalagen zijn zonder meer over elkaar geprojecteerd, 
het is een selectie van elementen uit de lezing die leiden tot de geselec-
teerde potenties per dimensie. Voor sommige kaarten is een rekenregel 
gehanteerd, voor andere kaarten was expertoordeel een belangrijk punt om 
de legende op te bouwen. Het is dus mogelijk dat er nog extra opportunitei-
ten voor de verschillende dimensies bestaan. Onze inschatting is gebaseerd 
op onze terreinkennis en de inzichten die we samen met betrokkenen 
hierrond hebben opgebouwd. Een belangrijke bijkomende bron die gebruikt 
kan worden in de studie van deze dimensies is archiefmateriaal over de 
geschiedenis van het watersysteem in de stad. Ook lokale kennis, eventueel 
aangebracht door burgers, kan een belangrijke bron van informatie zijn.

De basiskaart Fig 001 die wordt toegevoegd moet hulp bieden voor een betere 
oriëntatie in ‘Gent’. De behandelde cases bevinden zich in en rond de Gentse 
Vijfhoek, de R40. Toch is de uitsnede van onze kaart een heel stuk groter. 
Het is belangrijk om de lessen op een grotere schaal goed te begrijpen, te 
interpreteren en te vertalen naar ingrepen op een veel kleinere schaal.

Gent is gevestigd aan de historische samenvloeiing van de Schelde en 
de Leie ter hoogte van Portus Ganda. De Schelde loopt historisch dus 
van de Bovenschelde, via de Muinkschelde, de Reep en de Visserij naar 
de Beneden-Schelde. Het sluizensysteem zorgt voor drie verschillende 
waterpeilen. Op de sluizen wordt een bovendebiet gelegd, waardoor een 
zekere stroming in de waterlopen ontstaat, ondanks de vaste peilen. Dit 
debiet kan door de waterbeheerder gewijzigd worden in grootte en richting 
indien nodig. Zo zal bij incidenten of bij overstromingen de stroming zo ge-
stuurd worden dat het water niet de kuip in stroomt en dat de binnenwateren 
beschermd blijven. Gaandeweg zijn er veel extra waterlopen gecreëerd en 
opnieuw gedempt. Waar nodig gaan we in de tekst dieper in op specifieke 
aspecten van de Gentse waterlopen, als voorbeeld voor onze methodiek. 
Voor een volledig beeld van het Gentse watersysteem verwijzen we jullie 
graag door naar het doctoraatsonderzoek van Frank Gelaude 04.

 04
Gelaude, F. (2018). De vroege 
hydrografie van de stad Gent, een 
geomorfologisch en historisch 
onderzoek van menselijke ingrepen 
in de waterhuishouding van het 
middeleeuwse Gent (Doctoral 
dissertation, University of Antwerp).

 01
De sluizen zorgen voor een artificiële 
hoogte van het water. Het opdelen 
van de waterloop in panden gebeurt 
door sluizen. Deze houden dit pand 
op een continue hoogte.

 02
Variatie in de textuur, samenstelling 
en beplanting van de bodem, oever 
en taluds van de waterlopen.

 03
Een maximaal debiet dat verwacht 
wordt bij hevige regenval en een 
overstromingsrisico vormt. In de 
Gentse context kan hierop gestuurd 
worden door het artificieel systeem 
van stuwen en sluizen.

 Fig 001
Zie p. 33
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OVERSTROMINGEN Watertoets: overstromingskaart
TYPOLOGIE VAN DE WATERLOOP  Vlaamse Hydrologische Atlas (VHA)
NATTE GEBIEDEN Wetlandkaart INBO
RELIËF DHM Vlaanderen
OEVERSTRUCTUUR Groene oevers studie – Stad Gent
PEILHOOGTES, HOOGTEVERSCHILLEN EN KUNSTWERKEN
GROENASSEN Klimaatassen Stad Gent
HISTORISCHE WATERLOPEN 1777  Uit studie water in de stad

Fig 002 DE STAD LEZEN 
Brongegevens v.l.n.r., v.b.n.o.

2.1 Dynamiek 
Rivieren stromen. Dat is een evident gegeven. Water en riviersystemen zijn 
van nature dynamisch 05. In veel stedelijke omgevingen wordt deze stroom 
echter aan banden gelegd door sluiscomplexen en stuwen die het water-
niveau op vaste peilen (of waterpanden) houden. Gent heeft zich georgani-
seerd rond dit watersysteem met relatief vaste peilhoogtes Fig 002. 

Variatie in de waterloop zorgt voor een diversiteit aan habitats in de water-
loop. Deze variatie is het resultaat van de stroming als sturende kracht in de 
waterloop. Het is belangrijk om niet enkel plaatsen te identificeren waar er 
ruimte is om meer variatie in de vorm vast te leggen, maar ook om plaatsen 
te vinden waar het water opnieuw vrij spel kan krijgen en zelf vorm kan geven 
aan de waterloop, met structuurvariatie als resultaat. Dynamiek en variatie 
zijn essentieel voor een gezonde waterloop. Gradiënten en overgangen zijn 
net interessante plekken voor soorten. Vandaag is de hele waterloop bijna 
overal gelijkmatig, en verandert de waterloop ook niet doorheen de tijd. Er 
zijn weinig verschillen: dezelfde zonne-intensiteit, dezelfde stroomsnelheid, 
hetzelfde type oevers, hetzelfde waterpeil en -volume… Binnen de dimensie 
dynamiek gaan we op zoek naar plekken waar deze dynamiek en variatie 
actief opgezocht kunnen worden.  

In een potentiekaart Fig 003 duiden we aan hoe we op sommige plaatsen een 
nieuwe dynamiek in de waterloop kunnen introduceren. Een eerlijke kantte-
kening die we echter hierbij willen maken is dat er nog onderzoek noodzake-
lijk is om het ‘ecologisch debiet’ 06 van de Gentse waterlopen te bepalen. 

 Fig 002
Brongegevens Gents watersysteem.  
Wij stellen ons tevens de vraag, 
welke gegevens kunnen  
een aanvulling vormen en hebben  
we nu nog niet?
- Materiaal op de bedding  
 van de waterloop 
- Profiel van de waterloop
- Debiet en stroomsnelheid
- Water-kwetsbaarheidskaarten
- Kwetsbaarheid droogte
- Grondwaterstanden
- Ecologisch debiet

 Fig 003
Zie p. 38

 05
In dit hoofdstuk focussen we 
ons op de dynamiek vanuit 
stroming. De natuurlijke dynamiek 
van verlandingsprocessen, 
verbossing, … worden in de dimen 
sie van connectiviteit meegenomen. 
Zie p. 40–43.

 06
Een ecologisch verantwoorde 
afvoer of E-flow. Het beschrijft de 
hoeveelheid en de variatie in de 
tijd van het debiet dat nodig is om 
zoetwaterleven te ondersteunen.



3938I     Stappenplan voor gezonde stedelijke waterprojecten Dimensies van een gezonde waterloop

Gebruik de sluizen
We maken gebruik van het artificiële 
hoogteverschil tussen twee wa-
terpanden ter hoogte van stuw- en 
sluiscomplexen door middel van 
een nevengeul. Het hoogteverschil 
biedt de opportuniteit om gebruik 
te maken van een energetische 
potentie van de waterloop. Door een 
rechtstreekse verbinding te voorzien 
tussen twee waterniveaus die de 
sluis omzeilen, kan de stroming hier-
door lokaal opnieuw zijn werk doen. 

Piekdebieten voor peilvariatie
Er zijn acht klimaatassen benoemd in 
de stad. Drie van deze klimaatassen 07 
vallen vandaag niet samen met een 
waterloop. We zetten deze drie maxi-
maal in als natte buffer. Ze vangen 
het lokale hemelwater op en laten dit 
infiltreren of voeren dit traag af. Ook 
de gedempte waterlopen kunnen 
potentieel op deze manier ingezet 
worden. Het worden lijnvormige 
blauw-groenstructuren, die water 
opvangen en (mogelijks) traag afvoe-
ren naar de waterlopen. De plekken 
staan dus niet het gehele jaar volledig 
onder water en in verbinding met de 
waterloop. Afhankelijk van de plek in 
het systeem wordt er al dan niet ge-
zocht naar een continue natte loop.

Het hoogteverschil gebruiken
Het hoogteverschil tussen ver-
schillende panden kan ook ingezet 
worden om op andere locaties te 
zoeken naar nieuwe waterlopen die 
nieuwe verbindingen maken. Soms 
zijn het zelfs historische waterlopen 
die gedempt werden en eigenlijk 
ideale verbindingen vormen tussen 
twee panden. Hierbij dient op een 
gecontroleerde manier het water 
gelinkt te worden om peilhoogtes in 
drogere periodes te waarborgen.

Snelheidsvariatie
Door een variatie in breedte of diepte 
kan er met eenzelfde debiet van de 
waterloop een andere stroomsnel-
heid gecreëerd worden. Dergelijke 
variaties zorgen voor een verande-
ring van sedimentatie en zuurstofop-
name in de waterloop. Op bestaande 
versmallingen of ondieptes kunnen 
we dit verder accentueren. Het extra 
versmallen kan ook winsten opleve-
ren voor de continuïteit van andere 
soorten die zich langs de waterlopen 
verplaatsen.

 07
Groenklimaatassen zijn lange, 
continue lijnen waar de zachte 
weggebruiker, groen, open 
water en onverharde ruimte 
primeren. Ze vertrekken uit het 
centrum en zijn verbonden met 
open landschappen aan de 
rand van de stad, zogenaamde 
(potentiële) groenpolen.

 Vaste peilhoogte +1,16m

Vaste peilhoogte 0.00m

  Getijde-gevoelig peil

  Moerassen

Fig 003 Potentiekaart dynamiek
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Fig 004 DE STAD LEZEN 
Brongegevens v.l.n.r., v.b.n.o.

2.2 Connectiviteit 
Connectiviteit wordt in dit werk in de brede zin geïnterpreteerd Fig 004: hoe 
kunnen we de verbinding van het water langs de waterloop met het grond-
water en met de vallei herstellen? Hoe kan dit ingezet worden om ecologi-
sche populaties in de verschillende zoetwaterhabitats in de stad meer met 
elkaar in verbinding te brengen. Waar is daar ruimte voor? Of waar kunnen 
we hier ruimte voor maken? Hoe kunnen we groene gebieden in de stad met 
elkaar verbinden door de waterloop? Door deze ingreep kunnen zowel de 
waterloop als de groene zones aan kwalitateit winnen. We zoeken uit hoe 
we het netwerk van waterlopen kunnen transformeren tot een echt groen-
blauw-netwerk, dat ecologisch waardevolle habitats onderling verbindt. 

Uiteraard zien we binnen deze dimensie een grote potentie Fig 0045 in de 
dwarse connectiviteit: de verbinding tussen de waterloop en zijn talud/oever. 
De gradiënt die hier op verschillende manieren in de stad aanwezig is, zorgt 
voor een extra laag in deze dimensie. We gaan ervan uit dat we hier maximaal 
op moeten inzetten. De opportuniteiten zijn het grootst in gebieden met een 
hoge biologische waardering of aan de groenpolen. Dit betekent echter niet 
dat we hier op andere locaties helemaal niet op moeten inzetten. Naast de 
dwarse connectiviteit, speelt de longitudinale connectiviteit een belangrijke 
rol. Sluizen en stuwen kunnen migratieknelpunten vormen in de waterloop 
en verbreken ook het longitudinale continuïm van de waterloop.

Binnen connectiviteit is ook de term ‘luwte’ een belangrijk aspect. Vanuit het 
soortenplan van de stad zijn er aanknopingspunten om ook voor specifieke 
soorten verbindingen te voorzien. We kunnen voor deze soorten de ideale 
condities creëren rond de waterloop. Dit zal voor sommige soorten niet vol-
doende zijn. We moeten ook een luwe omgeving creëren voor bijvoorbeeld 
een ijsvogel. Dit kan enkel als we ook inspelen op de functies op en langs het 
water.

 Fig 004
Brongegevens Gents watersysteem.  
Wij stellen ons tevens de vraag, 
welke gegevens kunnen  
een aanvulling vormen en hebben  
we nu nog niet?
- Beschrijving van de aanwezige 
soortenpopulaties 
- Belangrijke routes  
 van fauna en flora 
- Structuurkwaliteit langsheen  
 het hele watersysteem

 Fig 005
Zie p.42

BIOLOGISCHE WAARDERINGS  Biologische Waarderingskaart (BWK)
BESCHERMDE NATUUR  Natura 2000 gebieden en natuurreservaten, VEN/IVON
RECREATIEVEN GROENPOLEN Groenpolen stad Gent
GRASLANDEN Beschermde graslanden
BARRIÈRES IN (EN ROND) DE WATERLOOP Sluizen
OEVERSTRUCTUUR Groene oevers studie – Stad Gent
BEVAARBAARHEIDSDOELSTELLING VAN DE WATERLOOP  CEMT-klasse
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Groot Potentieel voor  
een ecologische waterloop
In de niet-bevaarbare waterlo-
pen zijn we voor de vergroening 
van de waterloop niet beperkt 
door de claim vanuit bevaarbaar-
heid. We kunnen hier maximaal 
de oever vergroenen en water-
vegetatie stimuleren. 

Vergroenen  
op de landzijde
In deze situatie is de nood-
zakelijke vaarbreedte van de 
bijhorende CEMT-klasse gelijk 
aan of groter dan de beschikbare 
breedte van de waterloop. We 
proberen uit te zoeken op welke 
manier de oevers en de omge-
ving van de waterloop vergroend 
kunnen worden om het ecolo-
gisch karakter en de verbinden-
de functies van de groenblauwe 
assen te versterken. 

Potentieel voor  
een vergroende waterloop
De breedte van de waterloop 
is meer dan wat nodig is voor 
bevaarbaarheid. De minimale 
vaarbreedte hangt af van 
de scheepsklasse van de 
waterloop (CEMT-klasse 08). 
Deze overbreedte aan ruimte 
zullen we inzetten in het 
vergroeningsverhaal.

Stedelijke  
Kuip
De waterlopen binnen de 
historische kuip zijn zeer krap en 
hebben – gezien het historische 
karakter van de binnenstad – 
niet zo veel potentie om te 
vergroenen. Er werden eerder 
al oefeningen gedaan om hier 
toch ‘mini-stapstenen’ te creëren 
door te werken met bloembak-
ken in het water. We vinden dat 
dit visueel zeker kan bijdragen 
aan het vergroenen van de stad. 
Of dit ook een ecologische waar-
de heeft, is onzeker.

Grondwater connecteren  
met de waterloop
De groene of flauw hellende oe-
vers bieden potentie om op zoek 
te gaan naar manieren hoe we 
het ondergrondse watersysteem 
kunnen herstellen in functie van 
de groene netwerken. Door de 
versteende opbouw van deze 
waterlopen is de connectiviteit 
tussen het grondwater en het 
water in de waterloop verstoord. 
Op locaties waar we ruimte heb-
ben kunnen we deze connec-
tiviteit herstellen. Hier moeten 
we een beter zicht krijgen op de 
gesteldheid van de bodem en 
het grondwatersysteem.

Groenpool
Wonderwoud
(Oud Vliegveld Lochristi)

Groenpool
Vinderhoutse Bossen

Groenpool
Bourgoyen Ossemeersen

Groenpool
Parkbos

Groenpool
Gent-Brugse Meersen
Damvallei

CEMT

CEMT

CEMT

 08
De binnen- of rivierscheepvaart is in 
Europa opgedeeld in CEMT-klasses om de 
afmetingen van vaarwegen in West-Europa 
op elkaar af te stemmen. Per klasse zijn 
de maximale afmetingen van het schip 
vastgelegd. Deze bepalen op hun beurt de 
dimensies van de waterlopen en bruggen.

  Groenpool

 Beschermingsstatuut (VEN/IVON/HABITAT/VOGERLRICHTLIJN)

  BWK

  Sluizen

Fig 005 Potentiekaart connectiviteit
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Fig 006 DE STAD LEZEN 
Brongegevens v.l.n.r., v.b.n.o.

2.3 Circulatie 
Dat er ook andere claims op de stedelijke waterloop liggen is duidelijk Fig 006, 
maar we willen vermijden dat die ten koste gaan van een gezonde waterloop. 
Door op bepaalde plaatsen de ecologische claim de hoogste prioriteit 
te geven , verzeker je dat er voldoende ecologisch waardevolle habitats 
aanwezig zijn in het watersysteem. Bevaarbaarheid kan een belangrijke 
druk vormen hierop, omdat hiervoor een zekere waterbreedte vereist is (af-
hankelijk van het type boten 09) en er vaak oeverversteviging nodig is om de 
golfslag op te vangen. Het is daarom wenselijk om anders na te denken over 
circulatie op en rond stedelijke waterlopen en zo een gradiënt te realiseren 
van enerzijds plaatsen waar de mens te gast is, en anderzijds plaatsen waar 
de natuurlijke bewoners eerder te gast zijn Fig 007. Een gelijkaardige denkoefe-
ning kan bijvoorbeeld ook gebeuren voor de verplaatsingen rond het water. 
Door op bepaalde plaatsen het autoverkeer, het fiets- en of wandelpad een 
stuk landinwaarts te trekken, of af en toe op te geven, kan er aan landzijde 
ruimte gecreëerd worden voor vergroening, ook als de waterloop niet breed 
genoeg zou zijn voor de beoogde bevaarbaarheid. 

Stadsdistributie via het water is een interessant systeem voor Gent. Hier 
willen we echter voor waarschuwen dat men er zich voor moet hoeden dat 
dit type bevaarbaarheid volledig zou bepalen wat wel/niet kan op ecologisch 
vlak in de Gentse waterlopen. Door mee te sturen op het type van vaartuigen 
kunnen we veel ecologische winsten boeken. Denk hierbij aan geluidsover-
last, golfslag, vaarbreedtes die beperkt kunnen worden, terwijl de capaciteit 
niet per se naar omlaag moet. In sommige waterlopen moet er meer ruimte 
gemaakt worden voor stadsdistributie, op andere zal er meer ruimte voor 
ecologische kwaliteit zijn. Een circulatieplan op het water moet hierin mee 
sturen. Ook op de sterker bevaarbare gedeeltes van de waterloop moeten 
volgens ons de ecologische potenties van de waterloop versterkt worden.

 Fig 006
Brongegevens Gents watersysteem.  
Wij stellen ons tevens de vraag, 
welke gegevens kunnen  
een aanvulling vormen en hebben  
we nu nog niet?
-  Omliggend landgebruik

 Fig 007
Zie p.46

BEVAARBAARHEIDSDOELSTELLING VAN DE WATERLOOP CEMT-klasse
VERBLIJFSLOCATIES OP HET WATER Uit de studie water in de stad
STADS-DISTRIBUTIECENTRA Water in de stad 

 09
Er is heel wat innovatieve 
vernieuwing rond nieuwe vaartuigen 
over het water. We zien steeds 
efficiëntere en kleinere vaartuigen 
die minder golfslag hebben en zelfs 
elektrisch zijn. Deze hebben een 
minimale impact op de ecologische 
potenties van de waterloop.
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Intensieve zones
Natuur is te gast in een omgeving 
met golfslag. De bevaarbaarheid 
krijgt voorrang op de rest.

Extensieve zones
Geen menselijke activiteit. 
Natuur krijgt ‘vrij spel’.

Neutrale zones
Toegankelijke zones, maar de mens 
is te gast in een natuurlijke waterloop. 
De waterloop wordt voor recreatieve 
doeleinden gebruikt op voorwaarde 
dat er weinig/geen golfslag is. Alle 
vaartuigen met een lage ecologische 
impact komen in aanmerking. 
Hierdoor kunnen deze groen-blauwe 
assen uitgroeien tot luwte-oases.

 Verblijven op het water — Intensieve Zones

 Overslag Stadsdistributie

Fig 007 Potentiekaart circulatie
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VERHARD/ONVERHARDE GEBIEDEN  Groenzones in de bestemming & groenkaart (geopunt)
INFILTRATIECAPACITEIT  Infiltratiegevoeligheidskaart (geopunt)
WATERDOORLATEND KARAKTER  Waterdootlaatbaarheid (geopunt)
OVERSTROMINGEN  Watertoets: overstromingskaart
PRIVATE VS. PUBLIEKE RUIMTE  GRB vlaanderen
INFILTRATIE  Waterkaart UA 
op basis van (o.a.) gecombineerde analyse van macro-, meso-, en microreliëf
NATTE ZONES  Waterkaart UA 
op basis van (o.a.) gecombineerde analyse van macro-, meso-, en microreliëf
VERTRAAGD AFVOEREN  Waterkaart UA 
op basis van (o.a.) gecombineerde analyse van macro-, meso-, en microreliëf

Fig 008 DE STAD LEZEN 
Brongegevens v.l.n.r., v.b.n.o.

2.4 Stad als spons 
In de stad als spons willen we ook naast de waterloop de natuurlijke cyclus 
van het water opwaarderen. We moeten het water terug tijd en ruimte geven 
om te infiltreren. Dit heeft zowel een positieve impact op de grondwaterstan-
den als en vooral op het bodemvochtgehalte. Beiden zijn grote uitdagingen 
als we nadenken over droogte 10.

De stad inrichten als een spons voor overtollig water, om het trager af te 
voeren, heeft een wezenlijk effect op de gezondheid van de waterloop. 
Dit helpt om de piekdebieten in afstromend water tegen te gaan. Dat is 
belangrijk, omdat het water meer gecontroleerd kan afgevoerd worden, 
maar ook omdat in dit afstromend water ook meer vervuilende stoffen van 
het stedelijk weefsel in de waterloop kunnen komen. Dit kan zowel door 
diffuse vervuiling, rechtstreeks over land, als door puntlozingen doordat het 
overstortstelsel in werking treedt, waarbij een deel ongezuiverd water uit de 
riool geloosd wordt. Door het overtollig water te bufferen kan dit vermeden 
worden. Tegelijkertijd helpt het ook om water in het landschap vast te hou-
den om ook in periodes van droogte voldoende water in de waterlopen of 
ten behoeve van het groen in de stad te hebben. Door verder ook in te zetten 
op een groene inrichting van deze infiltratie of buffermaatregelen, ontstaan 
ook potentieel nieuwe zoetwaterhabitats, die deel uitmaken van het grotere 
stedelijke watersysteem. 

Door de geïnventariseerde kaarten Fig 008 te interpreteren en verbanden te 
leggen tussen de verschillende aspecten, identificeren we potenties en 
opgaves die we verzamelen in één potentiekaart. Deze dynamische kaart 
kan blijvend verrijkt worden met nieuwe inzichten en metingen, waardoor 
de kaart steeds verder verfijnt en meer onderbouwde conclusies aan de 
oppervlakte brengt. 

We identificeren op de potentiekaart Fig 009 wáár in stedelijke omgevingen 
beter ingezet kan worden op infiltratie in plaats van de aanleg van dure 
gescheiden rioleringsstelsels, en waar deze investering potentieel wel nog 
zinnig is.

 Fig 009
Zie p.50

 Fig 008
Brongegevens Gents watersysteem.  
Wij stellen ons tevens de vraag, 
welke gegevens kunnen  
een aanvulling vormen en hebben  
we nu nog niet?
- Specifieke Infiltratie-capaciteit 
bepalen 
- Bodemwaardering
- Kwetsbaarheid droogte
- Grondwaterstanden

 10
De laatste vier jaar worden we 
geconfronteerd met droogte. De 
stad Gent zet een studie op rond 
droogte in de stad. Moeten we 
de grondwatertafels aanvullen 
in de stad? Of moeten we het 
beschikbare water juist inzetten 
voor de bodemvochtigheid? Hoe 
gaan we om met verzilting? Allemaal 
vragen die waar we in de toekomst 
een antwoord op moeten vinden.
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Hemelwater ontkoppelen
De ondergrond laat het een-
voudig toe om het hemelwater 
op een natuurlijke manier te 
laten infiltreren. Daarnaast is de 
verhardingsgraad in deze zones 
relatief laag, waardoor het moge-
lijk is om het hemelwater op een 
natuurlijke manier te laten infiltre-
ren. In deze zones willen we geen 
hemelwater meer afvoeren via 
het rioleringsstelsel, maar zetten 
we enkel in op het (particulier) 
hergebruik en het infiltreren van 
hemelwater in de bodem. Om de 
infiltratie te verzekeren mag de 
verhardingsgraad in deze zones 
niet toenemen.

Ontharden
In deze zones is de infiltratie-
capaciteit van de bodem hoog, 
maar laat de grote mate van 
verharding het regenwater niet 
toe in de bodem te trekken. 
Het ontharden van straten, 
pleinen, parkings, terrassen, 
tuinen, … is hier prioriteit. We 
vormen de straten hier om tot 
klimaatrobuuste sponsstraten. 
Deze straten geven het water de 
tijd en ruimte om te infiltreren en 
leiden het water af naar collectie-
ve infiltratievoorzieningen. De 
sponswerking heeft hierdoor 
ook een positief effect op de 
plaatselijke vegetatie in functie 
van droogterobuustheid. 
Binnen deze zone is er ook 
onder andere de dichtbebouwde 
19e-eeuwse Gentse gordel. 
Wijken zoals Gentbrugge, 
Ledeberg, Dampoort, St 
Amandsberg, … In deze wijken 
zijn collectieve ontpittings- 
projecten aangewezen. Deze 
zullen mee de wijken verluchten.

Vasthouden
In deze stedelijke omgeving is 
de ondergrond zo aangeroerd 
en de bodem zo verhard dat de 
potenties naar infiltratie beperkt 
zijn. Ook de historische vervui-
lingen en ophogingen van deze 
stedelijke context zorgen ervoor 
dat het infiltreren ook gevaren 
inhoudt voor de grondwaterkwa-
liteit in en rond de stad. We gaan 
zowel in de straten als op de 
pleinen en in de parken op zoek 
naar het bergend vermogen. We 
houden het water maximaal vast 
op de natte momenten om ons te 
wapenen tegen drogere perio-
des. De ruimte in deze omgeving 
is echter beperkt. Het aanleggen 
van gescheiden rioleringsstel-
sels is nuttig op voorwaarde dat 
we het regenwater afleiden naar 
een locatie waar het (collectief) 
hergebruikt kan worden en/of 
de tijd krijgt om te infiltreren. Het 
RWA-stelsel mag niet gebruikt 
worden om het regenwater 
opnieuw zo snel mogelijk af te 
voeren naar de waterlopen.

  Infiltratiegevoeligheid

 Bodemgebruik: Stedelijke gebied

  Stedelijke groen

  Groen Gewestplan

Fig 009 Potentiekaart stad als spons
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LOCATIES VAN OVERSTORTEN  via waterinfo.be
VERVUILINGSGRAAD PER WATERSEGMENTNIVEAU
GIS-analyse: combinatie watersegment en overstortwerking
VERVUILINGSGRAAD PER WATERLOOPNIVEAU 
GIS-analyse: combinatie waterloop en overstortwerking
LOCATIES VAN LOZINGSPUNTEN VAN REGENWATER

Fig 010 DE STAD LEZEN 
Brongegevens v.l.n.r., v.b.n.o.

2.5 Vervuiling 
Een gezonde waterloop en vervuiling staan lijnrecht tegenover elkaar. Door 
de hoge saneringsinspanningen in het verleden is de waterkwaliteit al veel 
verbeterd, maar er blijven nog puntbronnen en diffuse vervuilingsbronnen 
over op de waterloop. Daarnaast zijn er ook in de waterbodem heel wat 
historische vervuilingen 11 van vroegere industrieën, die potentieel opnieuw 
kunnen opgelost raken en hun weg vinden naar de waterkolom zelf. Dit 
betekent dat er risico’s zijn voor de ecologie, maar ook naar de mens toe. 
Resterende vervuilingen maken bijvoorbeeld dat het vinden van een nieuwe 
zwemlocatie heel moeilijk is, omdat er microbiële vervuiling is. Ook blijft de 
waterkwaliteit onvoldoende wat betreft stikstof en fosfor, de zgn. vermesting 
van de waterloop. De concentratie van deze nutriënten heeft een impact 
op de groei van vegetatie en algenbloeien. Te hoge concentraties kunnen 
leiden tot dalende zuurstofconcentraties. Op hete zomerdagen kan dit ook 
leiden tot de bloei van blauwalgen, die zeer toxisch zijn en waardoor zelfs 
watersport moeilijk wordt in bepaalde systemen. Daarnaast zijn er ook een 
reeks gevaarlijke stoffen afkomstig van industrie en verkeer aanwezig in het 
water en de waterbodem.. Ook zijn er nieuwe vervuilingen, zoals de instroom 
van microplastics via riolering en van afstroming van de wegen (resterend 
bandenmateriaal). 

Op verschillende plaatsen in Gent zijn er nog uitlaten op de waterloop Fig 0010, 
maar de potentiële impact van deze lozingen op de waterkwaliteit verschilt 
wel afhankellijk van het type uitlaat. In de potentiekaart Fig 011 hebben we per 
segment van de waterloop het aantal uitlaten geteld, en dit omgevormd 
naar een inschatting van de druk per meter waterloop. Hierin kregen directe 
lozingen van huishoudens en overstorten een hoger gewicht dan vergunde 
bedrijfslozingen of regenwateruitlaten. De druk wordt uitgedrukt relatief 
ten opzichte van de lengte van elk segment. De segmenten komen overeen 
met de segmenten in de Vlaamse Hydrografische atlas. Het is bekend dat 
er in Gent ook nog huishoudelijke lozingen zijn die niet geïnventariseerd zijn. 
Deze zouden bijkomend moeten opgenomen worden. Daarnaast weegt elke 
overstort hier evenveel door, omdat niet alle overstorten in Gent bemeten 
worden en er dus geen informatie is over de frequentie van hun werking.

 Fig 011
Zie p. 54

 Fig 010
Brongegevens Gents watersysteem.  
Wij stellen ons tevens de vraag, 
welke gegevens kunnen  
een aanvulling vormen en hebben  
we nu nog niet?
- Inventarisatie van ongekende 
 lozingen
- Inzicht in de frequentie en  
 impact van de overstorten
- Samenstelling van het  
 geloosde water
- Waterbodemgegevens
- Locaties van historische 
 vervuiling

 11
Gent speelde in de industriële 
revolutie onder andere een 
belangrijke rol in de textiel-sector. 
Dit bracht echter veel vervuiling met 
zich mee. Iets wat we nog steeds 
met ons meedragen maar dat 
slechts beperkt geïnventariseerd is.
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Laagste relatieve druk
Hoge relatieve druk
Hoogste relatieve druk 
Vanuit het oogpunt van vervuiling 
kunnen we een prioritering 
maken naar watersegmenten 
die een hoge of lage vervui-
lingsgraad hebben. Uiteraard 
moet dit vervolgens gekoppeld 
worden aan de doelstellingen 
van de waterlopen. We moeten 
dit case per case koppelen aan 
de geformuleerde ambities rond 
bevaarbaarheid, dynamiek,… 

Overactieve overstorten
Voor deze overstorten dienen 
we het ‘afstroomgebied’ in kaart 
te brengen. Dit betekent zowel 
het gebied dat bijdraagt tot de 
afstroming over land, als het ge-
bied waaruit water via leidingen 
ondergronds naar de overstort 
leiden. Dit zijn prioritaire zones 
om het hemelwater niet in de 
riolering terecht te laten komen. 
Hoe dit kan voorkomen worden 
is toegelicht in ‘stad als spons’. 
Daarnaast kunnen er ter hoogte 
van deze overstorten bezink-zo-
nes geïnstalleerd worden om de 
eerste piek van overstort alvast 
te filteren. 

Historische vervuilingen
Gezien de beperkte (publieke) 
informatie en kennis over de his-
torische vervuilingen is het niet 
eenvoudig om hier een strategie 
aan te koppelen. De meest ver-
vuilde bodems en oevers dienen 
prioritair aangepakt te worden. 
Bij het uitvoeren van deze wer-
ken biedt er zich een potentie 
om tegelijkertijd de waterloop te 
herinrichten in functie van een 
gezonde waterloop.

Straatwater filteren
Het afstromend water van de 
straten bevat (soms) zwaar 
verontreinigde stoffen. Als deze 
rechtstreeks in de waterloop 
terechtkomen kunnen ze een 
kwetsbaar ecosysteem ont-
wrichten. Een voorbezinking kan 
al een groot deel van de vervuil-
de stoffen filteren. Hiervoor lijken 
moerasvegetaties, ruigtes maar 
ook bezinkingsplaatsen met buf-
fervegetaties zoals wilgenbosjes 
geschikt.

RWZI water
Vanuit de verschillende RWZI’s 
wordt het (gezuiverde) water 
opnieuw in de waterlopen 
gelaten. Dit water is voor 95% 
gezuiverd. De watermaatschap-
pijen rekenen voor de laatste 
5% op het zuiverend effect van 
de waterloop zelf. Bij kwetsbare 
ecosystemen kan dit toch nog 
een belangrijke impact hebben 
en zijn extra inspanningen dus 
misschien wenselijk. 

  Overstorten

 Aflopend water

  Historische vervuilingen

Fig 011 Potentiekaart vervuiling
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3 Ingrepen voor 
waterprojecten

Hoe gaan we nu aan de slag met de potenties 
die uit de analyse van de dimensies naar voor 
komen? De dimensies schetsen een breder 
kader waarbinnen herstel van het watersysteem 
gepland kan worden volgens de lokale context, 
maar om tot een ontwerp te komen is er nood 
aan concrete ingrepen die geïntegreerd kunnen 
worden. Daarom hebben we een opsomming 
gemaakt van mogelijke ingrepen [p. 58–60]  die een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het 
herstel van het watersysteem en de verhoging 
van de biodiversiteit 01.

We leggen hierbij vooral de nadruk op de rol van deze ingrepen in dit 
ecologisch herstel, maar ze kunnen daarnaast vaak ook helpen andere 
meerwaarden te creëren. We geven ook aan welke ingrepen volgens ons 
ingezet kunnen worden binnen bepaalde dimensies Fig 001. Deze lijst geeft 
een algemeen beeld van verschillende manieren waarop waterkwaliteit in 
ontwerp kan aangepakt worden, maar het was niet de doelstelling om een 
volledige lijst naar voor te schuiven. In specifieke waterprojecten kunnen 
volgens de lokale context ook zeker nog andere ingrepen relevant zijn die 
hier niet opgenomen zijn. We illustreren in de 4 cases [p. 61–87] ook hoe deze 
ingrepen concreet kunnen ingezet worden. 

Fig 001 Welke ingreep kan je inzetten  
binnen welke dimensie?

D Y N A M I E K C O N N E C T I V I T E I T C I R C U L A T I E S T A D  A L S  

S P O N S

V E R V U I L I N G

Inrichten of heraansluiten van poelen x x

Verzachten van oevers x x (x)

Groene oevers in verstevigd profiel x (x)

Infiltratie verbeteren x x x

Hydrologisch isoleren x

Variatie in stroomsnelheid x

Openleggen waterloop x x

Watervegetatie bevorderen x

Stroomdeflectoren voorzien x

Migratieknelpunten oplossen x x

Buffers voor (vervuild) straatwater (x) x

Asymmetrisch profiel x

De waterloop hermeanderen x

Variatie in het waterpeil en stroming brengen x

Structuurvariatie in bedding realiseren x x (x)

 Fig 001
Zie p.56

 01
Zie Index, literatuurlijst  
p. 125
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Inrichten  
of heraansluiten  
van poelen 

 
Poelen op korte 
nabijheid van elkaar 
functioneren als stap-
stenen voor insecten en 
amfibieën. Door meer 
poelen of natte vegeta-
tie in de ruimte rond de 
waterloop te voorzien, 
is er meer aquatische 
habitat rond de water-
loop. Waar veel ruimte 
is, kan ook gekeken 
worden om dit tot een 
soort kralensnoer aan 
te leggen. Waar het kan, 
kan er geëvalueerd wor-
den hoe deze habitats 
met elkaar in verbinding 
kunnen staan, continu of 
enkel bij hoogwater. Ze 
kunnen ook belangrijk 
zijn als habitats waar 
soorten zich kunnen 
voortplanten, als een 
soort kraamkamers. Een 
aandachtspunt hierbij 
is het ecosysteem in 
de habitats die men wil 
verbinden. Wanneer dit 
kan bijdragen tot een 
versnelde verspreiding 
van invasieve soorten, of 
dit water met een zeer 
verschillende kwaliteit 
met elkaar verbindt, kan 
dit minder wenselijk 
zijn Zoetwaterhabitats 
bestaan ook in vele 
vormen, en dienen 
bijvoorbeeld voor 
amfibiëën aan andere 
eisen te voldoen dan 
paaiplaatsen voor 
vissen. 

Verzachten  
van oevers  
 

 
We creëren een gradi-
ent van nat naar droog. 
Dit zorgt voor diversiteit 
in habitats binnen de 
waterloop. Groene 
natuurlijke oevers maar 
ook vooroevers en 
plasdraszones kunnen 
hierin een rol spelen. 
Op sommige plaatsen 
betekent dit ook een in-
greep op de oever, door 
de talud te verflauwen 
of op bepaalde plaatsen 
delen van de oever uit te 
graven. Dit zorgt tegelijk 
voor structuurvariatie, 
variatie van ondergrond 
en omgeving. 

Realiseren van groene 
oevers in een verstevigd 
profiel en bij onderdoor-
gangen van bruggen
 
Het realiseren van een 
waardevolle gradiënt 
tussen nat en droog 
binnen verstevigde 
oevers. Tegelijk wordt 
de stabiliteit van de 
oevers, van belang in 
een stedelijke context, 
verzekerd. Waar minder 
plaats is voor natuur-
vriendelijke oevers, kan 
ook ingezet worden 
op het bevorderen 
van muurvegetatie of 
overhangende vegetatie 
van op de kade. Ook bij 
brughoofden moet hier 
aandacht voor zijn met 
name m.b.t. de migratie 
van soorten over land 
langs de waterloop. 

Infiltratie  
verbeteren en  
water vasthouden 

 
Hoe meer water 
infiltreert, hoe minder 
water er in de riolering 
loopt, waardoor de kans 
op overstortwerking 
bij piekbuien afneemt. 
Bovendien wordt de 
grondwatertafel aange-
vuld, wat hitte- en droog-
testress kan verzachten. 
Ook stroomt er minder 
regenwater af over 
verharde oppervlakken, 
die potentieel vervuiling 
van de wegen in de 
waterloop brengen. Op 
sommige plaatsen zal 
infiltratie niet mogelijk 
zijn, maar is het eerder 
aangewezen om het 
water vast te houden. 

Hydrologisch 
isoleren
 

 
In waterlopen met een 
hoge vervuilingsdruk 
kunnen zones gese-
lecteerd worden waar 
een specifieke hogere 
waterkwaliteit wordt na-
gestreefd. We scheiden 
zones af van de rest met 
een fysieke barrière.

Variatie  
in stroomsnelheid  
 

 
Door variatie in 
beddingbreedte of het 
aanbrengen van knijp-
constructies varieert 
de stroomsnelheid van 
het water. Dit zorgt voor 
meer zuurstof in het 
water en creëert zones 
met meer en minder 
dynamiek, waardoor 
verschillende vormen 
van habitat ontstaan.

Openleggen  
van de waterloop 
 

Waar waterlopen 
gedempt zijn, is er 
überhaupt geen hydro-
logisch ecosysteem 
meer, maar ook wa-
terlopen die ingebuisd 
zijn, hebben een lage 
ecologische waarde. 
Waar het water echt 
door een buis stroomt, is 
er weinig leven mogelijk. 
Bij overwelvingen waar 
de beddingen wel be-
houden blijven, hindert 
het gebrek aan licht de 
plantengroei en dus ook 
de zuurstofproductie 
en het zelfzuiverend 
vermogen van de 
waterloop. Ook andere 
soorten hebben een 
impact van het gebrek 
aan licht. Inbuizingen 
kunnen ook belangrijke 
migratieknelpunten zijn. 
Zowel het openleggen 
als het openbreken van 
inbuizingen en over-
welvingen zijn dus een 
wenselijke maatregel.

Watervegetatie 
bevorderen 
 

 
Een waterloop heeft van 
nature een zelfzuiverend 
vermogen, waar de 
bedding waterplanten, 
algen en bacteriën een 
belangrijke rol in spelen. 
Door waterplanten 
gericht aan te planten 
daar waar vervuiling 
instroomt ten gevolge 
van overstorten en 
afstroming van wegen, 
kan de ergste verstoring 
van de waterloop ge-
milderd worden. Dit kan 
in de waterloop, of in de 
ruimte ernaast als buffer 
vooraleer het water in de 
waterloop stroomt. Deze 
ingreep moet wel over 
een voldoende groot 
oppervlak gebeuren om 
een zuiverend effect te 
hebben. Daarnaast kun-
nen deze planten ook 
een belangrijke struc-
turele habitat vormen 
voor een aantal soorten. 
Dit kunnen traditionele 
helofytenfilters zijn, met 
riet, maar het kan ook 
de vorm aannemen van 
ruigtes in de waterloop 
en moerassige gebie-
den als oeverzones. 

Nieuwe  
stroomdeflectoren  
aanbrengen of  
behouden

Natuurlijke of kunstma-
tige obstructies zorgen 
voor structuurvariatie 
van de waterloop. 
Hierdoor ontstaat er 
dynamiek, omdat op 
bepaalde plaatsen het 
water sneller stroomt 
dan op andere. Deze 
deflectoren kunnen 
kunstmatige elementen 
zijn, maar ook natuurlijke 
elementen zoals dood 
hout of grote stukken 
met waterplanten. Dit 
hoeft niet noodzakelijk 
een actieve maatregel 
te zijn, maar kan ook ge-
realiseerd worden door 
de waterloop minder 
actief te beheren als 
er bijvoorbeeld takken 
invallen, of door minder 
ruimingen te voorzien. 

Migratieknelpunten 
oplossen 
 

 
Met een bypass kunnen 
we plaatselijke knel-
punten (zoals sluizen) 
ontwijken en de continu-
iteit van een waterloop 
herstellen. Waar er wei-
nig ruimte is, kan dit in 
de vorm van vistrappen, 
maar dit kan ook door 
ecologisch waardevolle 
nevengeulen aan te 
leggen. Dit zijn nieuw 
uitgegraven waterlopen, 
waar een meer ecolo-
gische inrichting kan 
gebruikt worden dan 
in de hoofdwaterloop. 
Waar het kan, kan de 
longitudinale continuïteit 
hersteld worden door 
kunstwerken te verwij-
deren.

Ingrepen
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Buffers voor  
(vervuild) straatwater 
aanleggen 

 
Waterlopen die grenzen 
aan straten zijn gevoelig 
voor de first flush, waar-
bij na lange droogte de 
opgestapelde PAK’s (bv. 
afkomstig van rubber 
van autobanden) en mi-
croplastics rechtstreeks 
in het water lopen en het 
ecosysteem verstoren. 
Buffers tussen de water-
loop en de straat kunnen 
dit verschijnsel milderen 
door deeltjes in het wa-
ter te helpen bezinken.. 
Deze buffers kunnen 
ook ingeschakeld wor-
den als infiltratiezones of 
om overtollig water vast 
te houden en vertraagd 
af te voeren. 

Een  
asymmetrisch profiel 
aanleggen 

 
Een verschillend profiel 
aan weerszijden van de 
waterloop creëert een 
variatie aan condities 
binnen dezelfde water-
loop. Dit betekent dat 
er meer microhabitats 
kunnen ontstaan binnen 
eenzelfde zone.

De waterloop  
hermeanderen 
 

 
Veel waterlopen zijn 
rechtgetrokken naar 
het model van kunst-
matige kanalen, die 
vaak bestaan uit rechte 
stukken. Meanders met 
stromend water zorgen 
voor dynamiek en leven 
in het water, geven de 
rivier een natuurlijk 
karakter. Daarnaast 
hebben ze ook een 
hoger waterbergend 
vermogen. Hermean-
dering realiseren kan op 
twee manieren, actief 
en passief. Bij actieve 
hermeandering ligt het 
eindbeeld op voorhand 
vast en wordt de 
waterloop in deze vorm 
uitgegraven. Bij passieve 
hermeandering krijgt de 
waterloop opnieuw de 
ruimte om zelf zijn vorm 
te zoeken. Dit gaat vaak 
gepaard met het laten 
liggen van dood hout 
en andere ruimingspa-
tronen. Eventueel kan 
dit gekickstart worden 
door in de bedding 
lokaal wat uitgravingen 
te doen of de bedding 
juist te verhogen, zodat 
er meer stromingsvari-
atie ontstaat. Passieve 
hermeandering zal 
enkel slagen als het 
stromingsregime van 
de waterloop niet te 
sterk gewijzigd is en 
er dus nog voldoende 
dynamiek is. 

Variatie in het  
waterpeil en  
de stroming  
brengen
 
Veel waterlopen zijn 
sterk verstuwd en 
hebben dus een vast 
waterpeil en een eerder 
stilstaand karakter. Door 
hier weer meer variatie 
in te brengen, kan 
het stromingsregime 
hersteld worden. Door 
de verstuwing van de 
waterloop op te heffen, 
zal het water weer vrij 
stromen. Waar de stuw 
of sluis niet verwijderd 
kan worden, kan door 
specifiek beheer soms 
het stromingsregime 
meer gevarieerd wor-
den. Deze ingreep kan 
ook samengaan met een 
variatie in stroomsnel-
heid aanbrengen, door 
bijvoorbeeld een lokale 
versmalling.  

Structuurvariatie  
in de bedding  
realiseren 

 
Door meer structuur-
variatie in de bedding 
te realiseren ontstaan 
meer verschillende 
habitats binnen een-
zelfde segment van de 
waterloop. Dit kan actief, 
door stroomkuilen 
en zandbanken uit te 
graven, maar het kan 
ook het resultaat zijn van 
het bevorderen van de 
groei van waterplanten 
in het segment. Dit 
kan bijvoorbeeld door 
de verharde bedding 
open te breken, of maar 
beperkte uitgravingen 
te doen, waarna de 
waterloop zelf door 
erosieprocessen deze 
variatie realiseert. Bij 
de passieve versie is 
het van belang dat het 
stromingsregime van 
de waterloop niet te 
sterk gewijzigd is en dat 
er dus nog voldoende 
dynamiek aanwezig is. 

4 Ontwerpend 
onderzoek op cases

De getoonde plannen [p. 64–87] mogen niet gelezen worden als uitgewerkte 
ontwerpvoorstellen. Er is nog heel wat werk nodig om ze te vertalen naar uit-
voerbare projecten. Hiervoor is een diepgaande analyse van de bestaande 
waterloop noodzakelijk en daarvoor ontbreekt het ons aan tijd en middelen. 
De plannen houden ook niet ten volle rekening met beslist beleid zoals het 
bermbeheerplan van Stad Gent of de vooropgestelde bevaarbaarheids- 
klassen. Ook het beheer wordt slechts beperkt aangeraakt. 

De gekozen locaties zijn tweeledig strategisch Fig 001. Enerzijds zijn het 
plekken die de principes van de dimensies goed kunnen aantonen. De 
cases zijn als het ware zooms op de kaarten voor de dimensies en maken de 

Om de principes die we naar voor schuiven onder 
de vijf dimensies concreet te maken, hebben we vier 
cases uitgewerkt voor Gent. Het vooropgestelde 
doel van deze cases is te inspireren. We hebben de 
vrijheid genomen om conceptuele inrichtingsprin-
cipes naar voor te schuiven die tonen hoe water-
projecten in een stedelijke omgeving er uit kunnen 
zien. Ze illustreren hoe de ingrepen opgesomd in het 
vorige hoofdstuk geïmplementeerd kunnen worden 
in een ontwerp voor een stedelijke en ecologisch 
waardevolle waterruimte. De grafische uitwerking 
van de cases benadrukt het conceptuele karakter 
van de voorstellen. De tekeningen zijn schematisch 
opgevat, en de gekozen planten en diersoorten zijn 
allerminst letterlijk te interpreteren. 

 Fig 001
Zie p.63
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voorstellen tastbaar. Anderzijds zijn het plekken in Gent waar projecten 
in de steigers staan. Met de cases hopen we een stok in het hoenderhok 
te gooien en te tonen hoe lopende stadsprojecten rond water een meer  
ecologische én kwalitatieve stedelijke invulling kunnen krijgen.  

Per case doorlopen we volgende stappen: 
• We screenen de plek volgens de dimensies. Is hier kans op dynamiek? Is 

er ruimte in de waterloop om te vergroenen en zo de connectiviteit 
te verbeteren? Hoe zit het met de bevaarbaarheid? Dit illustreert 
de procesgebaseerde benadering. Een plek staat nooit op zichzelf, 
maar staat steeds in relatie tot de rivier als geheel ecosysteem. 
Zoals hierboven aangegeven doen we geen nauwgezette analyse 
van de specifieke context zoals onderzoek naar de bodemsamen-
stelling of de grondwaterstromingen en -standen. In de uitwerking 
van een concreet en realistisch ontwerpvoorstel zou dit uiteraard 
wel de eerste stap moeten zijn.

• Via ontwerpend onderzoek gaan we op zoek naar wat maximaal ecologisch 
mogelijk is. We doen een voorstel voor de waterloop waarbij we 
met verschillende ingrepen op diverse manieren interfereren op de 
waterloop. De ingreep reageert op de specifieke context gelezen 
vanuit de dimensies. Tegelijk tonen we dat deze manier van werken 
ook een kwalitatieve en stedelijke omgeving kan creëren.  

• Tenslotte omschrijven we de meerwaarden van de voorgestelde ingreep. 
Hiermee willen we aantonen hoe deze voorstellen het verschil 
maken. Waarom is een groene inrichting beter dan de stenen kades 
die vaak worden toegepast in de stad? Hierbij kaarten we niet enkel 
de voordelen voor ecologische ontwikkeling aan. Sterke groen- 
blauwe netwerken hebben ook voor de mens aanzienlijke voordelen. 

Bij enkele van de cases worden de oevers van de waterlopen flauwer aange-
legd en wordt de rivierbodem verondiept om de natuurwaarden te verbete-
ren. Daarbij wordt soms een deel van de bestaande waterloop ingenomen. 
In de beleidsvisie ‘Water in de Stad’ wordt er steeds van uitgegaan dat der-
gelijke ingrepen moeten gebeuren buiten de waterloop, zodat de waterloop 
zijn buffercapaciteit kan behouden. Wij gaan er echter van uit dat de rol van 
de waterloop meer is dan enkel water bergen. Het is ook een groenblauwe 
ader in een stedelijke omgeving. Bovendien zijn er projecten zoals de net 
gerealiseerde Reep en de op til zijnde uitgraving van gedempte historische 
waterlopen die bijkomende bergingscapaciteit in Gent creëren. 
 

Fig 001 Basiskaart. Situering cases, Gent
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Fig 002 Het pas gerealiseerde Kapitein Zeppospark omvat een strandzone omarmd 
— 003 door een staketsel in het water. 
Fig 004 Het stadsontwikkelingsproject de Oude Dokken revitaliseert een oud en verlaten
— 006 havengebied naar een nieuw stadsdeel met wonen, werken en groen. De inrichting is 

gebaseerd op het brochette-masterplan van OMA waarbij groen en gebouwen  
elkaar dwars op het water afwisselen.

[CASE 1]  Oude/Nieuwe Dokken 

Situering 

Het Handelsdok, Houtdok en Achterdok zijn de zuidelijkste en oudste delen 
van de Gentse haven. Door de schaalvergroting van de vrachtschepen zijn 
deze dokken in onbruik geraakt voor industriële activiteiten, een verschijnsel 
dat zich ook in veel andere havensteden voordoet. Dit verlaten havenge-
bied wordt sinds een aantal jaren herontwikkeld tot woongebied aan het 
water. Ondanks de centrale rol van het water in deze ontwikkeling, is het 
water nooit als onderwerp op zich in beeld gebracht. In deze nieuwe stede-
lijke dynamische context zoeken we een nieuw evenwicht tussen mens en 
natuur. Hoe kan een meer ecologische waterloop hier ook een meerwaarde 
betekenen voor toekomstige bewoners en bezoekers van dit stadsdeel?  

Een snelle screening aan de hand van de dimensies levert volgende  
situatieschets 01: De dokken hebben een erg breed profiel, we behouden  
dan ook het type bevaarbaarheid, want er is een grote overbreedte naast  
de vooropgestelde CEMT-klasses 02 II en V, die bepalen welke ruimte gere-
serveerd is voor dit type scheepvaart  [ C I R C U L A T I E ] . De oevers van het dok zijn 
harde stenen kades  [ C O N N E C T I V I T E I T ] . Er is historische vervuiling aanwezig 
in de bodem, afkomstig van de nu grotendeels weggetrokken industrie en 
er zijn een aantal actieve overstorten  [ V E R V U I L I N G ] . De dokken bevinden zich 
volledig binnen hetzelfde waterpand, waardoor er maar heel weinig  
stroming op het water zit   [ D Y N A M I E K ] .

 02
De binnen- of rivierscheepvaart 
is in Europa opgedeeld in CEMT-
klasses om de afmetingen van 
vaarwegen in West-Europa op 
elkaar af te stemmen. Per klasse 
zijn de maximale afmetingen van 
het schip vastgelegd. Deze bepalen 
op hun beurt de dimensies van de 
waterlopen en bruggen.

 01
Zie Dimensies van een gezonde 
waterloop, p. 33-55
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Ingreep 

Door de grote overbreedte van de dokken is er naast de vooropgestelde 
vaarvensters nog ruimte in de waterloop om de zijdelingse connectiviteit 
te verbeteren door te vergroenen in de waterloop. Dit is uitzonderlijk in 
stedelijke context, want veel stedelijke waterlopen hebben een beperkte 
breedte, waardoor een keuze moet gemaakt worden tussen het waarborgen 
van circulatie en het verbeteren van de connectiviteit

Het brochette-masterplan van OMA 03, waarbij gebouwen en groen elkaar 
afwisselen dwars op het water, is de basis voor het stadsvernieuwings- 
project. We bouwen verder op dit raamwerk door de parken uit te breiden 
met groene eilanden in het water en groenelementen aan de kademuren. 
Deze eilanden zijn niet betreedbaar. Ze krijgen een groene invulling of kun-
nen ook onbegroeid en bedekt met kiezels nuttig zijn voor broedvogels.  
Her en der tussen de eilanden bevinden zich kleine, voor bezoekers  
toegankelijke, vlotten waar de waterkwaliteit wordt gemeten.

Op twee specifieke locaties wordt de waterkwaliteit verbeterd tot zwem-
waterkwaliteit door deze stukken hydrologisch te isoleren. De bodem wordt 
opgetrokken rondom de zwemzone en op deze rand worden bijkomende 
zuiverende planten voorzien. De uitwisseling met het vervuilde water afkom-
stig van de historische vervuiling en de overstorten wordt op deze wijze sterk 
verminderd. Op die manier wordt de Gentse publieke ruimte verrijkt met 
begeerde zwemlocaties. De zwemlocaties worden als het ware omarmd 
door houten staketsels, die een uitbreiding zijn op het paden-netwerk in  
de parken op de kades. Zo worden de kades en het water maximaal  
op elkaar betrokken.

Realiseren van 
groene oevers in een 

verstevigd profiel en bij 
onderdoorgangen van 

bruggen

Hydrologisch isolerenStructuurvariatie  
in bedding realiseren

Fig 011 Screening volgens ingrepen,  
zie Ingrepen p. 58–60

Fig 012 Ontwerpvoorstel, isometrie  
Oude/Nieuwe Dokken

Fig 007 Het project Kastrup Sea Bath in
— 009 Kopenhagen, van de hand van White 

Arkitekter, toont hoe een staketsel de 
zwemzones in de dokken zou kunnen 
tonen en hoe hoe land en water op 
elkaar kunnen worden betrokken. Een 
houten pier leidt de bezoeker naar een 
cirkelvormige constructie, die geleidelijk 
boven het zeeoppervlak uitkomt en 
eindigt op een duikplatform van 5 meter. 
De vorm opent naar de landzijde om 
verbinding te maken met het strand en 
bezoekers uit te nodigen.  
Foto’s © Lindman Photography

Fig 010 Tussen de groene eilanden in de 
dokken kunnen her en der voor de mens 
toegankelijke vlotten worden ingepast 
waarop de waterkwaliteit wordt 
gemeten. Een voorbeeld van dergelijke 
installatie is het het project Amsterdecks 
dat een netwerk van verplaatsbare 
vlonders realiseert die de waterkwaliteit 
meten, en recreatie en toegang tot het 
water verbeteren en veiliger maken. 
Amsterdecks is een project van 
Rademacher / De Vries, de gemeente 
Amsterdam, waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap 
Rijnland en Waag.  
Foto's ©Waag technology & society

 03
Het Office for Metropolitan 
Architecture (OMA) maakte het 
masterplan voor de herontwikkeling 
van de Oude Dokken. Door het 
lijnenpatroon van de site te roteren 
van evanwijdig naar dwars op het 
water, opent het achterliggende land 
zich naar het waterfront.

Op twee specifieke locaties wordt zwem-
waterkwaliteit nagestreefd door stukken 
hydrologisch te isoleren. De bodem wordt 
opgetrokken rondom de zwemzone waardoor 
uitwisseling met het vervuilde water afkomstig 
van de historische vervuiling en de overstorten 
sterk wordt verminderd.

De zwemlocaties worden als het ware omarmd 
door houten staketsels die een uitbreiding 
zijn op het paden-netwerk in de parken op de 
kades. Op die manier worden de kades en het 
water maximaal op elkaar betrokken. 
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Meerwaarden  
• De belevingswaarde van dokken wordt versterkt door het water  

nog meer toegankelijk te maken.  [ L E E F K W A L I T E I T ]

• Dit binnenkort sterk verstedelijkte stadsdeel zal beter bestand zijn  
tegen hittestress. De evapotranspiratie van vegetatie en open 
bodem zorgt immers voor de reductie van de omgevings- 
temperatuur.  [ K L I M A A T ]

• De groene eilanden vormen een habitat voor plant- en diersoorten en 
 functioneren als groene stapstenen langs het water.  [ B I O D I V E R S I T E I T ]

Fig 013 Ontwerpvoorstel, plan 
Oude/NieuweDokken

Fig 014 Onderstaand inspiratiebeeld verbeeldt 
hoe de Oude Dokken zouden kunnen 
transformeren van monotoon watervlak 
naar ecologisch waardevolle en 
belevingsvolle stedelijk plek. Het 
voorstel is niet concreet en af, en wil 
vooral inspireren.

Houtdok

Het Kapitein Zeppospark omvat 
een strandzone, plasdraszone en 
verlaagde kades, en is een voor-
beeld van hoe de dokken kunnen 
evolueren tot belevingsvolle plek.

Volgens het brochette-masterplan 
van OMA wisselen gebouwen en 
groen elkaar af dwars op het water.
Dit principe wordt verdergezet door 
de groenzones uit te breiden in 
het water. Dit is mogelijk dankzij de 
grote overbreedte naast de voorop-
gestelde CEMT-klassen.

Handelsdok

Achterdok

CEMT-klasse II

Zwemlocaties met geïsoleerde 
waterzones worden omarmd door 
staketsels die de verbinding leggen 
tussen water en kade.

CEMT-klasse V



7170I     Stappenplan voor gezonde stedelijke waterprojecten Ontwerpend onderzoek op cases

Fig 015 De oevers aan westelijke zijde hebben veel struweel en daardoor een gesloten karakter. 
— 017 De oevers aan oostelijke zijde zijn langzaam aan het verlanden tegen de bestaande kaaimuur 

en er is veel natuurlijke plantengroei op de ondiepe bodem. 
Fig 018 Halfweg de Franse Vaart bevindt zich een duiker die het hoogteverschil tussen twee
— 019  verschillende waterstanden (+5,61 TAW en + 4,45 TAW) opvangt.

[CASE 2]  Franse Vaart 

Situering
De Franse Vaart is een idyllisch stukje water in Gent dat door velen vergeten 
is. Het is een van de drie coupures die in Gent gegraven werden in de 18de 
eeuw. De vaart had tot doel sneller water van de Schelde af te voeren aan de 
zuidelijke rand van Gent. De vaart is ongeveer 1 km lang en loopt net ten zui-
den van de Schelde vanaf de wijk het Strop om ter hoogte van de Vlaamse 
kaai opnieuw in de Schelde uit te monden. We willen de Franse Vaart inzet-
ten als een groene beleefbare ruimte die verschillende groen-plekken met 
elkaar verbindt tot één groot park voor Ledeberg.

Een snelle screening aan de hand van de dimensies levert volgende 
situatieschets 04: Halfweg de Franse Vaart bevindt zich een duiker die het 
hoogteverschil tussen twee verschillende waterstanden (+5,61 TAW en 
+ 4,45 TAW) opvangt. In de Schelde parallel aan de Franse Vaart vangt een 
sluis dit hoogteverschil op  [ D Y N A M I E K  &  C O N N E C T I V I T E I T ] . De oevers aan de 
westelijke zijde hebben veel struweel en daardoor een gesloten karakter. De 
oevers aan de oostelijke zijde zijn langzaam aan het verlanden tegen de be-
staande kaaimuur en er is veel natuurlijke plantengroei op de ondiepe bodem 
en tegen de kaaimuur zelf  [ C O N N E C T I V I T E I T ] .  Door de aanwezigheid van deze 
duiker is de Franse Vaart slechts deels bevaarbaar. De Franse Vaart kan 
(zoals ook in de studie ‘Water in de Stad’ beslist is) getransformeerd worden 
naar een extensieve zone voor bevaarbaarheid  [ C I R C U L A T I E ] . Er zijn enkele 
actieve overstorten vanuit het hoofdzakelijk gemengd rioleringsstelsel in 
Ledeberg  [ V E R V U I L I N G ] .

 04
Zie Dimensies van een gezonde 
waterloop, p. 33-55
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Ingreep 
De Franse Vaart werd in de studie ‘Water in de Stad’ van Stad Gent 
verbeeld als ‘waterpark’. Daarbij wordt uitgegaan van het opgeven 
van de bevaarbaarheid. Wij bouwen verder op dit idee en zoeken 
hoe dit waterpark ook een ecologische hotspot kan worden.  Het 
hoogteverschil tussen de twee waterpanden is een kans om de dy-
namiek eigen aan de waterloop te herintroduceren. Door sluizen en 
dammen is het waterniveau in Gent vastgelegd op twee peilen en is 
er geen stroming op het water meer. Door de duiker te verwijderen 
en het water vrij te laten stromen over dit verhang, kan de stroming 
lokaal opnieuw teruggebracht , waardoor de Franse Vaart kan 
hervormd worden tot een ecologsich waardevolle nevengeul voor 
de Schelde. Het vormt op die manier een bypass die het sluis- en 
stuwencomplex ter hoogte van de Brusselse Steenweg omzeilt.   

De stroming en de keuze om het in te richten als een park zonder 
bevaarbaarheid, biedt de kans om de waterloop opnieuw vrij spel 
te geven en opnieuw dynamiek in de stad te introduceren.  Daarom 
stellen we geen eindbeeld, maar wel een startbeeld voorop. 
De beginsituatie zal evolueren net zoals rivieren oorspronkelijk 
evolueerden. We voorzien een knijpconstructie ter hoogte van de 
inlaat van de Franse Vaart aan de Edward Pynaertkaai. Het water 
stroomt zo met een hogere snelheid de Franse Vaart in. De bodem 
van de rivier wordt opgehoogd en heraangelegd als een raster met 
een langzaam dalend verhang, waarbinnen het water zijn weg zal 
zoeken. Verschillende kleine geulen zullen hier door stromen en 
het basisgrid zal zorgen voor een grote variatie in stroming en struc-
tuur.  De betonnen constructie van de duiker wordt verwijderd, maar 
de bestaande versmalling in de oeverbreedte wordt behouden. 
Op die manier wordt halfweg een knijp behouden die bijkomende 
dynamiek in de stroom brengt.

Grenzend aan het Keizerspark en het park aan de Edward 
Pynaertkaai wordt een zachte oever voorzien, waarbij het bestaan-
de struweel zoveel mogelijk wordt behouden. De ondiepe oevers 
aan oostelijke zijde worden ook behouden. Er wordt slechts op 
enkele plaatsen aangeplant. Aan de uitlaten van de overstorten 
worden bezinkzones voorzien en aangeplant met ruigte om 
de sterkste verstoring af te vlakken. Het grootste deel van de grond 
wordt voorzien van een zaadbank van inheemse soorten of aange-
legd met ruimingsspecie van andere beken in de buurt van Gent. Zo 
zal na verloop van tijd een uniek vegetatiecomplex ontstaan. Over 
het water zorgen bestaande en nieuwe bruggen voor de verbinding 
van de twee oevers. De pijlers van deze bruggen functioneren 
als stroomreflectoren in het water.

Op die manier ontstaat een waterpark dat een uitbreiding vormt op 
het Keizerpark. Het nieuwe waterpark is niet toegankelijk, maar de 
verschillende bruggen zorgen ervoor dat de beleefbaarheid ge-
maximaliseerd wordt en dat het park als één geheel wordt ervaren. 

Variatie in  
stroomsnelheid

Watervegetatie 
bevorderen

Migratieknelpunten 
oplossen

De waterloop 
hermeanderen

Nieuwe stroomdeflectoren 
aanbrengen of behouden 

Fig 023 Screening volgens ingrepen,  
zie Ingrepen p. 58–60

Fig 024 Ontwerpvoorstel, isometrie  
Franse Vaart

Structuurvariatie  
in bedding realiseren

Fig 020 Voor de Franse Vaart hanteren we 
— 021 een gelijkaardig principe als dat van 

het project Renaturalisatie van de Aire 
in Geneve, van de hand van Group 
Superpositions, Georges Descombes 
en Atelier Descombes & Rampini. In 
2001 lanceerde de staat Genève een 
wedstrijd om de rivier Aire, die in de 
19de eeuw werd gekanaliseerd, in zijn 
oorspronkelijke vorm te herstellen. 
In plaats van herstel stelde het 
ontwerpteam voor om naast het kanaal 
een raster uit te graven waarin de 
rivier zich nog een weg moest banen. 
Het project wist zo niet de historische 
evolutie uit, maar is een volgende stap in 
de tijd. Foto © Fabio Chironi

Fig 022 Ook de inrichting van de Hondsrugtuin, 
deel van een van de oudste en grootste 
hortus van Nederland, diende als 
inspiratie. De tuin is bedacht door 
BOOM Landscape. Het is een 
verbeelding van de Hondsrug, een 
geheel van uit de ijstijd daterende 
zandruggen en stroomdalen in het 
noorden van Nederland. De tuin is geen 
nagebouwd beeld van de Hondsrug.  
Er is daarentegen een startsituatie 
gecreëerd met de voornaamste 
kenmerken van de Hondsrug, die 
geleidelijk aan groeit. Zo werd buiten 
een aantal bomen aan de rand van 
de tuin niets aangeplant. Er werden 
oorspronkelijke bodemsoorten van  de 
Hondsrug aangevoerd en van hieruit 
kon de natuur zijn eigen gang gaan. 
Het ontwerpteam zocht uit welke 
plantensoorten in de toekomst per 
bodemsoort konden worden verwacht 
en lieten de tuin daarna leeg achter. Het 
ontstaansproces dat daarna plaatsvond, 
is een reflectie van de geschiedenis van  
de Hondsrug. Foto © Rick Mensink

Realiseren van groene oevers 
in een verstevigd profiel en bij 

onderdoorgangen van bruggen

De stroming en de keuze om de 
Franse Vaart in te richten als een 
park zonder bevaarbaarheid, 
biedt de kans om de waterloop 
opnieuw vrij spel te geven en 
opnieuw dynamiek in de stad te 
introduceren. Daarom stellen 
we geen eindbeeld, maar wel 
een startbeeld voorop. De 
beginsituatie zal evolueren net 
zoals rivieren oorspronkelijk 
evolueerden.  

Het hoogteverschil tussen 
de twee waterpanden en 
de stroming die dat met zich 
meebrengt, biedt de kans om de 
waterloop vrij spel te geven en 
opnieuw dynamiek in de stad te 
introduceren. Daarom stellen we 
geen eindbeeld, maar wel een 
startbeeld voorop. De beginsi-
tuatie zal evolueren net zoals 
rivieren oorspronkelijk hun plaats 
zochten in het landschap..  
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Meerwaarden 
• Het Keizerpark wordt uitgebreid met een uniek type publieke ruimte.  

[ L E E F K W A L I T E I T ]

• Dit sterk verstedelijkte stadsdeel is beter bestand tegen hittestress.  
De ingreep zorgt voor bijkomende koolstofopslag in de vochtige 
bodem en houtige vegetatie.  [ K L I M A A T ]

• Het waterpark vormt een unieke habitat in het watersysteem in de 
versteende ruimte in Gent en functioneert als een schuilplaats  
waar de natuur vrij spel krijgt met minder menselijke invloed.  
Door de opheffing van de duiker wordt de onderbreking van de 
Schelde opgegeven waardoor soortenmigratie beter mogelijk is.  
De waterkwaliteit verbetert door het procesherstel van de 
waterloop.  [ B I O D I V E R S I T E I T ]

Fig 025 Ontwerpvoorstel, plan 
Franse Vaart 

Fig 026 Inspiratiebeeld  meerwaarden, Franse Vaart

Op de Schelde vangt  
een sluis het hoogte-
verschil tussen de twee 
waterpanden op.  

Grenzend aan het 
Keizerspark en het 
park aan de Edward 
Pynaertkaai wordt een 
zachte oever voorzien 
waarbij het bestaande 
struweel zoveel mogelijk 
wordt behouden. 

Halfweg de Franse Vaart bevindt zich 
vandaag een duiker die het hoogte-
verschil tussen twee verschillende 
waterpanden opvangt. 

De betonnen constructie van de 
duiker wordt verwijderd, maar 
de bestaande versmalling in de 
oeverbreedte wordtl behouden en 
functioneert als een knijp behouden 
die variatie in de stroom brengt.

 De bodem van de rivier wordt opgehoogd en 
heraangelegd als een raster met een langzaam dalend 
verhang. Verschillende kleine geulen zullen hier door 
stromen en het basisgrid zal zorgen voor een grote variatie 
in stroming en structuur.

waterpeil + 4,45 TAW

waterpeil +5,61 TAW 
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Fig 027 Naast de rivier is er soms een overmaat aan verkeersruimte aanwezig. Door deze te 
optimaliseren kan extra ruimte vrijkomen om de rivieroevers minder steil in te richten.

Fig 028 De vooropgestelde bevaarbaarheidsklasse I beslaat de volledige rivierbreedte en 
— 029 staat de verdere vergroening van de Leie in de weg.
Fig 030 Een sitebezoek met de Gentse stadsecoloog leerde ons dat de oostelijke/zuidelijke oever
— 032  vandaag reeds aan het verlanden is. Door het luwe karakter van deze oever groeit hier ook 

veel struweel. 

[CASE 3]  Leie 

Situering 

De Leie is een belangrijke groene as in Gent. Op stedelijke schaal verbindt 
de Leie verschillende waardevolle stedelijke groengebieden en stedelijke 
sites met een groen karakter: de Sneppemeersen, de Blaarmeersen, de 
Europawijk, de Bijloke. De Leie kan opnieuw een ‘Lazy Leie’ worden, een 
groene as door de stad waar stilte en luwte centraal staat.

Een snelle screening aan de hand van de dimensies levert volgende  
situatieschets 05: Daar waar het in de case van de Oude Dokken mogelijk 
is om naast het vooropgestelde vaarvenster een betere connectiviteit 
met de oever te realiseren, is dat op de Gentse Leie niet mogelijk. 
De vooropgestelde bevaarbaarheidsklasse I beslaat de volledige 
rivierbreedte en staat de verdere vergroening van de Leie in de weg. Om de 
connectiviteit langs de Leie te verbeteren stellen we voor om de bevaarbare 
breedte van dit segment van de Leie te verminderen. Dit principe werd ook 
uitgewerkt in de dimensie ‘Circulatie’. De verbinding tussen het zuidelijke 
stadsbevoorradingspunt op de kruising van de Ringvaart en de Schelde, zal 
hoofdzakelijk gebeuren via de Schelde en de Muinkschelde. De specifieke, 
lokale bevoorrading langs de Leie kan enkel vervuld worden door vaartuigen 
die het ecologische herstel van de waterloop niet verhinderen  [ C I R C U L A T I E ] .

Door de bevaarbaarheid te verminderen komt rivierbreedte vrij voor  
vergroening van de waterloop. Een sitebezoek met de Gentse stads- 
ecoloog leerde ons dat de zuidoostelijke oever vandaag reeds aan het 
verlanden is. Door het luwe karakter van deze oever groeit hier ook veel 
struweel [ C O N N E C T I V I T E I T ] .  De Leie bevindt zich ten noorden van de Ringvaart 
binnen hetzelfde waterpand, waardoor er maar heel weinig stroming op  
het water zit  [ D Y N A M I E K ] . Verschillende actieve overstorten monden uit in  
de Leie  [ V E R V U I L I N G ] .

 05
Zie Dimensies van een gezonde 
waterloop, p. 33-55
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Ingreep 
We selecteren voor de Leie een mildere vorm van bevaarbaarheid, waarbij 
minder breedte wordt voorbehouden voor louter en alleen vaartuigen. 
De verminderde bevaarbaarheid betekent echter niet dat de toeristisch-
recreatieve betekenis van de Leie hoeft te verminderen. Integendeel, 
er wordt een vaarvenster van 8 meter voorbehouden voor niet-
gemotoriseerde recreatievaart (kajaks, kano’s en paddle boards), waardoor 
men de belevingsvolle en natuurlijke Leie kan ervaren van op de boot. 

De waterloop krijgt binnen het bestaand profiel een asymmetrische 
inrichting. Aan de zijde van de zuidoostelijke oever wordt de natuurlijke 
evolutie van verlanding verder gezet. Geleidelijk aan zal de oever hier minder 
steil worden, en zullen de struwelen en kleine bomen hier verder uitgroeien. 
Mogelijks kunnen private tuinen grenzend aan het water geleidelijk aan 
overlopen in deze oever en zo deel gaan uitmaken van het rivierlandschap. 
De noordwestelijke oever behoudt een steil talud, waarnaast eilanden 
worden ingepast. Tussen de eilanden worden volgens het principe van het 
aanmeerplan van Gent her en der steigers ingepast die toelaten om aan te 
meren, maar ook om de waterloop van dichtbij te beleven.  

De verharde ruimte langs de oever van de Leie wordt in beeld gebracht. Op 
vele plekken is er ruimte en mogelijkheid om deze oppervlakte te ontharden 
en deel te laten uitmaken van de rivier, zodat de oevers toch een geleidelijke 
overgang kunnen kennen. Bovendien kan het fietspad van de Gentse 
groenas zo effectief te midden van het het groen liggen en op gebied van 
beleving deel uitmaken van de riviervallei.  

De verschillende projecten langs de Leie kunnen aanknopingspunten 
bieden om op een andere manier met de link tussen het water en de 
omliggende ruimte om te gaan. Zo vormt het nieuwe masterplan 06 van 
de Bijloke een interessant aanknopingspunt om de connectie tussen 
deze site en de Leie te versterken. Het masterplan zet in op de onderlinge 
verbinding tussen de groenzones van de site. De wandelbrug tussen 
de Bijlokesite en de Buurttuin De Veergrep zoekt bij uitbreiding een 
verbinding met groengebieden in de omgeving. We werken hierop verder 
en breiden deze wandelbrug uit tot verblijfsplek, ingeschoven tussen de 
eilanden aan de noordwestelijke oever van de Leie. Dit zal de beleefbaarheid 
van de Leie vergroten.   

Fig 035 Screening volgens ingrepen,  
zie Ingrepen p. 58–60

Fig 036 Ontwerpvoorstel, isometrie 
Leie

Fig 033 Het water in park De Vijvers in 
Ledeberg kent diepere en meer 
verlande zones die met paaltjes 
boven het watervlak afleesbaar zijn. 
Verschillende types van beplanting 
in combinatie met verschillende 
gradiënten creëren diverse habitats.

Fig 034 De voormalige groene eilanden in 
het kanaal Gent-Oostende waren 
een treffend voorbeeld van hoe een 
waterloop binnen een versteend 
profiel toch vergroend kan worden.

Een asymmetrisch profiel 
aanleggen

Watervegetatie
bevorderen

Structuurvariatie  
in de bedding realiseren

Verzachten 
oevers

De waterloop 
hermeanderen

Nieuwe stroomdeflectoren 
aanbrengen of behouden 

 06
Het ‘Ruimtelijk Masterplan 
Bijlokesite’, opgemaakt door 
studiebureau PLUSOFFICE, is 
het richtinggevend kader voor 
de ontwikkeling van de site voor 
de komende 20 jaar. Het legt de 
nadruk op vlotte toegankelijkheid 
en interne circulatie, beter en 
gedeeld gebruik van de groene 
buitenruimtes en efficiënt gebruik 
van de gebouwen.

Het nieuwe masterplan van de 
Bijloke zet in op de onderlinge 
verbinding tussen de groenzones 
op de site. De wandelbrug tussen 
de Bijlokesite en de Buurttuin De 
Veergrep zoekt bij uitbreiding een 
verbinding met groengebieden 
in de omgeving. We werken 
hierop verder en breiden deze 
wandelbrug uit tot verblijfsplek 
ingeschoven tussen de eilanden 
aan de oever van de Leie. Het 
maakt de natuurlijke Leie  
toegankelijk en beleefbaar.
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Meerwaarden 
• Door de vergroening evolueert de Leie van stedelijk kanaal naar avon-

tuurlijke en belevingsvolle waterloop voor niet-gemotoriseerde 
toeristisch-recreatieve vaartuigen. Door de Leie van dichtbij 
te kunnen beleven wordt haar betekenis als belangrijke 
Gentse groenas versterkt. Door de bevaarbaarheid te beperken tot 
vaartuigen met beperkte verstoring, kan de Leie evolueren  
tot stiltegebied in Gent.  [ L E E F K W A L I T E I T ] 

• De ingreep zorgt voor bijkomende koolstofopslag in de vochtige bodem  
en houtige vegetatie. De Gentse binnenstad is beter bestand  
tegen hittestress.  [ K L I M A A T ]

• De Leie wordt ontwikkeld als ecologisch waardevolle groenblauwe as, 
die de soortenmigratie tussen verschillende groengebieden 
toelaat en die op zich een waardevolle habitat is voor verschillende 
soorten. Door de bevaarbaarheid op de Leie te verminderen, zullen 
slibdeeltjes op de bodem niet langer opwervelen. Dat zal er voor 
zorgen dat er meer licht dieper in de waterloop kan doordringen en 
waterplanten zich kunnen vestigen in de waterloop.  [ B I O D I V E R S I T E I T ]

Fig 037 Ontwerpvoorstel, plan 
Leie

Fig 038 Inspiratiebeeld  meerwaarden, Leie

De natuurlijke evolutie van verlanding 
wordt verder gezet. Geleidelijk aan zal de 
oever hier minder steil worden en zullen 
de struwelen en kleine bomen hier verder 
uitgroeien. 

Het steil talud wordt behouden en 
ernaast worden eilanden ingepast. 
Tussen de eilanden liggen her en der 
aanlegsteigers die de Leie beleefbaar 
en toegankelijk maken..

De overmaatse verkeersruimte naast 
het water wordt gedeeltelijk onthard 
zodat de oevers een meer geleidelijke 
overgang kunnen kennen.

De CEMT-klasse I wordt 
verlaten om ruimte vrij te 
maken voor vergroening. 
Een vaarvenster van 8 
meter voor recratievaart 
maakt op de belevings-
volle en natuurlijke Leie 
toegankelijk.  

Bijloke
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Fig 039 Het tracé van de vroegere Plezante Vest loopt naast een zeer verdichte en 
— 040 verharde bouwblokken tussen de Kolveniersgang en de Molenaarsstraat. 
Fig 041 De Lieve heeft een oeverinrichting met vooroevers die dienen als ideale paaiplaatsen voor 

vissen, nestplaatsen voor watervogels en legplaatsen voor amfibieën. 
Fig 042 Aan de andere zijde van het tracé ligt het Lievehof, een woonsite met veel open, 
— 043 maar onbestemde ruimte tussen compact woonblokken.  

[CASE 4]  Kolveniersgang 

Situering 

Op de plaats van huidige Blaisantvest liep de vroegere Plezante Vest.  
Bij de uitbouw van de Gentse binnenring werd deze waterloop gedempt. 
De Plezante Vest liep oorspronkelijk vanaf het Neuzenplein tot de 
Kolveniersgang. In de studie “Water in de Stad” wordt de mogelijkheid van 
het openmaken van deze waterloop al geopperd. We willen deze waterloop 
en zijn parkruimte inzetten als een gezonde waterbuffer en aantrekkelijke 
parkruimte voor de buurt.

Een snelle screening aan de hand van de dimensies levert volgende  
situatieschets 07: Het tracé van de vroegere Plezante Vest loopt naast een 
zeer verdichte en verharde rij van bouwblokken tussen de Kolveniersgang 
en de Molenaarsstraat. Aan de andere zijde van het tracé ligt het Lievehof, 
een woon- en kantoorsite met veel open, maar onbestemde ruimte tussen 
compact woonblokken. Hoewel dit gebied op de watertoets niet aangeduid 
staat als infiltratiegevoelige bodem, leert een boringsonderzoek in deze 
straat, beschikbaar op de Databank Ondergrond Vlaanderen, dat de bodem 
hier grotendeels bestaat uit zand. Hoewel de toplaag geroerd zal zijn, kent de 
ondergrond vermoedelijk wel een sterke infiltatratiecapaciteit. We illustreren 
hiermee de manier waarop de kaart voor de dimensie ‘Stad als spons’ te 
interpreteren is. De bodem moet steeds onderzocht worden op gebied van 
infiltratiecapaciteit vooraleer er wordt gekozen voor ontharden en infiltreren 
of vasthouden  [ D Y N A M I E K ] . 
 
De vroegere waterloop is gedempt, maar in het ontwerp besteden  
we aandacht aan de vraag hoe dit nieuw stukje water kan bijdragen aan  
de dynamiek, de connectiviteit en het milderen van vervuiling in het  
netwerk van de Gentse waterlopen. 

 07
Zie Dimensies van een gezonde 
waterloop, p. 33-55
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Ingreep 
Hoe kan de Kolveniersgang, een segment van de gedempte Plezante Vest, 
worden opengelegd en een rol spelen in de Gentse waterhuishouding, 
wetende dat de stad zowel te kampen heeft met zomerse waterschaarste 
als met winterse hogere waterstanden en piekbuien? We stellen hier een 
sponspark voor dat op beide omstandigheden inspeelt.

In de nieuwe waterloop streven we naar een situatie waar het water een 
fluctuerende hoogte heeft afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. Het 
asymmetrisch profiel voorziet een harde kademuur aan de dicht verste-
delijkte zijde. Het andere talud is een zeer flauw hellende parkstructuur 
met micro-reliëf. Bij zomerse condities is de watergang smal, maar steeds 
watervoerend. Bij neerslag verbreedt de waterloop door de aanvoer van 
water vanuit de omliggende bebouwde zones in de flauwe oplopende wa-
terloop waar het kan infiltreren. De bodem wordt her en der van een kleiige 
ondergrond voorzien, waardoor het water niet overal even snel infiltreert. 
Ook in de poelen wordt water opgevangen. Het water wordt er gezuiverd 
en infiltreert. Wordt het waterpeil in deze poelen te hoog, dan stromen 
ze over in de waterloop. De dynamiek die ontstaat onder invloed van het 
fluctuerend waterpeil, zorgt voor structuurvariatie met interessante gradi-
enten en overgangen voor soorten.

In de omliggende straten vangen groenvakken het regenwater op. Daarna 
wordt het water via ondergrondse buizen tot deze infiltratiezone geleid. 
Op die manier vermindert de overbelasting van het rioleringsstelsel en de 
overstortwerking. Het groen in deze vakken filtert het water en voorkomt 
verontreiniging van het sponspark. De watergang is verbonden met de 
Lieve via een smalle doorgang. De Lieve heeft ter hoogte van dit segment 
een oeverinrichting met vooroevers die dienen als ideale paaiplaatsen 
voor vissen, nestplaatsen voor watervogels en legplaatsen voor amfibieën. 
Het sponspark van de Kolverniersgang is een uitbreiding op deze speci-
fieke ecologische condities. Het lage waterdebiet zorgt voor een ideale 
omgeving als paaiplaats voor sommige vissoorten Daarnaast werkt het 
sponspark ook als vluchtroute en schuilplek voor vissen zijn. 

Als ecologisch beeld wordt er gestreefd naar een vegetatierijke omgeving 
die refereert naar de kleinere stroomopwaarts geleven bronbeken met 
laag waterdebiet en schaduwrijke omgevingen. De schaduw helpt boven-
dien de mogelijke insectenoverlast en geurhinder ten gevolge van verdro-
ging in de zomer milderen. Essentieel om dergelijke overlast te verhinderen 
is echter een goede waterkwaliteit. 

De voorgestelde inrichting kan verder getrokken worden over de volledige 
Blaisantvest. Ter hoogte van het Tolhuisdok wordt geen aansluiting 
voorzien, zodat dit water gescheiden blijft van het soms verzilte water in 
de meer noordelijke havengeul. Er worden een aantal paden in het micro-
reliëf ingepast zodat het park ontsloten wordt voor wandelaars. In droge 
periodes kunnen delen van de flauwe oevers gemaaid worden waardoor 
rustplekken aan het water ontstaan. 

Fig 046 Screening volgens ingrepen,  
zie Ingrepen p. 58–60

Fig 047 Ontwerpvoorstel, isometrie 
Kolveniersgang

Fig 044 Het verzamelde water 
van het nabijgelegen 
bedrijventerrein wordt 
opgevangen, afgevoerd 
en opgevangen in poelen 
in het Rabotpark. Het 
stenige profiel vormt een 
speelelement.

Fig 045 De centrale moeraszone 
in het Bloemekenspark is 
opgevat als een gradiënt 
van nat naar droog met 
een reliëf dat toelaat om 
regenwater vast te houden 
tijdens piekregens en natte 
periodes.

Een asymmetrisch profiel 
aanleggen

Buffers voor (vervuild) 
straatwater aanleggen

Openleggen van een 
waterloop

Inrichten of heraansluiten 
van poelen

Infiltratie verbeteren en 
water vasthouden

Structuurvariatie in de 
bedding realiseren

Bij neerslag verbreedt de waterloop door 
de aanvoer van water vanuit de omliggende 
bebouwde zones in de flauwe oplopende 
waterloop waarna het kan infiltreren. De bodem 
wordt her en der met kleiige ondergrond 
aangevuld waardoor het water niet overal even 
snel infiltreert en er structuurvariatie ontstaat. 

Bij zomerse condities is 
de watergang smal, maar 
steeds watervoerend. 

Ook in de poelen wordt 
water opgevangen. Het 
water wordt er gezuiverd en 
stroomt nadien door naar 
robuustere groenpartijen. 
Wordt het waterpeil in deze 
poelen te hoog, dan stromen 
ze over in de waterloop. 

In droge periodes kunnen 
delen van de flauwe 
oevers gemaaid worden 
waardoor rustplekken 
aan het water ontstaan. 
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Meerwaarden
• Het restgroen rond de gebouwen van het Lievehof wordt uitgebreid en 

opgewaardeerd tot een belevingsvol sponspark.  [ L E E F K W A L I T E I T ]

• Door de Kolverniersgang niet in te richten als een klassieke stedelijke 
waterloop maar als een sponspark, wordt enerzijds voorkomen 
dat de nieuwe waterloop droog komt te staan in zomerperiodes 
en wordt anderzijds bijkomende capaciteit gecreëerd met oog 
op wateroverlast. Het regenwater uit de omliggende straten wordt 
vlakbij geïnfiltreerd, wat overstortwerking van het gemengd riole-
ringsstelsel voorkomt en de grondwatertafel aanvult. De ingreep 
zorgt voor bijkomende koolstofopslag in de vochtige bodem en 
houtige vegetatie. De vegetatie zorgt er bovendien voor dat de 
grondkwaliteit verbetert in functie van infiltratiecapaciteit.  [ K L I M A A T ]

• We creëren een nieuwe zoetwaterhabitat in Gent. Door het met de Lieve 
te verbinden, kan het sponspark ook als een schuilplaats fungeren 
voor dieren in de waterloop in geval van acute vervuiling (bijv. 
door een overstort) in de Lieve. Door het ondiepe profiel is het 
bovendien een ideale paaiplaats voor vissen en ook een belangrijke 
habitat voor specifiekeongewervelden.  [ B I O D I V E R S I T E I T ] 

Fig 048 Ontwerpvoorstel, plan 
Kolveniersgang

Fig 049 Inspiratiebeeld meerwaarden, Kolveniersgang

Het regenwater dat valt in de omliggende 
straten (Meelstraat, Tarwestraat,…) infiltreert 
in groenvakken en wordt via ondergrondse 
buizen tot het sponspark geleid. Het groen 
in deze vakken filtert het water zodat er geen 
sterk verontreinigde afvoer terecht komt.

Het asymmetrisch profiel voor-
ziet een harde steilere kademuur 
aan de dicht verstedelijkte zijde. 
Het andere talud wordt zacht 
voorzien als zeer flauw hellende 
parkstructuur met micro-reliëf.  
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Doorheen het traject werden we omringd 
door heel wat experts. Aan hen vroegen we 
ook om de notitiepagina's alvast te gebruiken. 
Ze gaven hun interpretatie, bedenkingen, 
ideëen, … mee. Deze willen we jullie niet 
onthouden, ze helpen u misschien ook op 
weg om deze notitiepagina's te gebruiken.

Veel elementen van het 
stedelijk watersyndroom 
doen zich ook voor in de 
verharde kernen in het 
landelijk gebied. In de 
stad kan de vervuiling 
soms zelfs beter 
gecontroleerd worden.  
Bart Pannemans,  
Adviseur integraal waterbeheer
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Het is geen evidente taak om 
vanuit een rivier-continuum-
concept – overigens uitstekend 
beschreven – een aantal cases 
uit te werken in een stedelijke 
omgeving zonder focus te 
verliezen van ecologische, 
ruimtelijke, e.a. aspecten. Het 
is een gedurfde maar goed 
onderbouwde oefening, die zeer 
tot de verbeelding spreekt.
Dirk Libbrecht, Expert Water en Ecohydrologie  Arcadis  

Het lezen van de stedelijke 
context van de waterloop is 
een meerwaarde en zou verder 
ingeburgerd moeten worden.  
Een verdere focus op het beheer 
kan het verhaal nog versterken.
Geert De Blust, Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling, 
Universiteit Antwerpen
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Habitats verbinden doe je niet 
alleen door de waterloop continu 
te maken, maar ook door andere 
aan zoetwater gerelateerde 
habitats binnen een blauwgroen 
netwerk met elkaar te verbinden. 
Pieter Foré , Landschapsarchitect Forest

Sterk dat jullie heilige huisjes
durven benoemen en ingaan tegen
het blijven stapelen van verschillende 
beleidsdoelen in de groene ruimte. 
Moet een fietspad bv. altijd vlak naast 
een natuurlijke waterloop liggen, ook 
al zorgt dit voor een negatieve druk 
op planten- en diersoorten?
Robin Verachtert, Beleidsmedewerker Waterbeleid, Natuurpunt
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Door verder te bouwen 
op de bestaande 
kwaliteiten (ecologisch, 
ruimtelijk, recreatief, …) 
winnen de cases aan 
geloofwaardigheid.
Een diepere analyse 
voor de cases kan 
nieuwe inzichten naar 
de oppervlakte brengen 
die de ontwerpen nog 
specifieker maken.
Gentse stadsecoloog



9796 Inleiding

Als je aan de oever van een rivier staat en je wil graag weten hoe het nu precies 
zit met de waterkwaliteit in de rivieren, dan zal je waarschijnlijk de stand van 
zaken beoordelen op basis van direct waarneembare eigenschappen zoals 
uitzicht of de geur. Voor meer complexe metingen heb je speciale apparatuur 
nodig, en de gegevens daarover zijn moeilijk terug te vinden. In de media komt 
het verhaal van waterkwaliteit meestal naar voor in de context van het platteland 
en het gebruik van mest, of wanneer er een probleem is met de kwaliteit van 
kraantjeswater. Ook de meer zichtbare droogte en zwerfvuilproblematiek krijgt 
veel aandacht. Zelden worden er vragen gesteld over de meer verborgen as-
pecten van waterkwaliteit, namelijk de onzichtbare vervuiling en de ecologische 
toestand. Anders dan bij luchtvervuiling ervaren we een gebrek aan “proper”, 
zuiver water in de waterloop minder direct, hoewel het wel een impact kan 
hebben op onze levenskwaliteit. Tegelijkertijd is er met de steeds warmere zo-
mers een toenemende vraag naar buitenruimtes die mogelijkheden bieden tot 
verkoeling en ontspanning. Op dat moment wordt waterkwaliteit wel belangrijk. 
Hoe kunnen we vanuit dit inzicht waterkwaliteit opnieuw zichtbaar maken voor 
het brede publiek, en aantonen dat het net zoals luchtkwaliteit enorm belangrijk 
is? Hoe kunnen we de aanspraak op het stedelijk water vernieuwen en de 
stadsbewoner opnieuw weg van water maken?

Water verbindt de stad, letterlijk. Waterlopen zijn 
belangrijke routes in de stad en vormen vaak een bron 
van ruimtelijke kwaliteit. Toch zijn de stadsbewoners 
niet altijd verbonden met het water in de stad. Bij het 
‘Weg van Water’- project was het van belang om het 
stedelijk water niet enkel met een blik van een ingenieur 
of een ruimtelijke planner top-down te bekijken, maar 
ook de hele probleemstelling rond waterkwaliteit 
en biodiversiteit bottom-up te benaderen en meer 
engagement bij de burgers te promoten.

II    Een nieuwe 
stedelijke 
watercultuur
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1  Burgers in het waterbeheer

Een belangrijke manier om het belang van wa-
terkwaliteit en biodiversiteit opnieuw zichtbaar 
te maken, is de waterkwaliteit in kaart te brengen 
en erover te communiceren. In Vlaanderen wordt 
een waterkwaliteitsmeetnet uitgebaat door de 
Vlaamse Milieumaatschappij, dat een globaal 
beeld schetst van de waterkwaliteit op elke wa-
terloop. Er is echter geen gedetailleerd beeld van 
de waterkwaliteit op verschillende stukken wa-
terloop in Gent, of in andere steden. Bijkomende 
metingen kunnen dus een belangrijke rol spelen 
om beter over waterkwaliteit te communiceren. 
Het kan hierbij interessant zijn om de burger zelf 
te betrekken in een burgerwetenschapcampag-
ne. Gents MilieuFront en Yaku hebben hier al 
een aantal stappen in gezet. Ze bogen zich over 
kleinere deelaspecten van de waterkwaliteit in 
verschillende projecten in Gent. 

Met de handen in het water en met 
eenvoudige technieken proberen  
deze citizen scientists de water-
kwaliteit vast te stellen. Hoeveel 
microplastics drijven er in het water 
naast de Korenlei? Hoeveel niet 
geïnventariseerde lozingspunten 
laten uit in de Gentse kanalen? Welke 
waterdiertjes of invertebraten leven er 
in onze stedelijke waterlopen? Is het 
water in Gent überhaupt bacterieel 
zuiver genoeg om te zwemmen?

Naast het informeren en sensibiliseren worden 
er samen met de burgers hands-on projecten 
uitgewerkt rond waterkwaliteit en het water in én 
langs Gentse waterlopen. Zo creëerde o.a. Yaku 
in samenwerking met GreenUp een waterzuive-
rende groene muur die het afwaswater van de 
DOKbar zuiverde. Yaku gebruikte haar residentie 
op DOK Gent ook om de eerste stappen te 
zetten in samen met burgers ontwerpen. Ze 
organiseerden een aantal droomsessies over 
het Houtdok en het potentieel van zwemmen 
in open water in Gent. Er werd zelfs een kleine 
maquette van een drijvend zwembad gebouwd 
voor het Houtdok. 

Fig 001 In 2019 meetten de vrijwilligers van 
Yaku vzw samen met de Universiteit 
Gent de waterkwaliteit op een aantal 
Gentse locaties. Om een testmonster 
te verkrijgen moesten sommige plekken 
worden bereikt met een ponton. het 
Rabot aan de Lieve.

Fig 002 Een aantal locaties was bereikbaar 
vanaf hoge betonnen kades.
Achtervisserij.

Fig 003 Sluis aan de Schelde, Vlaamsekaai.

Fig 004 Op sommige plekken moest er 
geklommen worden. Houten dok.

Fig 005 De fysische en chemische 
— 006 eigenschappen van water worden 

bepaald aan de hand van enkele 
basismetingen zoals temperatuur 
geleidbaarheid, zout- en 
zuurstofgehalte.

Fig 007 Naast de metingen ter plaatse werden
— 008 er een aantal zaken met stenen, 

zogenaamde substraten opgehangen 
die na enkele weken verzameld 
werden en in het labo behandeld. Op 
basis van op de stenen gevestigde 
ongewervelden werd er de ecologische 
toestand van het water bepaald.
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2  Labo 
De stadsbewoner: weg van water?

Verbind de stad! Architectuur verbindt niet 
alleen gebouwen en functies, maar ook men-
sen. Met dit statement als uitgangspunt werd 
het Gentse Festival van de Architectuur 2019 
opgezet. Wij organiseerden tijdens dit festival 
een labo: De stadsbewoner – weg van water? 

De namiddag werd afgetrapt met vier getui-
genissen: architecte Hiltrud Pötz van Atelier 
Groenblauw presenteerde verschillende 
burgerparticipatietrajecten bij haar projecten, 
Sofie van Bruystegem van activistisch platform 
City Mine(d) vertelde over de Pacco-test in 
Brussel, een waterkwaliteitssensor die door en 
voor burgers werd ontwikkeld. Elina Bennetsen 
bracht het verhaal van verschillende burger-
wetenschapsacties van Gentse milieuorgani-
saties en tot slot vertelde Ronald Bos hoe de 
gemeente Arnhem haar burgers en bedrijven 
steunt om voor meer klimaatadaptieve strate-
gieën te kiezen.

Vervolgens werden er rondetafelgesprekken 
georganiseerd waar werd gezocht naar nieuwe 
coalities, inspiratie en kruisbestuiving. De dis-
cussies werden gestart rond drie kernvragen:
• Hoe kunnen bovenlokale overheden samen 

met de stadsbewoners werken aan 
lokale wateropgaves?

• Hoe kan citizen science een aanjager zijn  
van lokale waterprojecten in de stad? 
Wat kan de rol zijn van opkomende en  
bestaande technologieën zoals sen-
soren bij lokale kennisopbouw?

• Hoe betrekken we de onzichtbare burger  
in een klimaatadaptatief waterverhaal  
in de stad?

De reflecties van deze inspiratiesessie worden 
gepresenteerd op de volgende pagina’s.             >

Fig 001 Het namiddaggedeelte van “Labo 
Stadsbewoner: weg van water?” op 
DOK Gent begon met een aantal talks 
van onze gasten. Hiltrud Pötz van Atelier 
Groenblauw sprak over ontwerpen voor 
wateropgaves met en voor iedereen.

Fig 002 Ronald Bos lichtte klimaatadaptatieve 
strategieën toe met en voor burgers en 
bedrijven in Arnhem.

Fig 003 De rondetafelgesprekken vonden plaats 
— 006 in de tuin van DOK Gent. 
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Reflectie 1. Waterkwaliteit is complex 
maar hoeft niet moeilijk te zijn

Weinig burgers liggen wakker van waterkwa-
liteit. De belangrijkste reden is dat een slechte 
waterkwaliteit hen niet direct raakt. De ecologi-
sche waarde van een waterloop heeft gevolgen 
voor fauna en flora, maar de burger merkt in 
zijn dagdagelijkse leven de impact niet. Dit be-
tekent niet dat deze aspecten geen aandacht 
moeten krijgen, in tegendeel. De taakstelling 
van ontwerpers en opdrachtgevers is juist om 
ook aandacht te hebben voor de ecologische 
kwaliteit van het watersysteem, en op zoek te 
gaan naar de raakpunten met andere pran-
gende opgaves. Wateropgaves vragen vaak 
extra inspanningen of ruimte en daarom moet 
het aan de burgers goed uitgelegd worden 
waarom het wel interessant is om bepaalde 
ingrepen te gaan implementeren.

Ga op zoek naar de noden van  
de bewoners. Vertrek van hieruit  
om je water-opgaves in één  
beweging mee te realiseren.
Ronald Bos, Stad Arnhem

 
De drempel lijkt hoog om burgers te betrekken 
in wateropgaves, maar dergelijke participatie-
momenten hoeven niet altijd te serieus worden 
genomen, sommige acties mogen zelfs een 
zeer laagdrempelig en informeel karakter heb-
ben. Voor zulke complexe opgaven als water is 
een duidelijk ‘fun-element’ belangrijk om de ma-
terie leuker en toegankelijker te maken. Via een 
informele omweg kunnen de gebruikers op een 
laagdrempelige manier kennismaken met com-
plexe thema’s. De acties kunnen zo eenvoudig 
zijn als foto’s nemen of ‘ja’ of ‘nee’  antwoorden 
op een informatiebord. Een simpel signaal 
kan ertoe leiden dat een toevallige passant 
onderdeel wordt van het project. De noden en 
zorgen van de burgers veranderen. In vergelij-
king met 10 jaar terug staan thema’s verbonden 
met onze leefomgeving hoger op de agenda. 
Denk maar aan luchtkwaliteit, natuurcreatie of 
verkeersveiligheid. Meer en meer burgers zijn 
bezorgd en werken actief mee om de urgentie 
omtrent deze thema’s aan te kaarten.

Reflectie 2. Nieuwe rolverdeling - 
Nieuwe posities aan de gesprekstafel 

 
Vroeger namen burgers deel  
omdat het ‘zo hoorde’. Nu engageren 
ze zich omdat het op hun cv kan  
of omdat het gezellig is. 
Hiltrud Pötz, Atelier Groenblauw 

De hedendaagse stad is een spannings-
veld – enerzijds beschouwen burgers de 
overheid als de verantwoordelijke, een instantie 
die problemen van alle schalen moet oplossen. 
Maar aangezien de stad een steeds com-
plexer systeem van netwerken vormt, is dit niet 
altijd evident. Ruimtelijk en administratief be-
heer vraagt enorm veel inspanningen en vaak 
moeten keuzes worden gemaakt over welke 
topics op de agenda worden gezet.

Anderzijds eisen mondige burgers en geor-
ganiseerde burgerinitiatieven steeds meer 
een plek op. Ze verwachten meer inspraak en 
willen mee kunnen beslissen over ‘hun stad’. 
Die nieuwe dynamieken zorgen ervoor dat 
de overheden zich ook op een andere manier 
moeten positioneren. 
 

Je moet de burger niet plots  
vrijheid geven als het je uitkomt.  
Je moet inspelen en ruimte geven  
op elke vraag en ze stimuleren!  
Alles vastgrijpen en laten groeien. 
Ronald Bos, Stad Arnhem

Vele burgers zien zich als een ‘klant’. 
De overheid moet de problemen 
oplossen voor deze klant. 
Tegelijk zien we in Arnhem dat slechts 
7% van de oppervlakte publieke ruimte 
is. Daar krijgt de stad überhaupt niet 
alles in opgelost.  
Ronald Bos, Stad Arnhem

Reflectie 3. Mee-meten, mee-weten, 
mee-beheren, mee-beslissen. 

 
Instanties en overheden bepalen vaak de 
meetparameters en de plaatsen waar zal 
worden gemeten. Met die informatie kun-
nen ze verder aan de slag om waterlopen 
grootschalig te beheren. Aspecten die in hun 
ogen irrelevant zijn, worden vaak genegeerd. 
Een citizen science project kan ervoor zorgen 
dat bepaalde zaken veel meer belicht worden. 
En aan de hand van deze informatie kunnen er 
mogelijk nieuwe pistes ontdekt worden. Is het 
water eigenlijk goed genoeg om te zwemmen? 
Wat leeft er in het water? Kan ik regenwater 
hergebruiken in mijn wijktuin? Wat zijn voor ons 
belangrijke parameters van waterkwaliteit? 
Op die manier krijgen burgers de kans om 
met hun eigen lens de omgeving te meten, te 
beschrijven, te interpreteren en zo de opgaven 
te kunnen formuleren.  
 
Het feit dat een ruimte publiek is, betekent dat 
ze in een brede zin een eigendom van onze 
samenleving is, maar het betekent ook dat 
er bepaalde beheerders aan zijn gekoppeld. 
Voor waterreservoirs en waterlopen is dit 
een complex verhaal. Afhankelijk van de 
grootte, het natuurlijke potentieel of de ligging 
hebben we te maken met verschillende lokale 
en bovenlokale beheerders. Ze hebben vaak 
andere toekomstplannen voor een gebied dan 
de burgers die direct en indirect met dit gebied 
verbonden zijn. Zou burgerwetenschap niet 
alleen kunnen bijdragen aan kennisproductie, 
maar ook aan de beslissingen inzake beleid en 
beheer? Als een natuurgebaseerde oplossing 
meer beheer vraagt, kunnen burgers meehel-
pen bij het beheer van de waterloop? In veel 
andere domeinen is dit vaak al duidelijk, maar in 
het waterverhaal zijn de krijtlijnen voor publieke 
participatie nog niet helder uitgezet. 

Reflectie 4. Gemeenschappelijk  
verhaal ligt meestal niet in het water.

Een zeer lange werf met veel 
hinder bracht mensen samen. 
Het water kwam plots op de 
gemeenschappelijke tafel terecht. 

Zowel buurtbewoners,  
Europese instellingen, het 
natuurhistorisch museum,… keken 
tegen dezelfde uitdagingen aan.  
Sofie Van Bruystegem, City Mine(d)

 
Technische oplossingen voor watervraagstuk-
ken zijn niet altijd voldoende. Waterprojecten 
hebben erg vaak een impact op de publieke 
ruimte en moeten daarom ook ruimtelijk 
kwalitatief zijn. Ze moeten breder zijn dan enkel 
de wateropgaves en ook andere aspecten 
integreren die bijdragen aan een waardevolle 
leefomgeving. De bestaande kwaliteiten van 
een plek zijn daarvoor een sterke kapstok. Een 
ontwerp moet vertrekken van de eigenheid 
van een plek. Al te vaak starten ontwerpers 
met een blanco blad en laten ze bestaande 
natuurlijke en historische structuren links 
liggen. Nochtans bieden dergelijke structuren 
een sterke basis voor de transformatie van de 
leefomgeving. 

Een project moet starten met  
het praten met burgers, met luisteren 
naar hun bekommernissen en  
met hun verlangens ernstig  
te nemen ook al liggen die niet binnen 
de scope van het project. 
Hiltrud Pötz, Atelier Groenblauw 

Bewoners voelen zich vaak gelinkt aan hun 
directe omgeving en willen graag hun mening 
uiten. Een participatief proces ‘door-to-
door’ zorgt ervoor dat je meer mensen kan 
betrekken dan louter de ‘usual suspects’ 
actievelingen. Het inzoomen tot op de schaal 
van een wijk/straat helpt om een zeer directe 
en concrete invalshoek te formuleren en zo een 
sociale hefboom te vinden voor een project. 
Op die manier kan een klimaatadaptieve trans-
formatie van de wijk tegelijkertijd zorgen voor 
sociale cohesie. Je maakt geen burgerinitiatie-
ven als overheid, je kan ze enkel stimuleren en 
ondersteunen als ze er al zijn. 
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3  Lezing 
De stad: weg van water?

Verbind de stad! Architectuur verbindt niet 
alleen gebouwen en functies, maar ook men-
sen. Met dit statement als uitgangspunt werd 
het Gentse Festival van de Architectuur 2019 
opgezet. Wij organiseerden tijdens dit festival 
een lezing 'De stad: weg van water?'. 

Voor de avondlezing werden twee ontwerpers 
uitgenodigd. Ze lichtten er hun projecten toe 
die het natuurlijk watersysteem als uitgangs-
punt nemen en er vervolgens er op een heel an-
dere manier mee aan de slag gaan. De lezingen 
werden opgebouwd rond de vraag hoe stedelij-
ke waterlopen een kwalitatieve ruimte kunnen 
bieden die mensen samenbrengt.

De eerste spreker was landschapsarchitect 
en urbanist Thierry Kandjee. Samen met 
Sebastien Penfornis runt hij het ontwerpbureau 
Taktyk met vestigingen in Brussel en Parijs. 
Deze multidisciplinaire praktijk maakt stad door 
middel van projecten, onderzoek, ontwerp-
studio’s, montage en kunstinstallaties. Thierry 
Kandjee verschafte de aanwezigen een scala 
van inzichten over landschapsontwikkeling 
bedacht vanuit klimaatverandering en waterbe-
heer – met gerealiseerde projecten in Frankrijk 
en Brussel als leidraad.

De tweede spreker was architecte Hiltrud Pötz 
van ‘Atelier Groenblauw’. Haar ontwerpatelier 
is gevestigd in Delft en is een pionier op het 
terrein van duurzame, klimaat- en toekomstbe-
stendige architectuur en stedenbouw. Vanuit 
hun overtuiging dat een integrale samenwer-
king met alle betrokken disciplines leidt tot de 
beste resultaten en tot het meest inspirerende 
proces worden zij door ministeries, provincies, 
waterschappen, gemeenten, bedrijven en 
particulieren ingezet als gangmaker bij steden-
bouwkundige projecten. Haar lezing gaf een 
inkijk in de diverse projecten waarbij ze werkt 
aan een veerkrachtige stad met ruimte voor  
de natuur.                                                                                           >

Fig 001 Hiltrud Pötz, Atelier Groenblauw. 
Door twee internationale sprekers 
te betrekken, verbreden we de 
invalshoeken rond de wateropgaves. We 
trachten het aanwezige publiek op een 
andere manier naar het stedelijke water 
te laten kijken. Foto ©  Stijn Noppen

Fig 002 Het Festival van de architectuur is
— 005 een interdisciplinair evenement van 

zeven dagen dat inzoomt op het 
belang van architectuur voor een goed 
ontworpen leefomgeving. Het Vlaams 
Architectuurinstituut nodigt niet alleen 
ontwerpers, maar ook kunstenaars 
en gebruikers uit om hun interpretatie 
en ervaring over architectuur te delen. 
Met het festival biedt het Vlaams 
Architectuurinstituut een platform voor 
kruisbestuiving, waarop al deze actoren 
elkaar ontmoeten. Foto's ©  Stijn Noppen

Fig 006 Centraal in deze editie staat ‘verbinden’. 
In de stad van morgen wonen we niet 
alleen dichter bij elkaar, we gaan ook 
steeds creatiever om met minder ruimte 
door meer te delen en te verbinden. 
De sprekers duiden hoe water een 
verbindende rol kan opnemen. Centraal 
in deze editie staat ‘verbinden’. In de 
stad van morgen wonen we niet alleen 
dichter bij elkaar, we gaan ook steeds 
creatiever om met minder ruimte 
door meer te delen en te verbinden. 
De sprekers duiden hoe water een 
verbindende rol kan opnemen. Foto 
©  Stijn Noppen

Fig 007 Thierry Kandjee, ontwerpbureau Taktyk. 
Foto ©  Stijn Noppen
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“Mensen in Brussel zien geen water  
– je ziet het alleen als je problemen hebt”

Water in de stad werd lang benaderd vanuit 
een ingenieursstandpunt. Daarbij werd voor-
al gefocust op hoogwaterbeheersing, riolering 
en regenwaterafvoer. De bestaande urbane 
waterinfrastructuur moet worden aangepakt 
om nieuwe capaciteit te creëren voor de 
intensere klimaatomstandigheden en om te 
voldoen aan de regelgeving op het gebied van 
rioolafvoer en waterkwaliteit. Dat biedt kansen 
om de publieke ruimte rond water anders in te 
richten, bv. door stedelijke parken te benaderen 
als enorme regenwatersponzen of door de 
relatie tussen water, mens en ecologie opnieuw 
aan te grijpen en burgerbetrokkenheid mogelijk 
te maken.  

Nieuwe watertypologieën uitvinden 
We moeten creatiever zijn in hoe we de nieuwe 
wateropgaven definiëren. Thinking outside 
the box en nieuwe vragen durven stellen: hoe 
ontwerpen we een waterreservoir dat voor 
een bepaalde duur leeg staat? Hoe kunnen we 
ruimtelijke opportuniteiten voor water heront-
dekken in verschillende typologieën? Kan een 
spoorverbinding dienen als een waterweg? 
Hoe kan water een hefboom zijn voor nieuwe 
coalities in de openbare ruimte? Hoe kan water 
hybride landschappen creëren en bestaande 
latente ruimtes activeren? Hoe kunnen we 
waterelementen ontwerpen zonder ze te zien 
als een onbenaderd blauw? Kan een waterre-
servoir meer zijn dan alleen een vijver? Kan het 
ook een zwemplek zijn? Kan het potentieel als 
bron van drinkwater voor de wijk dienen?

Verschillende partijen bij het  
ontwerpproces betrekken 

Om een   hefboomwerking voor een project 
te vinden, moeten verschillende publieke en 
private actoren worden uitgenodigd om samen 
rond de tafel te zitten en na te denken over mo-
gelijke oplossingen. Hoe meer betrokkenheid 
we creëren, hoe sterker de inbedding van een 
project in de lokale omgeving. Omdat er veel 
claims zijn voor water in de stad, moeten we 
ook op zoek gaan naar nieuwe relaties, de pool 
moet worden uitgebreid naar nieuwe partners 
toe. En onverwachte coalities leveren soms de 
meest interessante resultaten op. 
 

Ontwerpen voor klimaat- 
adaptatie is maatwerk 

Geen twee stedelijke waterlopen zijn dezelfde. 
Bepaalde maatregelen mogen dan wel in veel 
verschillende omgevingen toepasbaar lijken, 
nergens zijn de randvoorwaarden dezelfde. De 
infiltratiesnelheid, lokale context, grondwater-
tafel of aanwezige natuur zal telkens verschil-
len. Een goed waterontwerp begint met een 
onderzoek naar en reflectie over de bestaande 
en historische context. Is er binnen het project 
een mogelijkheid om een   gedempte rivierarm 
te openen? Kunnen we de bestaande habi-
tats verbeteren? Ontwerpen voor de toekomst 
is telkens maatwerk, maar start wel vanuit 
dezelfde principes.  

4  Studentenworkshop: Tijd

De studenten van de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur van de 
School of Arts-HoGent startten vanuit de oefening die we in luik 1 hebben 
besproken. Aan hen werd gevraagd om vanuit een landschappelijke invals-
hoek de ontwerpen verder te verfijnen. De opdracht was om niet zomaar 
te verfijnen, maar om in te gaan hoe tijdsdimensie, een inherent verbonden 
aspect in het ontwerpen van landschappen, in deze natte stedelijke milieus 
een meerwaarde kan betekenen. Hoe kunnen de doelstellingen die in het 
te ontwerpen onderzoek vervat zitten een landschappelijke vertaalslag 
krijgen? Een 17-tal studenten werden begeleid door Pieter Foré en bogen 
zich over deze vraag. In wat volgt worden een aantal reflecties vanuit de 
verschillende ontwerpen neergeschreven. We leerden alvast dat we met  
het concept rond tijdsdimensie verschillende wegen kunnen bewandelen. 
 

Intensief beheer of  
extensief beheer?

Ontwerpen met de tijdsdimensie kan zowel 
op een zeer intensieve als op een extensieve 
manier. Beheren is sowieso een vorm van het 
ingrijpen in de tijd. Door een doorgedreven be-
heerstrategie kunnen zeer rijke landschappen 
ontstaan. Maar ook een zeer extensief beheer 
kan het landschap extra beleefbaar maken. 
Voor beide types van beheer worden ver-
schillende beheerstrategieën toegepast. Het 
aanvoeren van grond of een zadenbank, maar 
ook een zeer uitgekiend en bedacht beplan-
tingsplan komen aan bod. 

Eén ingreep en wachten…  
of een zeer doordacht eindbeeld? 

Drijvende tillen voorzien, verzachten van een 
oever, de stroming sturen en dan wachten… 
Het eindbeeld is onzeker, maar ook de scope 
van functies die de waterloop in de toekomst 
opneemt is dit. Er worden verschillende 
invalshoeken gehanteerd om hiermee om te 
gaan. De één zoekt naar een combinatie van 
intensieve bevaarbaarheid en landschappelijke 
kwaliteiten, de andere gaat volop voor de 
ecologische groenblauwe structuur en stelt de 
bevaarbaarheid in vraag. In het perspectief van 
30 jaar is het ook nog hoogst onzeker welke 
rollen de waterloop zal opnemen. 

Anderen schuiven een heel helder eindbeeld 
naar voor. Een eindbeeld dat al dan niet be-
dacht is vanuit een ecologisch concept. Vanuit 
dit eindbeeld worden de opstart en de tussen-
stappen bedacht om hiertoe te komen. Een 
aantal studenten werken deze tussenstappen 
zo uit dat elke tussenstap een waardevol eco-
systeem en interessant landschap oplevert. 
 

‘Tussentijdse fase’ als een belevenis  
of ontwerpen voor de seizoenen? 

Er wordt op verschillende tijdsdimensies 
nagedacht. Sommige studenten stellen 
de beleving op korte termijn centraal. Hoe 
kunnen we de seizoenen in de stad ook be-
leefbaar maken? Artificiële/artistieke ingrepen 
die de beleving vergroten (bijv. een vlonder 
dat stijgt/daalt ter simulatie van de seizoen-
speilen van het water). Door te werken met 
variatie in kleur, geur, bloei, … van verschillende 
plantsoorten kan de beleving van de groen-
blauw assen gemaximaliseerd worden. 

Anderen denken dan weer na op een veel 
langere tijdsdimensie. De tussentijdse fase om 
hiertoe te komen vormt een ontwerp op zich. 
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Fig 001 Eva Vandermeersen 
— 002 Oude/Nieuwe Dokken - Hoe krijgen 

we in de Oude Dokken zwemwater? 
De bodem is zwaar vervuild, zolang er 
boten varen zullen deze de vervuiling 
omwoelen en blijft zwemmen niet 
opportuun. Eva isoleert de ruimte die 
niet noodzakelijk is voor bevaarbaarheid 
door een damwand. Er wordt een 
bos geplant dat de bodem zuivert. 
Dit verzonken bos ligt ter hoogte van de 
bodem van het Dok en vormt in de 
‘tussentijd’ een unieke stilteoase in de 
stad.

Fig 003 Luisa Saey
— 004 Franse Vaart - Het beeld van een vallei 

in een versteende omgeving inspireert. 
Een aantal studenten werkte verder 
op het concept. Door een slim beheer 
wordt in dit ontwerp gespeeld met de 
diversiteit van een meanderende rivier.  

  Fig 003, Ideaal eindbeeld, type met 
eiland / Fig 002, Ideaal eindbeeld, 
type met plasberm.

Fig 005 Charlotte Willems
— 006 Leie - Door één doordachte ingreep te 

doen wordt een startschot gegeven 
waar het natuurlijke proces de rest 
van het werk doet. Het beheer is 
minimaal en is hoofdzakelijk gericht op 
de bevaarbaarheid. Fig 005, Nieuwe 
situatie / Fig 006, Situatie na 20 jaar.

Fig 007 Henri Desmedt 
Kolveniersgang - Er wordt een 
zeer duidelijk eindbeeld naar voor 
geschoven. Een beboste omgeving in de 
omgeving van een kleine waterloop met 
open en gesloten stukken. Elke stap 
om hiertoe te komen heeft zijn eigen 
karakteristieken, belevingswaarde en 
biodiversiteit. 
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Fig 001 Tim Van Craeynest 
Leie - In zijn voorstel wordt er nagedacht 
over microreliëf en microklimaat van 
foerageerplekken van de gewone 
dwergvleermuis. Kleine verschillen 
in het landschap bieden gradiënten 
die inspelen op het leven van de 
dwergvleermiuis. De oevers worden 
aangeplant met kruidenrijke vegetatie, 
met verschillende soorten die telkens 
een verschillende bloeiperiode en blad-
grootte hebben. Zo worden er aan de 
hand van hogere en lagere beplanting 
warme en windluwe rustplekken gecre-
eerd. Kleine poelen van stilstaand water 
tussen de oever en de eilanden vormen 
ideale biotopen voor insecten en andere 
gevleugelde beestjes waar de gewone 
dwergvleermuis jacht op maakt.

Fig 003 Louis Buerms 
Kolveniersgang - Het algemeen 
vergroenen van steden door uitbreiding 
van klassieke parken en groenpolen 
is niet de strategie die zich aan een 
hoog tempo zal voltrekken. Dit is 
echter wel noodzakelijk om ons aan 
te passen aan een veranderend 
klimaat. De groenstrategie van het 
nieuwe of bestaande groen zal ons 
dus mee moeten wapenen. Met lage 
beplanting zou de natte zone een ideaal 
foerageergebied vormen voor de 
laatvlieger die graag jaagt in halfopen 
landschappen. Na enkele jaren zal de 
goed ontwikkelde boomlaag een goede 
habitat kunnen vormen voor de gewone 
grootoorvleermuis. 

Fig 002 Glenn Willems 
Leie - De infrastructuur wordt vaak 
gezien als grote hindernis voor 
dierensoorten, niet enkel fysiek maar 
ook door het geluid. In dit ontwerp wordt 
de mogelijkheid nagegaan om aan de 
hand van enkele inrichtingsstrategieën 
het Bijlokegebied om te vormen tot 
een stiltegebied en dus te voorzien 
in een vleermuisvriendelijk habitat. 
Het kaaiprofiel wordt aangepast met 
afwateringsplantvakken om het water 
te kunnen filteren en de bewoners 
worden aangemoedigd om hun privé 
tuinen en daken zoveel mogelijk te laten 
beplanten.

5  Studentenworkshop: Dier

De studenten van de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur van de School 
of Arts-HoGent startten vanuit de oefening die we in luik 1 hebben besproken. 
Aan hen werd gevraagd om vanuit een landschappelijk oogpunt de ontwerpen 
verder te verfijnen. Niet zomaar verfijnen maar met extra aandacht voor dieren 
die de waterloop gebruiken. Hoe kunnen de doelstellingen die in het te ontwer-
pen onderzoek vervat, zitten vertaald worden? Een 17-tal studenten werden 
begeleid door Glen Deliège en bogen zich over deze vraag. In wat volgt worden 
een aantal reflecties vanuit de verschillende ontwerpen neergeschreven. Een 
groep studenten Landschaps- en tuinarchitectuur ging aan de slag met onze 
cases om ze optimaal te laten functioneren voor de vleermuizen in de stad.

Landschapsontwerpen  
voor biodiversiteit

Stedelijke open ruimtes worden al snel ont-
worpen in functie van het menselijk gebruik en 
esthetische randvoorwaarden. In deze context 
wordt de relatie tussen mens en natuur in de 
stad vaak als tegengesteld voorgesteld, waar 
menselijke activiteit strijdig is met het vergroten 
van biodiversiteit. Om de noden van dieren op 
te nemen in het ontwerp wordt er vaak gekozen 
tussen twee strategieën: ofwel wordt er vanuit 
een natuurinclusief-ontwerp naar gestreefd 
om de algemene kwaliteit van stadsbiotopen 
te verhogen aan de hand van aangepaste 
inrichting- of beheerstrategieën, ofwel wordt er 
gekeken naar specifieke dierensoorten en hun 
habitatseisen, die later toegepast worden in het 
ontwerp, zogenaamde animal aided design. 
Natuurinclusief ontwerp heeft een bredere 
focus op open stedelijke ruimtes als biotopen 
en biedt een zekere flexibiliteit met betrekking 
tot het verstrekken van habitats aan specifieke 
soorten. De dieren kunnen uiteindelijk zelf kie-
zen of ze de aangeboden biotoop aantrekkelijk 
genoeg vinden om in te leven of niet. Deze 
leemte wordt gevuld door animal aided design, 
waar gekeken wordt naar specifieke vereisten 
waardoor die soorten kunnen bloeien. Beide 
benaderingen zijn dus complementair.

Blauw-groen-grijs
Planologisch gezien wordt de ruimte voor 
dieren die de waterloop gebruiken vaak gelimi-
teerd tot blauwgroene netwerken. De (blauw-)
groene zones zijn inderdaad van vitaal belang 
om interessante vestigingskansen te bieden, 
maar ze bieden niet de enige habitat- 

 
mogelijkheden. De dieren bewegen zich in 
de stad in het algemeen, zonder opdeling in 
“groene” en “niet-groene” ruimtes. Als  
ontwerpers moeten we dus kijken welke  
andere mogelijkheden er kunnen zijn, niet  
enkel in de zone van stedelijke parken, maar 
ook op parkeerterreinen, langs mobiliteits- 
infrastructuur, in onze huizen of tuinen.
 

Bio-connectiviteit
Een stad bevat een reeks groene ruimtes die 
niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden 
zijn. Voor kleine dieren zoals vleermuizen kan 
de menselijke infrastructuur zoals wegen of 
hoge gebouwen een te groot obstakel zijn om 
zich te kunnen verplaatsen. Daarom is het be-
langrijk om genoeg groene corridors te voor-
zien om dierbewegingen te vergemakkelijken. 
De lokale bewoners kunnen worden overtuigd 
om hun daken en tuinen zo te belanten om 
genoeg rustpunten in de route te creëren. Een 
groene hop-over structuur van bomen kan 
vleermuizen helpen om de straat veilig over te 
steken boven passerende auto’s of ook kan 
een harde belichting ze wegsturen naar een 
donkere veilige passage. De resultaten van dit 
studentenonderzoek tonen hoe aan de hand 
van ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingsstra-
tegieën de ruimtes langs het water kunnen 
opgewaardeerd worden tot plezante verblijfs-
ruimtes voor mensen en vitale habitats voor 
andere diersoorten, die op het eerste zicht niet 
veel met het water van doen lijken te hebben.
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6  Beleidsinnovatie

Het BWMSTR label maakte het mogelijk om 
onszelf bij veel verschillende mensen uit te 
nodigen om samen over het thema na te denken. 
Doorheen het anderhalve jaar dat we hebben 
gewerkt aan het label kwamen verschillende 
beleidsmatige issues naar boven tijdens 
gesprekken met experten en tijdens de vele 
brainstormsessies die we samen hielden. Het 
was zeker niet onze ambitie of opzet om een 
volledige beleidsaanbeveling te formuleren, 
maar een aantal ideeën en overwegingen vinden 
we wel interessant genoeg om ze hier kort mee 
te geven. 
 

WTF? Waterkwaliteit 
Het lijkt soms alsof niemand wakker ligt van wa-
terkwaliteit. Niet alleen burgers, maar ook pro-
fessionelen die rond water werken hebben vaak 
nog altijd weinig voeling met en aandacht voor 
waterkwaliteit in een stedelijke context. Enkel 
de Europese dreiging van o.a. de Kaderrichtlijn 
Water houdt ons wakker. Waterprojecten 
worden vaak ingegeven door opgaves rond 
klimaatadaptatie, of nieuwe transportmodi, 
niet altijd omwille van het water zelf. De vele 
saneringsinspanningen in de laatste decennia 
hebben de waterkwaliteit sterk verbeterd, maar 
we zijn er nog lang niet. Waterkwaliteit is ook een 
breder begrip en is niet beperkt tot de aanwezig-
heid van stoffen in de waterloop, maar omvat de 
gehele ecologische kwaliteit van de waterloop. 
 
In dit label trachten we aan te tonen dat inzet-
ten op waterkwaliteit ook een meerwaarde 
voor leefkwaliteit, klimaat en biodiversiteit met 
zich kan meebrengen, en dat inspanningen rond 
waterkwantiteit kunnen bijdragen aan een bete-
re waterkwaliteit door ze gerichter in te zetten. 
Inspanningen om de kwaliteit te verbeteren 
kunnen ook bijdragen aan andere stedelijke 
doestellingen. 
 

Nationaal Park De Schelde 
Een rivier laat zich niet zomaar verknippen. Een 
robuust ecologisch netwerk is een verzameling 
van verbonden stukken natuur. Laat nu net de 
rivier een ideale verbindend landschapselement 
zijn om die stukken aan elkaar te rijgen. 

De groenblauwe netwerken hebben zowel 
belang in de open ruimte als in een stedelijke 
context. Dat netwerk kan dus ook een geleidend 
karakter hebben, waarlangs de stedeling op een 
vlotte manier de open natuur in het buitengebied 
of de stadsrand kan bereiken.   

We moeten de groenblauwe aders door de stad 
samen behandelen met de grote stukken open 
natuur waar we in Vlaanderen naar streven. 
Laten we starten met de Schelde: geef de 
Schelde en haar aanliggende groene gebieden 
het statuut van een nationaal park. Op die ma-
nier voldoet het Nationaal Park Schelde aan een 
dubbele beleidsdoelstelling, namelijk de instal-
latie van nieuwe nationale parken in Vlaanderen 
én de voorziening in groenblauwe aders door-
heen de stad. 

Een extra beheerder of één beheerder? 
Het beheerdersvraagstuk is een veel gevoerde 
discussie in het waterverhaal. Een veelvoud aan 
waterbeheerders zorgt o.i. op de raakpunten 
tussen verschillende watergerelateerde on-
derdelen dikwijls voor onduidelijkheden. In een 
stedelijke context waar de ruimtelijke claims nog 
groter zijn, is er ook nog een stadsbestuur dat 
bepaalde wensen koestert over de ruimte van 
de waterloop. De verschillende actoren hebben 
elk hun doelstellingen (al dan niet opgelegd 
vanuit een hogere overheid). Dikwijls staat de 
ecologische kwaliteit van een waterloop niet 
zo hoog op de agenda van de verschillende 
stakeholders, ook niet van hen met de luidste 
stem.  Zo zit het waterbeheer ook achter een 
institutionele muur, waar de burger al helemaal 
geen toegang toe heeft. 

We gaan geen antwoord bieden op de vraag hoe 
verschillende waterbeheerders op een andere 
manier kunnen samenwerken. We willen wel op-
werpen dat de samenwerking anders moet. De 
cruciale vraag is: Moeten we niet evolueren 
naar één waterbeheerder in Vlaanderen? Of 
moet de waterbeheerder juist vanuit de lokale 
verankering nauw betrokken worden bij  
stedelijke waterprojecten?

De burger meet, 
ontwerpt en beheert mee 

Bij het opzetten van de dimensies op de schaal 
van Gent botsten we op verschillende lacunes 
in kennis. We merkten dat er over verschillende 
zaken van de waterloop geen gegevens bestaan 
of beschikbaar zijn. Als we op een fundamentele 
wijze ingrepen willen doen hebben we meer info 
nodig. Citizen science kan hierbij een rol spelen 
om mee die kennishiaten op te vangen. Burgers 
kunnen mee waterlopen beheren of aan de hand 
van testkits de waterkwaliteit in kaart brengen. 
Ze kunnen archiefmateriaal aanbrengen en 
mee onderzoeken om de geschiedenis van 
de waterloop in kaart te brengen. Dit zou het 
verband tussen de levensstijl van de mensen en 
het water explicieter maken. Die relatie bestaat 
al: het water van je directe huiselijke omgeving 
komt uiteindelijk in de waterlopen terecht, dus 
heeft het een duidelijke invloed op de algemene 
waterkwaliteit. Vaak worden beide waterwerel-
den niet aan elkaar gelinkt, omdat de causaliteit 
tussen beide elementen niet zichtbaar is. 

Daarnaast breekt de burger op die wijze letterlijk 
een beetje in in het institutionele kader van het 
waterbeheer, en kan hij of zij zelf prioriteiten 
naar voor schuiven. Op die manier neemt de 
burger ook mee eigenaarschap over de proble-
matiek. Dat gevoel van eigenaarschap kan in de 
toekomst mogelijk nog meer worden versterkt, 
bijvoorbeeld door burgers te betrekken bij het 
beheer van de verschillende waterhabitats, bij 
de ontwikkeling van meetmethodes, of door 
hen ‘stewards’ te maken van een deel van de 
waterloop en mee te waken over fenomenen op 
het water. Heeft de overstort gewerkt, is er een 
blauwalgenbloei, welke bijzondere soorten zie je 
ontstaan? Door deze bottom-up benadering kan 
de burger een effectieve stem in het beleid van 
de stad krijgen.

Voorbeelden in het buitenland tonen aan dat 
er een grote betrokkenheid van burgers in 
het waterbeheer mogelijk is. Er is zeker een 
potentieel om in het waterverhaal meer burgers 
te betrekken bij planningsprocessen of het be-
heer, zoals het o.a. in Verenigd Koninkrijk wordt 
gedaan aan de hand van Thames River Watch. 
Dit project van Thames21 biedt de mogelijkheid 

aan burgers om de Thames te beschermen en 
te bewaken. De watchers verzamelen informatie 
op kleinere trajecten van de waterloop. Deze 
informatie draagt bij tot het creëren van een uit-
gebreid beeld van de waterkwaliteit van de rivier. 
Ze karteren niet-gemarkeerde lozingen, ze tra-
ceren soorten afval die zich op het water verza-
meld heeft en geven deze essentiële gegevens 
aan de institutionele beheerders. Deze samen-
werking tussen burgers en overheid zorgt voor 
meer draagvlak voor waterkwaliteitskwesties bij 
de burgers en bevordert de democratisering van 
publieke waterruimtes. 

Dit kan volgens ons in Vlaanderen ook, al lijkt de 
groep van burgers die hier van wakker ligt klein 
te zijn. Mogelijk mist de stadsbewoner niet wat 
er niet is, en dient er ook ingezet te worden op 
het verbeelden van de veelheid aan oplossingen 
die kunnen bijdragen aan een aangenamere 
leefomgeving op en rond het water. We kunnen 
hier verschillende strategieën onderscheiden 
om drie groepen burgers te bereiken: sensibili-
seren om mensen bewust te maken van het be-
lang van een goed waterbeheer, geëngageerde 
burgers die in hun eigen omgeving actie willen 
nemen helpen en ontzorgen, en burgers die al 
sterk van het verhaal overtuigd zijn ondersteu-
nen als ambassadeur en hen actief betrekken in 
het ontwerp en beheer van het water. Zij kunnen 
helpen om meer burgers uit de eerste groep 
naar de tweede of derde groep te trekken. 

Klimaatadaptatie 2.0
Water speelt een cruciale rol in klimaatadaptatie. 
Het is zeer positief dat verschillende overheden 
maatregelen implementeren die het effect 
van de klimaatverandering en van het stedelijk 
hitte-eiland op de steden milderen. Het is hierbij 
belangrijk dat naar geïntegreerde oplossingen 
wordt gezocht, waarbij ventilatieassen en 
groenblauwe structuren kunnen samenvallen. 
Het verbeteren van het stedelijk watersysteem 
draagt bij tot meer verkoelen, het bufferen van 
overstromingen en het vasthouden en infiltreren 
van water om verdere verdroging te voorkomen. 
Droogte, hitte, overstromingsrisico… mogen 
niet worden beschouwd als afzonderlijke ele-
menten die door verschillende stadseenheden 
worden opgelost, maar vereisen een coherente, 



Notities

115

114II     Een nieuwe stedelijke watercultuur

holistische benadering. Natuurgebaseerde op-
lossingen zijn hier belangrijk, omdat ze het effect 
van klimaatadaptatieve maatregelen kunnen ver-
sterken. Zo zal open water op zich wel bijdragen 
tot verkoeling en meer bergingscapaciteit, maar 
open water waarrond vegetatie groeit zal meer 
verkoelen door de verhoogde verdamping. Ook 
de vorm van de waterloop heeft een effect: zo zal 
een waterloop die opnieuw meandert meer water 
kunnen bergen en trager het water afvoeren. We 
kunnen niet het opgepompte water van bema-
lingen rechtstreeks in de riolering laten lopen en 
dan toch hopen dat het grondwaterpeil van zelf 
gaat stijgen. We kunnen niet versteende kanalen 
aanleggen zonder extensieve oeverbeplanting 
en dan hopen dat de verkoelingscapaciteit van 
het water toch hoog blijft. Klimaatadaptatie is 
maatwerk en sommige problemen kunnen niet 
versimpeld aangepakt worden.

Een instrumentarium dat ook  
de waterkwaliteit bevordert

Het waterbeheer in Vlaanderen heeft verschil-
lende instrumenten om de doelstellingen rond 
waterkwaliteit en waterkwantiteit te realiseren. 
Zo is de watertoets bijvoorbeeld oorspronkelijk 
bedacht als een instrument om op een geïn-
tegreerde manier de impact van projecten en 
processen te evalueren op gebied van water. 
Geïntegreerde evaluatie behelst zowel wa-
terkwaliteit als waterkwantiteit. 

Het instrument dient tot meer dan louter de 
evaluatie van bijkomstige wateroverlast, het 
wil ook elke impact van ontwikkelingen op het 
watersysteem beoordelen vanuit een integrale 
blik. Bij alle nieuwe kunstwerken op het water 
moet het aantal kubieke meters water intact 
blijven. Als er een bepaald volume van water 
door een kunstwerk wordt genomen, moet het 
ook ergens anders worden gerecupereerd. In 
theorie is het een handig systeem om voldoende 
ruimte aan water te geven, ook in functie van 
het voorkomen van overstromingen. Maar in 
de praktijk is dit instrument een hindernis om 
bepaalde klimaatadaptieve ingrepen toe te 
passen bv. om de betonnen kaden om te zetten 
in groene oevers die volume in de waterloop 
innemen. Vanuit de invalshoek van dit label plei-
ten we ervoor om de watertoets te herbekijken 

in functie van duurzame strategieën voor een 
klimaatrobuuste omgeving. We denken ook 
dat de toets niet enkel op projectbasis dient 
toegepast te worden, maar dat aan de basis een 
visie op het watersysteem moet liggen. Minder 
water bergen in de waterloop, als er elders meer 
berging wordt voorzien in een ander project in 
dezelfde stad, kan soms voldoende zijn. Heeft 
het streven naar eenzelfde volume waterberging 
in de waterloop ook nut als we te maken krijgen 
met een algemene verdroging, of als het water-
debiet in onze waterlopen steeds kleiner wordt? 
Overtollig regenwater dient in de eerste plaats 
vastgehouden te worden in de vallei om daar  
te infiltreren.

Hoe kan de watertoets zichzelf heruitvinden en 
opnieuw een integraal karakter krijgen? Is de 
watertoets het aangewezen instrument voor 
stedelijke uitdagingen, of dringen andere criteria 
zich op? Dat zijn vragen waar we geen kant-en-
klaar antwoord op hebben. Het lijkt zinvol dat 
waterbeheerders en ruimtelijke actoren samen 
en op een meer gelijkwaardige manier met 
elkaar in gesprek gaan hierover.
 
In het buitengebied zijn de uitdagingen rond 
waterkwaliteit ook groot. Ook daar hebben we 
nog veel werk voor de boeg, maar we denken 
wel dat we kunnen leren van de inspanningen 
met betrekking tot het buitengebied voor het 
waterbeheer in de stad. Waarom zou het oever-
zonekader en het concept van beheersovereen-
komsten in de landbouw ook niet kunnen gelden 
in de stad? Als we om de waterloop te vergroe-
nen geen volume in de waterkolom mogen 
innemen en dus naar de landzijde kijken, stoten 
we bijvoorbeeld vaak op grenzen van privé 
percelen aan de waterloop. Deze harde grens 
kan ook een opportuniteit zijn om de tuinen van 
deze percelen mee te betrekken in het ontwerp 
van de vergroende waterloop. Daarvoor hoeft er 
niet altijd een onteigening te gebeuren. Een vorm 
van beheerovereenkomsten op een strook langs 
het water, zou hier een opening kunnen bieden om 
met de eigenaars van percelen in gesprek te gaan.
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Het in vraag stellen van de 
bevaarbaarheid op de Leie 
is een gevoelig punt voor de 
stad en de waterbeheerder. 
De inzichten uit de case van 
de Leie inspireren wel voor 
omgevingen zoals Malem of 
'aan de bocht'.
Projectbureau Ruimte, Stad Gent

Het rivier-continuum-concept 
is heel waardevol om het 
riviersysteem te duiden, maar 
kan voor een stedelijke context 
soms wat overweldigend lijken. 
Hoe vindt de stad een plaats 
binnen dit continuum? 
Pieter Foré , Landschapsarchitect Forest
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Het onderzoek voegt een extra laag 
toe aan het sterke waterverhaal 
van de stad Gent. Het ontwerpend 
onderzoek is vooral gefocust op 
de 'bevaarbare' waterlopen. De 
kleinere waterlopen en grachten 
bieden ook veel potenties als 
hefboomprojecten. 
Peter Vanden Abeele, Gentse stadsbouwmeester

Veel stadsbewoners zijn 
wel gewonnen voor een 
andere aanpak, maar 
hebben daar niet altijd 
zeggenschap in.
Bart Pannemans, 
Adviseur integraal waterbeheer
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Nadat we met de experten in gesprek zijn gegaan, 
zijn we in onze overtuiging gesterkt dat we met 
dit onderzoek een interessante methodiek op 
tafel hebben gelegd om met een andere blik naar 
stedelijke waterlopen te kijken. We hopen dan ook 
dat anderen hun voordeel kunnen doen met onze 
analyse en (samen met ons) deze methodiek ook 
zullen testen op andere steden en gemeenten.

Een verkennend onderzoek als dit heeft de 
eigenschap om meer nieuwe vragen aan de 
oppervlakte te brengen dan waterdichte ant-
woorden te bieden. In deze reflectie trachten 
we op afstand – en aan de hand van de input van 
de expert – een aantal kritische bedenkingen te 
structureren. We delen deze graag met u.

Burgers in het water (gevallen)
De twee vzw’s waarmee we samenwerkten 
hechten veel belang aan de participatieve aanpak. 
In Luik II van dit boek duiden we ook de manieren 
waarop we de brug naar een bredere groep van 
burgers of professionals proberen te maken. In 
het Festival van de Architectuur waar het thema 
‘Verbind de stad’ centraal stond, organiseerden 
we debattafels en een lezing. Ook met studenten 
van landschapsarchitectuur gingen we in gesprek 
om tot bredere inzichten te komen. Doorheen  
het gehele traject gingen we met een diverse 
groep in gesprek.

Ondanks de lessen die we hieruit trekken en de 
oprechte intenties tot samenwerking moeten we 
vaststellen dat we deze participatieve aanpak 

in onze ontwerpcases zelf niet hebben gecon-
cretiseerd. We kunnen hier een aantal redenen 
voor aanhalen: geen concreet mandaat, geen 
verwarring willen zaaien t.o.v stedelijke initia-
tieven, te weinig tijd,…. Tegelijk toont het ook de 
uitdaging om rond zeer complexe thema’s – zoals 
waterkwaliteit er wel één is – samen te werken met 
een bredere groep van burgers. Hoe overstijg je 
de lokale bekommernissen in iets gemeenschap-
pelijks en “grensontkennend” als water? Hoe ga je 
om met de uitdagingen van de schaal: ingrepen op 
locatie A hebben impact op locatie B,…? 

Uiteindelijk is het wel een noodzakelijke stap, 
als we burgers ook nauwer willen betrekken bij 
bijvoorbeeld het onderhoud van de waterlopen. 
Binnen dit onderzoek is daar voor geen tijd of 
ruimte gemaakt. Het is misschien wel een interes-
sant idee voor een nieuw onderzoek of een nieuw 
BWMSTR label.

Stad Gent als onderwerp
In het voorwoord gaven we al aan dat de keuze voor 
de stad Gent als case een zeer pragmatische keuze 
was: de vier auteurs kennen deze stad het beste 
en zijn vertrouwd met een aantal initiatieven uit het 
verleden. Deze keuze was op sommige momenten 
een vloek, op andere momenten een zegen.  
  
We konden meeliften op de kennis en inzichten 
die door verschillende stadsdiensten en studiebu-
reaus reeds was opgebouwd. Door de grote aan-
wezigheid van water in Gent, legt de stad reeds 
een grote focus op het belang van de waterlopen. 
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We juichen deze initiatieven, ambities en resulta-
ten van doorlopen of lopende studies en projecten 
helemaal toe. Denk hierbij aan de studie ‘Water 
in de stad’, de klimaatassen en de voorbereiding 
van IPOD 4 01. Het kunnen overleggen met de 
stadsdiensten die hier dag in dag uit aan werken 
was een grote steun voor ons label.  
 
Anderzijds vormde dit ook een uitdaging voor het 
BWMSTR label. Vanuit een onafhankelijke positie 
trachten wij met het label de waterloop vanuit een 
andere invalshoek te bekijken dan de focus die in 
recente beleidsstudies naar voor komt. Hierdoor 
botsen sommige van onze inzichten of denkpistes 
met de visie van de stad en/of haar partners. De 
stad moet samen met de waterbeheerders op 
zoek naar een compromis of een consensus. 
Daarbij krijgen bevaarbaarheid en beleving een 
prominente rol. Vanuit het BWMSTR label creëren 
we de ruimte om hier even los van te komen en 
de nadruk net te leggen op de ontwikkeling van 
ecologisch gezonde waterlopen. Wij hebben 
bijvoorbeeld de vrijheid genomen om in één case 
los te komen van de huidige bevaarbaarheid. Door 
dergelijke vertrekpunten in vraag te stellen kunnen 
we nieuwe potenties tonen die in een regulier on-
derzoek soms moeilijk zijn. Door los te komen van 
heilige huisjes en vaste verworvenheden trachten 
we de potenties en de meerwaarden van een 
andere benadering aan te tonen. Hiermee hopen 
we zowel burgers, ontwerpers, administraties als 
politici mee te kunnen nemen in ons verhaal.  
  

De stad is meer dan  
het historische centrum

In het huidige onderzoek hebben we ons hoofd-
zakelijk gefocust op een binnenstedelijke context. 
Onze cases zijn allemaal gelegen in de nabijheid 
van de R40. Het zijn dus – in de Vlaamse context – 
omgevingen met een uitgesproken stedelijke 
dynamiek. Het lijkt ons interessant om in verder 
onderzoek ook te kijken naar andere stedelijke om-
gevingen. Denk hierbij aan de haven- of bedrijven-
terreinen, het 20e- eeuwse stedelijk weefsel of een 
infrastructuurlandschap zoals de zuidelijke mozaïek 
in Gent,… Hoe kan het herdenken van de waterlo-
pen in deze omgevingen zowel een hefboom zijn 
voor de specifieke uitdagingen in deze omgevingen 
alsook resulteren in een gezonde waterloop?
Hieraan gekoppeld kunnen ook kleinere 

waterlopen extra aandacht krijgen. In het huidige 
onderzoek kwamen deze (zeker in de cases) 
slechts beperkt aan bod. Door in een later onder-
zoek te focussen op andere stedelijke omgevin-
gen, kunnen we nog extra aandacht besteden aan 
deze kleine waterlopen met een lagere categori-
sering, die gekenmerkt worden door een andere 
dynamiek en andere uitdagingen stellen. We zijn 
benieuwd of deze focus op andere gebieden ook 
ingang vindt bij de stad Gent of andere steden.

Een nieuwe woordenschat
In het onderzoek zijn we steeds op zoek gegaan 
naar hoe we stedelijke kwaliteit en een ecologische 
gezonde waterloop samen kunnen laten gaan. 
Hierin vormde het een hele uitdaging om eenzelfde 
woordenschat te vinden. De spraakverwarring 
tussen een ‘stedenbouwkundig vakjargon’ en 
‘ecologische terminologie’ vormde doorheen het 
gehele traject een opgave. Als je het over de grote 
principes hebt vormt dit niet direct een probleem. 
Het is pas als je dieper begint te graven dat je merkt 
dat verschillende termen anders geïnterpreteerd 
worden naargelang iemands achtergrond.

Doorheen dit boek hebben we zoveel als mogelijk 
terminologische verwarring en verschillende 
lezingen willen voorkomen door termen te defi-
niëren, door referentiebeelden te tonen en door 
een bibliografie toe te voegen. We hopen dat we 
hiermee ook een steentje kunnen bijdragen aan 
het wegwerken van de Babylonische spraakver-
warring die rond het thema bestaat.

Water als verbindende figuur
In een stedelijke context wordt men geconfron-
teerd met heel veel en steeds nieuwe uitdagingen. 
Veel van deze uitdagingen zijn gekoppeld aan 
klimaatopgaves. Zo zien we (in vele steden trou-
wens) verschillende sectorale plannen ontstaan: 
een waterplan, een droogteplan, een mobiliteits-
plan, een groenplan,… Met onze studie voegen we 
hier nog een extra laag aan toe. Het vormt in huidi-
ge stedenbouwkundige opgaves net de grootste 
uitdaging om deze sectorale plannen en visies 
samen te brengen en te integreren. Het water kan 
hier net een zeer verbindende rol in opnemen. Dit 
hebben we ook in de cases proberen aantonen. 
Het water als een middel om op een geïntegreerde 
manier aan stedenbouw te doen.

Een methodiek voor vele actoren
Vele steden en gemeenten van een zekere grootte 
worstelen vandaag met uitdagingen rond gezonde 
waterlopen. Daarnaast moeten heel wat ontwerpers 
in hun projecten oplossingen zoeken voor water.  

Dit onderzoek kan deze actoren handvaten geven 
om aan de slag te gaan met een blik op het groter 
geheel. Het kan dus alle actoren die actief zijn in 
de stad (ambtenaren, gecoro’s, politici, …) helpen 
als een methodiek om ontwerpen en plannen 
te lezen en te beoordelen.  De voorgestelde 
methodiek biedt op zich een interessante blik op 
stedenbouw. Het lezen van de grote naar de kleine 
schaal (en terug) is een methodiek die cruciaal is 
voor waterkwaliteit, maar die voor vele stedelijke 
uitdagingen onderbelicht blijft.  De uitdagingen 
rond gezonde waterlopen, waterkwantiteit en 
waterkwaliteit worden steeds prangender. We 
hopen dat dit boek de positieve ontwikkelingen 
rond water in de stad een verder duwtje in de rug 
kan geven, en dat het u geïnspireerd heeft om 
zelf aan de slag te gaan. 

 01
Om meer eenheid te brengen in de 
inrichting van haar publieke ruimte, 
heeft de Stad Gent het Integraal Plan 
Openbaar Domein (kortweg IPOD) 
ontwikkeld. In de verschillende 
versies van het IPOD zijn richtlijnen 
opgenomen voor elke ontwerper 
van projecten in de publieke ruimte 
in Gent. Op dit moment is de Stad 
Gent bezig met de opmaak van 
een IPOD 4, dat de inrichting van 
het openbaar domein onderzoekt 
in functie van de transitie naar een 
klimaatrobuuste stad.  
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Inleiding 
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Waterkwaliteit Sensu stricto 
De concentratie van stoffen 
in het water. Sensu lato De 
ecologische kwaliteit van 
het water als resultaat van 
de concentratie aan stoffen 
in het water, de vorm van de 
waterloop en de stroming 
erin.

p. 6 04
Ecologisch gezonde waterloop 
Een waterloop die vrij kan 
stromen, die varieert in de 
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vinden.
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p. 10 01
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Gentse milieuvereniging 
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of plaats in het ecosysteem 
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aanwezigheid van zoet water.

p. 14 03
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Oplossingen die naast 
technische aspecten, 
ook gebruik maken van 
technieken en concepten uit 
de natuur.
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5-S Model Een model 
voor de waterloop en het 
ecosysteem: het systeem 
beïnvloedt de stroming, 
structuur en stoffen van de 
waterloop en haar vallei, wat 
op zijn beurt een invloed 
heeft op de soorten die er 
voorkomen. Zie Fig 001, p. 17

p. 18 05
Stedelijk watersyndroom 
De sterk afwijkende 
ecosystemen in stedelijke 
waterlopen ten opzichte 
van de natuurlijke toestand. 
Dit is het gevolg van de vele 
verschillende drukfactoren 
die in de stad samenkomen.

p. 20 06
Drukfactor Een activiteit in 
de vallei of op de waterloop 
die een druk uitoefent op 
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bronnen van vervuiling 
zijn, maar ook vormelijke 
wijzigingen aan het 
watersysteem.

p. 20 07
Rivier-continuum-concept 
Dit concept benadrukt de 
longitudinale dimensie van 
het stromend water in een 
waterloop. Zie Fig 003, p.19.

p. 22 08
Riverine Productivity Model 
Dit concept benadrukt 
de uitwisseling tussen de 
oeverzone en de waterloop 
zelf.

p. 22 09
Flood Pulse Concept Dit 
concept benadrukt de  

 
temporele dimensie van 
stromend water. Door 
overstromingspulsen 
onstaan tijdelijke connecties 
met de vallei.

p. 25 10
Genest ecosysteem Een 
ecosysteem met een sterk 
hiërarchisch karakter. Lokale 
factoren hebben een invloed 
op het ecosysteem, maar 
worden op hun beurt ook 
beïnvloed door bovenlokale 
factoren. Bovenlokale 
factoren hebben ook soms 
een rechstreekse invloed op 
het lokale ecosysteem.

p. 25  11
Riverine Ecosystem Synthesis 
Dit concept integreert de 
drie theoretische concepten 
en beschouwt de waterloop 
als een aaneenschakeling 
van functionele zones met 
verschillende processen. 
Zie Fig 005, p. 23. 

p. 28 12
Procesgebaseerde benadering 
Een benadering die 
vertrekt van de vallei en de 
processen in de waterloop.

p. 28 14
Maximaal ecologisch haalbaar 
De idee dat gegeven de 
randvoorwaarden in de stad 
of van het lokaal project, 
maximaal op vergroening en 
biodiversiteit ingezet wordt. 

p. 29 15
Meerwaarden Meerwaarden 
of co-benefits verwijzen  
naar de ecosysteem-
diensten die door de 
waterlopen worden 
geleverd. Dit zijn diensten 
die nuttig zijn voor de mens.  
Ze kunnen regulerend zijn 
(zoals  overstromingen  
beperken),  productief  

 
(zoals visserij), 
cultureel (de intrinsieke 
biodiversiteitswaarde), …  

p. 29 16
Dimensie Een aspect van het 
watersysteem van waaruit 
de stedelijke waterloop kan 
onderzocht worden.

I 2 Dimensies van een 
gezonde waterloop
p. 34 01
Pandhoogte De sluizen 
zorgen voor een artificiële 
hoogte van het water. Het 
opdelen van de waterloop 
in panden gebeurt door 
sluizen. Deze houden dit 
pand op een continue 
hoogte.

p. 34 02
Structuurvariatie Variatie in 
de textuur, samenstelling en 
beplanting van de bodem, 
oever en taluds van de 
waterlopen.

p. 34 03
Piekdebiet Een maximaal 
debiet dat verwacht wordt 
bij hevige regenval en een 
overstromingsrisico vormt. 
In de Gentse context kan 
hierop gestuurd worden 
door het artificieel systeem 
van stuwen en sluizen.

p. 37 06
Ecologisch debiet Een 
ecologisch verantwoorde 
afvoer of E-flow. Het 
beschrijft de hoeveelheid 
en de variatie in de tijd 
van het debiet dat nodig 
is om zoetwaterleven te 
ondersteunen.

p. 39 07
Klimaatassen Groenklimaat-
assen zijn lange, continue 
lijnen waar de zachte 
weggebruiker, groen,  

 
open water en onverharde 
ruimte primeren. Ze 
vertrekken uit het centrum 
en zijn verbonden met open 
landschappen aan de rand 
van de stad, zogenaamde 
(potentiële) groenpolen.

p. 43 08
CEMT-klasse De binnen-  
of rivierscheepvaart is in 
Europa opgedeeld in  
CEMT-klasses om de  
afmetingen van vaarwegen   
 in West-Europa op elkaar 
af te stemmen. Per klasse 
zijn de maximale afmetingen 
van het schip vastgelegd. 
Deze bepalen op hun 
beurt de dimensies van de 
waterlopen en bruggen.

p. 45 09
Type boten Er is heel wat 
innovatieve vernieuwing 
rond nieuwe vaartuigen over 
het water. We zien steeds 
efficiëntere en kleinere 
vaartuigen die minder 
golfslag hebben en zelfs 
elektrisch zijn. Deze hebben 
een minimale impact op de 
ecologische potenties van 
de waterloop.

p. 49 10
Droogte De laatste vier jaar 
worden we geconfronteerd 
met droogte. De stad Gent  
zet een studie op rond 
droogte in de stad. Moeten 
we de grondwatertafels 
aanvullen in de stad? Of 
moeten we het beschikbare 
water juist inzetten voor de 
bodemvochtigheid? Hoe 
gaan we om met verzilting? 
Allemaal vragen die waar 
we in de toekomst een 
antwoord op moeten vinden.

p. 53 11
Historische vervuiling Gent 
speelde in de industriële 

revolutie onder andere een 
belangrijke rol in de textiel-
sector. Dit bracht echter veel 
vervuiling met zich mee. Iets 
wat we nog steeds met ons 
meedragen maar dat slechts 
beperkt geïnventariseerd is.

I 4 Ontwerpend onderzoek 
op cases 
p. 66 03
Brochette-masterplan Het 
Office for Metropolitan 
Architecture (OMA) maakte 
het masterplan voor de 
herontwikkeling van de 
Oude Dokken. Door het 
lijnenpatroon van de site te 
roteren van evanwijdig naar 
dwars op het water, opent 
het achterliggende land zich 
naar het waterfront.

p. 78 06
Masterplan Bijloke Het 
‘Ruimtelijk Masterplan 
Bijlokesite’, opgemaakt door 
studiebureau PLUSOFFICE, 
is het richtinggevend kader 
voor de ontwikkeling van 
de site voor de komende 
20 jaar. Het legt de nadruk 
op vlotte toegankelijkheid 
en interne circulatie, beter 
en gedeeld gebruik van 
de groene buitenruimtes 
en efficiënt gebruik van de 
gebouwen.
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NUTTIGE 
LINKS

Openbaar- 
toegankelijke data
- Databank ondergrond 

www.dov.vlaanderen.be
- Klimaatportaal 

www.klimaat.vmm.be
- Waterinfo 

www.waterinfo.be/
- Geopunt 

www.geopunt.be
- Geoloket waterkwaliteit 

www.geoloket.vmm.be

Niet-openbaar-
toegankelijke data 
(bij overheden of 
universiteiten)
- Waterkaart UA (wensbeeld  

infiltratie/hergebruik/…)
- Historische wetlands 

(INBO)
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Het onderzoek Weg van water. Een 
nieuwe kijk op een ecologische stedelijke 
waterloop bundelt en synthetiseert de 
eerste resultaten van het onderzoek over 
ecologisch gezonde stedelijke waterlopen. 
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concretiseren. Het onderzoek mag gelezen 
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gezonde waterlopen in andere steden  
en gemeenten.  
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Dit boek geeft u een nieuwe  
kijk op de stedelijke waterloop.  
 Stedelijke waterlopen 
hebben een grote aantrekkings-
kracht. We wonen en wandelen 
er graag rond, en vaak worden ze 
ook druk bevaren. Maar wie weet 
wat er onder het wateroppervlak 
leeft? We vergeten soms dat het 
ook ecosystemen zijn. Nu de 
aandacht voor een kwaliteitsvolle 
en klimaatrobuuste publieke 
ruimte toeneemt, is er nog 
meer aandacht voor water in 
stadsontwikkeling. Overal staan 
projecten rond groenblauwe 
netwerken op til. Soms 
betekent dit ook vergroening 
van de oevers, maar vaak 
stopt het ontwerp aan de rand 
van de waterloop. Wordt de 
biodiversiteit in het water over 
het hoofd gezien?
 In dit boek wordt de 
stedelijke waterloop herdacht 
vanuit een verhoogde aandacht 
voor waterkwaliteit en eco- 
logische kwaliteit. Aan de hand 
van ontwerpend onderzoek 
worden de mogelijkheden 
voor ecologische stedelijke 
watersystemen en hun meer-
waarde voor stadsontwikkeling 
verbeeld. De focus op de 
ecologische kwaliteit en de 
ecosysteemfuncties brengt 
verrassende inzichten. Wie nog 
niet ‘weg van water’ was, wordt 
dit zeker wel door dit boek.

Elina Bennetsen 
Zuzanna Rucka 
Lieven Symons
Katelijne Vanhoutte 


