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Drie statements om het vervolggesprek te voeden

0

De strikte scheiding tussen ontwerp
en beheer werkt een geïntegreerde
aanpak tegen.

1

Voor een integrale,
langetermijnprogrammering moeten
kaartlagen en planningen gestapeld
worden.

2

We hebben een strategisch plan voor
de ondergrond nodig (en stadsbeheer
zou hiervoor het initiatief moeten
nemen).

3

Het integreren van doelstellingen leidt
tot winsten, maar vereist een
innovatieve business case.

→

Er is nood aan kennisdeling,
gezamenlijke kennisontwikkeling en
aan tools om uitvoering te versnellen.
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De transities betekenen grootschalige
omwentelingen in onze leefomgeving.
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kennis en technologische innovatie. Ze liggen op het economisch kruispunt van Europa. Dankzij de grote havens zijn ze de logistieke poort tussen Europa en de rest van de wereld. Toch is onze economie onevenwichtig
georganiseerd. We hebben ons te eenzijdig gericht op de dienstensector en de kenniseconomie. Industrie en
maakeconomie hebben we uitbesteed aan lageloonlanden, om vervolgens afgewerkte consumptiegoederen
terug in te voeren. De Lage Landen zijn een plek geworden van consumptie zonder productie.
Het productie- en consumptiemodel dat berust op lange, lineaire ketens is onhoudbaar geworden. Het verslindt energie en materialen en is slecht voor milieu en klimaat.

Zorg

Circulaire economie

Voedsel

We moeten het roer radicaal omgooien. Kunnen we een model bedenken dat niet alleen veel efficiënter is,
Het proces van concept tot realisatie kan ook andersom plaatsvinden.
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Dat kan als we de stap zetten naar een gedeelde en complementaire mobiliteit. Wanneer we wagens gaan
praktijken, maakt samen een grote verandering.
een veel grotere impact bereiken dan wanneer we dit individueel aanpakken. Hiervoor zijn nieuwe technische,
delen, kunnen we het autoverkeer al sterk reduceren. Kunnen we ons verlangen naar individueel autobezit
juridische en financiële instrumenten nodig. Daarnaast moeten er ook voor zorgen dat de energietransitie op
opgeven? Met het versterken van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets, deelfiets of e-bike en collectieve
een inclusieve manier kan gebeuren. Duurzame energie kan geen voorrecht van de rijken zijn.
vervoersmodi zoals trein, tram of bus kunnen we nog meer auto’s van de weg halen. Vandaag bestaan er
in de Lage Landen al heel wat vernieuwende praktijken. Een complementaire mobiliteit vereist performante
overstapplaatsen. Veel steden beschikken al over deelsystemen voor fietsen of wagens. Die verschillende
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Woningbouwproductie in de
afgelopen eeuw

Woningbouwproductie in de
afgelopen eeuw

toe aan grootschalige vervanging
(riool, weginfrastructuur,
gebouwen, …)

We zullen het werken aan de
toekomst moeten integreren in het
onderhouden van wat al bestaat.

Voorbeeld uit Rotterdam:
Nood aan een transitiepraktijk tussen
stadsontwikkeling en stadsbeheer

Stadstransities
Stadsontwikkeling

Stadsbeheer

We investeren dagelijks in het
onderhoud en de noodzakelijke
vervanging van onze bestaande
infrastructuur.

In totaal geeft Nederland 15 miljard euro per jaar uit aan
het onderhoud van de publieke ruimte, op verschillende
bestuurlijke niveaus.

€15.000.000.000
/ jaar

Verkeer en vervoer

Parkeren

Groen &
recreatie

Riolering

Afval

€ 2,8 MLD

€ 0,4 MLD

€ 1,6 MLD

€ 1,3 MLD

€ 1,7 MLD

36 %

5%

20 %

17 %

22 %

Betaald uit de algemene middelen

Betaald uit belastingen (retributies)

Stadsbeheer is vanuit verschillende
taakstellingen actief in de publieke
ruimte.
Ondergrondse
infrastructuur
ruimtevoorziening voor gas-,
elektriciteits- en/of
warmtenet, telecom,
riolering, tunnels

Afvalbeheer
ophaling, verzamelpunten,
verwerking

De rol van het stadsbeheer raakt aan verschillende
transitie-doelstellingen tegelijkertijd. Beheer is daarom
per definitie integrerend.

Groenruimte

Parkeren

Waterbeheer

bermen, voortuinen, pleinen

openbare parkings,
fietsenstallingen, boetes

oppervlaktewater (grachten,
sloten, kanalen, rivieren),
grondwater (ondergronds of
in vijvers), regenwater,
huishoudelijk water (grijs/
zwart)
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less infrastructure, better mobility

Stadsontwikkeling

Biodiversiteit

kwaliteitsbewaking bij
private ontwikkelingen (via
o.a. stedenbouwkundige
en milieuvergunningen of
publiek-private
samenwerkingen)

Weginfrastructuur

Straatmeubilair

voetpaden, fietspaden,
autoweg, busbaan, OVhaltes

openbare verlichting,
speeltoestellen, bankjes,
afvalbakken, bushokjes,
sanitair
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kennis en technologische innovatie. Ze liggen op het economisch kruispunt van Europa. Dankzij de grote havens zijn ze de logistieke poort tussen Europa en de rest van de wereld. Toch is onze economie onevenwichtig
georganiseerd. We hebben ons te eenzijdig gericht op de dienstensector en de kenniseconomie. Industrie en
maakeconomie hebben we uitbesteed aan lageloonlanden, om vervolgens afgewerkte consumptiegoederen
terug in te voeren. De Lage Landen zijn een plek geworden van consumptie zonder productie.
Het productie- en consumptiemodel dat berust op lange, lineaire ketens is onhoudbaar geworden. Het verslindt energie en materialen en is slecht voor milieu en klimaat.
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Beheerders nemen meerdere rollen
op, verschillend naargelang het
domein waarover het gaat.

Op vlak van water en biodiversiteit, energie en
circulariteit neemt beheer een zeer brede rol op (van
technisch tot strategisch). Op niveau van mobiliteit, zorg
en wonen, en voedsel is stadsbeheer vaak eerder
volgend ten opzichte van stadsontwikkeling.
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kennis en technologische innovatie. Ze liggen op het economisch kruispunt van Europa. Dankzij de grote havens zijn ze de logistieke poort tussen Europa en de rest van de wereld. Toch is onze economie onevenwichtig
georganiseerd. We hebben ons te eenzijdig gericht op de dienstensector en de kenniseconomie. Industrie en
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terug in te voeren. De Lage Landen zijn een plek geworden van consumptie zonder productie.
Het productie- en consumptiemodel dat berust op lange, lineaire ketens is onhoudbaar geworden. Het verslindt energie en materialen en is slecht voor milieu en klimaat.
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De beheerder heeft alle troeven in
handen. Hoe kunnen deze worden
uitgespeeld?

Beheer heeft toegang tot de nodige budgetten, werkt
op verschillende transities tegelijk en heeft zowel de
technische expertise als de strategische kennis.
Waarom is beheer dan vaak veelal volgend?

Sturend
Beleidsbepalend
Onderzoekend

€15.000.000.000
/ jaar
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kennis en technologische innovatie. Ze liggen op het economisch kruispunt van Europa. Dankzij de grote havens zijn ze de logistieke poort tussen Europa en de rest van de wereld. Toch is onze economie onevenwichtig
georganiseerd. We hebben ons te eenzijdig gericht op de dienstensector en de kenniseconomie. Industrie en
maakeconomie hebben we uitbesteed aan lageloonlanden, om vervolgens afgewerkte consumptiegoederen
terug in te voeren. De Lage Landen zijn een plek geworden van consumptie zonder productie.
Het productie- en consumptiemodel dat berust op lange, lineaire ketens is onhoudbaar geworden. Het verslindt energie en materialen en is slecht voor milieu en klimaat.

Circulariteit

Voedsel

Ditkorte
model
kunnen
omkeren.van
Wanneer
we productie,
consumptie én reproductie
opnieuw
elkaarsgepronabijDe
keten
– of we
de nabijheid
voedselproductie
en voedselconsumptie
– wint aan
belang.inLokaal
heid brengen,
vermijden
we lange transportketens,
verspillen
minder energie,
kunnen
we kringlopen
sluiten
duceerd
voedsel
is veel duurzamer
en gezonder dan
voedselwe
geïmporteerd
uit andere
werelddelen.
Wanneer
en versnipperde
grondstoffen en
materialen hergebruiken.
het
om de maakindustrie
opnieuw voedlokaal
we
landbouwpercelen
in en aan Daarom
de rand is
van
denoodzakelijk
stad samenvoegen,
ontstaan uitgestrekte

Robuuste
materialen
met
groene
en
blauwe
elementen.
Verschuiving
v
Voorbeeld
uit
Antwerpen:
de
introductie
van
een
Een complexe realiteit vraagt om meer
afstemming en samenwerking.

blauw + groen

Bruggen en
waterlopen
Groendienst

geasfalteerde weg met een wadi, permeabele aanleg
en groenstrook impliceert samenwerking tussen
diensten
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groen
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De strikte scheiding tussen ontwerp
en beheer werkt een geïntegreerde
aanpak tegen.

In het huidige model maakt ontwikkeling (O) het ontwerp
en doet beheer (B) het onderhoud, vanuit een
gescheiden proces. Kunnen we naar een nieuwe vorm
van samenwerking tussen O en B? En hoe dan: binnen
een nieuwe organisatievorm of op projectbasis?

Tot nu

Vanaf nu

?

Voor een integrale,
langetermijnprogrammering
moeten kaartlagen
en planningen
gestapeld worden.
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We kunnen in kaart brengen waar
Delta Atelier Stedelijk Beheer
beheer wanneer aan de slag moet.
WIJKVERVANGINGEN 2020-2050
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Voorbeeld uit Leiden: planning van de geschatte
wijkvervangingen
komende 30 jaar, op basis van180
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De cycli binnen het onderhoud voor beheer zijn afhankelijk van
de verschillende ruimtelijke componenten. Elk element binnen de
buitenruimte heeft een eigen levensduur en afhankelijk daarvan
verschilt de onderhoudstermijn. Door deze levenslopen in kaart te
brengen kan afgestemd worden wanneer welke onderdelen in het GO
aangepakt kunnen worden.
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De cycli binnen het onderhoud voor beheer zijn afhankelijk van
de verschillende ruimtelijke componenten. Elk element binnen de
buitenruimte heeft een eigen levensduur en afhankelijk daarvan
verschilt de onderhoudstermijn. Door deze levenslopen in kaart te
brengen kan afgestemd worden wanneer welke onderdelen in het GO
aangepakt kunnen worden.

Zo kan gebied per gebied bepaald
worden welke assets leidend zullen
zijn in de planning.

Voorbeeld uit Rotterdam: vijf domeinen met grote
financiële en fysieke impact worden geanalyseerd op
middellange en lange termijn.

Door deze kaart als onderlegger te
gebruiken voor verschillende
“transitielagen”, kan vanuit beheer
een concreet aanbod voor
samenwerking worden gedaan.
Delta Atelier Stedelijk Beheer
WIJKVERVANGINGEN 2020-2050
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4.4 Beheer en het geld
Delta Atelier Stedelijk Beheer

Snelle ontwerpoefening door H+N+S
landschapsarchitecten voor Leiden: mapping van ingrepen
als antwoord op de transitieopgaven hitte, energie,
mobiliteit en water.

4.1

103

Beheer en de stad

Fig. 10: Er zijn binnen de stad verschillende soorten groenblauwe netwerken, structuren en open ruimten die kunnen worden gebruikt als basis voor een hitte-mitigerende ontwerp- en beheerstrategie.

Delta Atelier Stedelijk Beheer

4.1

Beheer en de stad

Fig. 28: Op basis van de energievraag en geschiktheid per wijk kan er
worden gewerkt aan energieprofielen op wijkniveau, die zijn gekoppeld
aan de grote energienetwerken op stadsniveau.

111

Delta Atelier Stedelijk Beheer

4.1

117

Beheer en de stad

Fig. 41: Zo is er op de stadsschaal een beeld te herkennen van de mogelijke ruimtewinst en hoe deze als een ring om de stad ligt. Op kleinere schaal kunnen toegangswegen en parkeervelden op termijn worden
vrijgespeeld voor andere doelen.

Delta Atelier Stedelijk Beheer

4.1

107

Beheer en de stad

Fig. 18: Gekoppeld aan wijktypen en de mogelijkheid tot verzachten
kan een eerste indeling worden gemaakt van welke maatregelen waar
kunnen gaan werken. Sommige wijken ‘houden hun eigen broek op’; in
andere wijken kan het snel afgevoerd worden.
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BIJLAGE 2: PLANNING WIJKVERVANGINGEN
2019-2025

hitte

Wijkvervangingen gemeente Leiden 2020–2050. Omdat het vervangen van de ondergrondse infrastructuur erg ingrijpend voor de
omgeving is en om de volgordelijkheid van de uitvoering van de wijken te bepalen is gemeentebreed rioleringsonderzoek uitgevoerd
naar de kwaliteit, capaciteit en functionaliteit (KCF) van het rioolstelsel. Daarnaast zijn op basis van schadebeelden en restlevensduur onderzoeken van de verharding bepaald welke wegen urgent
zijn om te vervangen. Bron: Gemeente Leiden
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Fig. 2: Langdurige hittegolven k
gezondheidsproblemen zorgen,
2003 heeft aangetoond.

Gezien de verwachtingen van een meer wisselvallig weerbeeld met meer extreme perioden neemt
de urgentie van het hittevraagstuk alleen maar toe.
Ook in Leiden en omstreken is dit beeld te herkennen. Een cartografische analyse van het RIVM laat
Fig. 10: Er zijn binnen de stad verschillende
groenblauwe
netzien dat opsoorten
jaarbasis een
gemiddeld temperatuurverschil
van 2,5
graden tussen
binnenals
en buiten
werken, structuren en open ruimten die
kunnen
worden
gebruikt
bade stad aan de orde is. (fig. 3) Het werkelijke getal
sis voor een hitte-mitigerende ontwerpen beheerstrategie.
hangt af van allerlei factoren en zal plaatselijk nog
hoger zijn, maar het verschil staat vast. Daarbij valt
op dat vooral dichte wijken te maken krijgen met een
hoger temperatuurverschil: de binnenstad, de oudere dichte wijken van rond het begin van de 20e eeuw
en ook gebieden met veel verharding zoals bedrijventerreinen. Wijken die aan het landschap liggen,
maar ook wijken die meer ‘dooraderd’ worden door
groenblauwe structuren doen het beter. Verhard oppervlak draagt direct (minder verdamping) en indirect (licht absorberende materialen zoals asfalt en
bitumen daken) bij aan hitte-eilandvorming. Daarom
is de kaart van het verhardingspercentage (het deel
van een cel dat ondoordringbaar is, van 0-100%) een
goed startpunt voor het begrijpen van deze problematiek. (fig. 4) Ook hier weer komen bedrijventerreinen en de dichtbebouwde wijken naar voren. Ook is
er een verschil te zien tussen bijvoorbeeld de ‘stemFig. 3: Ook in Nederlandse steden is sprake van ongelijke
opwarming, met enkele graden verschil tussen binnen- en
buiten de stad als gevolg. Hoe roder, hoe groter het verschil.

Voor elk van de transities zijn
namelijk concrete ingrepen nodig.

Snelle ontwerpoefening door H+N+S
landschapsarchitecten voor Leiden: mapping van ingrepen
als antwoord op de hitte-opgave.
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Op basis van een leidende planning
kunnen deze samen worden
uitgevoerd.

open houden van grote
corridors

open houden van grote
corridors

Snelle ontwerpoefening door H+N+S
landschapsarchitecten voor Leiden: suggestie van het
clusteren en integreren van verschillende opgaven en
ingrepen binnen één wijk.

open houden van grote
open ruimten

schaduwrijke
complexen
open houden
van grote
bereikbaar
houden
open ruimten

versterken van lanen en
singels op wijkniveau

(verder) vergroenen
versterken
van lanen en
stedelijke
ruimtes
singels
op wijkniveau

schaduwrijke complexen
(verder) vergroenen
bereikbaar houden
stedelijke ruimtes
wijken met hoge dichtheid
wijken met lage dichtheid
bedrijventerreinen en
aangesloten op centrale
aangesloten op
complexen, waar mogelijk
systemen
collectieve kleinschalige
zelfvoorzienend of zelfs
(warmtenetwerk)
systemen
leverend
open houden van grote
corridors

open houden van grote
open ruimten

versterken van lanen en
singels op wijkniveau

ruimte op stadsniveau
ruimte op wijk
verbonden aan de
complex-nive
binnen de wijk zolang
bin
hoofdwegen
mogelijk vasthouden:
mo
centraal verzamelen
de

binnen de wijk zolang
mogelijk vasthouden:
centraal verzamelen

binnen
hetde
complex
zo
binnen
wijk zolang
lang mogelijk vasthouden:
meer
opslag creëren
decentraal
netwerk

zo sn
(en g

We hebben een
strategisch plan voor
de ondergrond nodig
(en stadsbeheer zou
hiervoor het initiatief
moeten nemen).
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We zijn heel goed in het registeren
van wat er al is.

Structuurvisie Ondergrond

De structuurvisie richt zich op duurzaam, veilig en
efficiënt gebruik van bodem en ondergrond waarbij
benutten en beschermen met elkaar in balans zijn.
Het is een gezamenlijke visie van de ministeries van
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Maar de ondergrond zit (bijna) vol.

De verdichtings- en transitieopgaven zorgen voor extra
ruimteclaims in de nu al drukke buitenruimte.

Er is nood aan ondergrondse regie
en sturing.

Anders dan de bovengrond is er geen juridisch ruimtelijk
ordeningsinstrumentarium voor de ondergrond, waarmee
gepland en gehandhaafd kan worden.

Maar net als boven de grond is het
belangrijk om opgaven en
bestemmingen niet strikt te scheiden.

Ook onder de grond zijn verschillende opgaven met elkaar
verweven en moet het instrumentarium toelaten om met
deze bestaande complexiteit om te gaan.

En net als boven de grond moet
rekening gehouden worden met
noodzakelijke transities.

De ondergrond is niet louter infrastructurele ruimte, maar
levert ook noodzakelijke ecosysteemdiensten voor onze
landbouw, watertoevoer, biodiversiteit, etc.

Bodembiodiversiteit

Waterkwaliteit &
-kwantiteit

Bodemsanering

Permeabiliteit

Grondverzet &
bouwmaterialen

…

De beheerder is verantwoordelijk
voor de meeste assets onder de
grond. Kan beheer initiatief nemen
voor het opmaken van het juiste
instrumentarium om de ondergrond
te ordenen, inrichten en
onderhouden?

Voorbeeld uit Rotterdam Westblaak: De reconstructie van
de ondergrond is een randvoorwaarde voor het succes van
de ondergrond.

Het integreren van
doelstellingen leidt tot
winsten maar vereist
een innovatieve
business case.
3/3

Kosten kunnen bespaard worden
door investeringen te bundelen.
Van

Van der

Voorbeeld uit Leiden Zuid-West: door het integreren van de
rioolvervanging en de klimaatadaptatie-aanpak in de wijk
wordt 30% bespaard op het gehele project door eenmalig
aanbesteden en eenmalige plankosten, maar ook
eenmalige burgerparticipatie en eenmalige overlast..
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Voorbeeld uit Rotterdam: de aanleg van het Waterplein
wordt door Europa, het Rijk, het Waterschap en de
Gemeente om verschillende redenen gefinancierd
(ruimtelijke kwaliteit + wateropgave).

Op bovenlokaal niveau zullen dan
budgetten voor de transitie-opgaven
vrijgemaakt moeten worden om ze
(mede) lokaal te realiseren.

De algemene trend is dat (impuls)investeringen voor
stadsvernieuwing de laatste jaren afnemen. Gezien de
opgave waar we voor staan, zullen die moeten worden
opgevangen vanuit investeringsfondsen voor nationale
opgaven voor de klimaat- en circulariteitstransities
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Nieuwe toepassingen moeten zo
ontworpen worden dat ze over de
hele lifecycle renderen.

Door op wijkschaal te differentiëren kan een omslag
gemaakt worden naar principes waarbij minder
infrastructuur en dus minder onderhoud nodig is,
potentieel ook grote financiële voordelen bieden. Kunnen
we door af te stappen van ons duur buizenstelsel (overal
gescheiden riolering) een goedkopere én tegelijkertijd
klimaatrobuustere omgeving vormgeven? En kunnen
projecten vormgegeven worden met een heel andere
kosten-batenstructuur, wanneer bijvoorbeeld een
fundamenteel aandeel van het beheer door bewoners
wordt georganiseerd?

Rotterdamse Stijl
Handboek Openbare Ruimte
Toolkit
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De overgang naar een actieve
boekhouding sluit nauwer aan bij de
beheerlogica van de realiteit.

Nieuwe regels, zoals het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) bieden aan een flink aantal
gemeenten en provincies ruimte om te investeren.
Weliswaar betekent dit soms een hypotheek op de
toekomst, maar op deze wijze kan de klap voorzichtig
worden opgevangen. Wel moet in een flink aantal gevallen
de politiek worden voorbereid op stijgende kosten in de
komende jaren.

Huidig budget

Uitgaven

‘Verdiende’
eenmalige
budgettaire
ruimte
JR 1
JR 2 JR 3
Voor activeren

JR 4

JR 5

JR 6

JR 1
JR 2
Na activeren

JR 3

JR 4

JR 5

JR 6

Er is nood aan kennisdeling, gezamenlijke
kennisontwikkeling
en aan tools om
uitvoering te
versnellen
↑

Drie vervolgstappen

A

Kennisdeling:
We moeten opgedane kennis met
elkaar uitwisselen.

B

Gezamenlijke kennisontwikkeling:
We moeten samen nieuwe kennis
ontwikkelen via tests en onderzoek.

C

Uitvoeringsprogramma’s:
We moeten het instrumentarium en de
tools ontwikkelen om uitvoering te
versnellen.

Er is nood aan een platform waar
lokale en bovenlokale doelen op
elkaar worden opgestemd, en waar
kennis kan gedeeld worden.

We kunnen veel van elkaar leren tussen verschillende
domeinen, tussen verschillende gemeenten en tussen
verschillende schaalniveaus.

Handboek
2.0

Wat nog niet gebeurt
Vermenigvuldiging
Wat al gebeurt

Versnelling

Zo kunnen de tools voor een nieuwe
beheer-ontwerppraktijk stapsgewijs
en collectief ontwikkeld worden.

Op niveau van de
gemeente organiseren

Bestaat al op niveau van
de gemeente, uit te
breiden naar andere
schaalniveaus

Via test en experimenten (lokaal en bovenlokaal) kunnen
collectief nieuwe tools en kennis ontwikkeld worden.

Implementeren op
0-1 jaar

Implementeren op
0-3 jaar

Pilots en
experimenten

Strategisch
plan voor de
ondergrond

Implementeren op
0-5 jaar

2

Gestapelde
kaartlagen en
planningen

1

Tussen verschillende
schaalniveaus
organiseren

Pilots en
experimenten

Pilots en
experimenten

Innovatieve
business cases

3

The next big thing will be a lot of
small things.

Regionale en lokale overheden en organisaties moeten
tools ontwikkelen om een ‘veelheid van projecten’ tegelijk
te realiseren, gepland over een lange termijn.
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Inzendingen Water+Land+Schap
Ingediende voorstellen
Water+Land+Schap
24. Stadsvijvers Antwerpen –
1.
Water voor golf, boer en duin,
Waterlink-Aquafin-burgers
Inzendingen
Proeftuinen
Droogte
Koksijde – IWVA
25. Stabroek-integrale studie waterlopen –
2.
Water-land-schap 2030 Westouter –
gemeente Stabroek
Geselecteerde Proeftuinen Ontharding
vzw Boerenlandschap
26. Integraal waterproject t’ Merkske –
3.
Robuuste waterlopen Westhoek –
Natuurpunt Markvallei vzw
Kiemen
en voorbeeldprojecten
Voedsel+Land+Schap
Regionaal
Landschap
West-Vlaamse
27. Ravels-werken op
heuvels, stad Ieper
waterscheidingskam –
enbedrijf
voorbeeldprojecten
Luwte-Oases
4.
Humus+Kiemen
– privé
Natural Growth
Provincie Antwerpen
5.
Roeselaere-Ledegem-Moorslede –
28. Beek.Boer.bodem – vallei van de Aa –
Kiemen en voorbeeldprojecten Grondzaken
Productief Landschap MiddenProvincie Antwerpen
West-Vlaanderen – Provincie
29. Irrigatie van landbouwgronden uit
West-Vlaanderen
zandwinningsplassen-Kempense
6.
Schellebeek Pittem-waterbuffer –
meren – Provincie Antwerpen
particulieren
30. Hof ter Laken – Flemish Natural
7.
Gaverbeekvisie-Harelbeke-Anzegem –
trust-Heist-op-den-Berg –
Intercommunale Leiedal
Kempens Landschap vzw
8.
Meetjes – Eeklo, inrichting waterloopjes
31. Laakvallei-integraal waterbeheer
als buffer, aanleg warmtenet en
project met BO en recreatie –
duurzame landbouw – stad Eeklo
Regionaal Landschap Noord-Hageland
9.
Burenwater – Tomato masters Deinze –
32. Hooilaar en Maaiwantersbedrijf Tomato masters
Molenbergstraat – gemeente Herselt
10. Meetjeslandse kreken en polders –
33. Kwadrant – verbeteren waterkwaliteit
Regionaal Landschap Meetjesland
i.s.m. landbouwers Oostelijk Vlaams11. Isabellapolder-plaatsen stuwen –
Brabant – Nationale proeftuin
stad Lokeren
voor witloofteelt
12. Maarkebeek-preventie
34. Water als bondgenoot in de
overstroming door inrichten
Getestreek – Provincie Vlaams-Brabant
vallei en landbouwgebied –
35. Schulensbroek – vervolgproject
Provincie Oost-Vlaanderen
productief landschap – particuliere
13. Ruimte voor water in het
landbouwer-particulier
Peereboomsgat – Moerbeke polder
36. Effluent waterzuiveringsinstallatie
14. Daknamse meersen – betere
hergebruiken in landbouwteelten –
waterkwaliteit en -retentie –
Hasselt – Aquafin
Lokeren – Provincie Oost-Vlaanderen
37. Herk en Mombeekvallei-blauwgroene
15. Woubrechtegem – Herzele –
drager in het buitengebied van
De Watergroep
Zuid-Limburg – Regionaal Landschap

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

051

150 182

Aalst

096

063
141
102 205

Geraardsbergen

Mest voor Irrigatiewater – Langemark
Agfa-Gevaert – Heultje – Westerlo
Louwet – Herstappe
Alternatieve Waterbron – Avelgem
Limburgse Landbouw Vlaamse
Waterbouw – Pelt – Peer – Bocholt –
Hamont-Achel
Colaris – Oudenaarde
Zeels DWB – Zele
Balta – Oudenaarde
AquaRecup – Merksplas – Kruibeke
Effluent-beton – Veurne
Clare2Water – Heuvelland
Circular Irrigation Arbio – Arendonk
Buren en Boeren – Olen
Water uit mest – Izegem – Ardooie –
Koolskamp
Hemelwater – Crossport –
Wachtebeke – Zelzate
SLIM Waterbeheer – Duffel
Mallaardstraat – Ninove
SKAKOANN 2020 – Eernegem –
Ichtegem

Geselecteerde Proeftuinen Ontharding
(1e golf)
65. Har(d)t voor groen
66. Speelgroenplaats – een droom
van een speelplaats
67. Transitie industriële varkenssite
naar eetbare pluktuin
68. Omgevingsontwerp Markt 23 –Wetteren
69. Betonschraap: de Smet de Naeyerpark
70. Gummarushof
71. De Zevensprong onthardt
72. Geïntegreerde ontharding Redingenhof
73. Betonschraap: ontharding Oostakkerdorp
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035

101
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Hasselt

033

201 162
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Tienen 034

112

170

085

086
084

100 Sint-Truiden

087

037

Tongeren

171

043

049

081

Geselecteerde Proeftuinen Ontharding
(2e golf)
88. Groene Speelplaats SBS de Brug
89. Het land achter de Boerenpoort
90. Gedeelde schoolinfrastructuur
BS de Plataan en GTS Merchtem
91. Campus Wevelgem
92. De school als groene long
93. Het Sint-Pietersinstituut onthardt
met groen en blauw
94. Park Piot
95. VIIO Borgloon
96. Kapelleweide – transformatie
parkeerplein en schoolomgeving
tot groen publiek park
97. Onthardingsproject School en
omgeving voor GBS Blanden
98. Sch2Olen
99. Kempense scholen ontharden
100. De Veemarkt als groenblauwe
missing link
101. Wijwater
102. Reconversie Den Bleek
103. Onthardingsproject Senthout voor
meer zichtbaar water
104. Ontharden parking Groeningelaan
105. Realisatie natuurcorridor en
recreatieve herinrichting open ruimte
gebied Kiewit-Zonhoven
106. Verduining A. Ruzettelaan
Blankenberge
107. Groene weide Sint-Jozefskerk.
Transformatie van de kerkomgeving
als ‘prelude’ voor een nieuw creatief
en ondernemend wijkweefsel
108. Groene-blauwe herinrichting
Koolmijnlaan en Voorplein
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169

108
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031

022

Mol

048

Mechelen

Vilvoorde

Lommel

Peer

181
191
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051
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090
144

059
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103 062

070

167

184
077
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029

078

200 023
183

015

Oudenaarde

194

178

139

028

176
155

152

019

136 137
138

016

057

151

Dendermonde

Wetteren

156

024 Antwerpen
204
189 045 076
153
154

053

068

140

050

058

094

051

075 192

053

180 131

012
089

018

Lokeren
053

130

135
055

Sint-Niklaas

044
009 206

126

005

040

109

006

107
177

061

073

Torhout

165

190

134

Beveren

133
017

013

129

041

118

198

117

056

199

011

116

195

001

127

Turnhout

074

010

Brugge

113

Veurne

093

025

Oostende

064

166

042

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

CSA Bokkeslot
CSA Grenshoeve
Gaverbeek
Leiemeersen – Zulte en Oeselgem
Sesam Eeklo
Huysmanshoeve
Kanaalzone Gent
CSA Wijveld
CSA Oogstgoed
CSA Goedinge
Waasland Antwerpen
Zwijndrecht
CSA Pluk&Snoeptuin
Frans De Bruycker
Popperode Aalst
Boerderij De Loods
Land- en tuinbouwer Gilbert Vinck
Geef Kleur aan Geraardsbergen
CSA Erwtjes & Knollen
Landbouwpark Pajottenland
(LEADER+)
Granennetwerk Pajottenland
Vlaamse Rand / Groene Gordel
CSA Gezond Plukveld
CSA Diepen Boomgaard
Zuidelijke Zennevallei
Woluweveld
Machelen Noordrandbos
Plateau van Hombeek
CSA Van Schelle
CSA Grondsmaak
CSA Loof&Bezen
Zuidrand Antwerpen
CSA Buitenhof
De Werve Hoef
CSA Wakkere Akker
CSA BoerEnCompagnie

173

Kiemen en voorbeeldprojecten
Luwte-Oases
174. De Groene Long – Kuurne
175. Kansenkavels en -routes Wuustwezel
176. Rijsblokpark – Schilde
177. Urnenbos – Oekene
178. Kansenkavels en -routes Willebroek
179. Zennepark – Schaarbeek
180. Sint Pieters Abdijtuin – Gent
181. Auwegemvaart – Mechelen
182. Sint Mette tuin – Mechelen
183. Kruidtuin – Mechelen
184. Kansenkavels en -routes Geel
185. Redingenhof – Leuven
186. Campus MFC Sint-Gregorius,
Gentbrugge (Oproep Natuur in je Buurt)
187. Snoezelbos, Menen
(Oproep Natuur in je Buurt)
188. Nieuw Gent
189. Pluktuin Park Den Brandt – Antwerpen
190. Klein Begijnhof – Antwerpen
191. Dijlepad – Mechelen
192. Dakboerderij Pakt – Antwerpen
193. Binnentuin UZ Jette
194. Bekken waterretentie – Lier
…
Kiemen en voorbeeldprojecten
Grondzaken
195. De Levende Aarde –
Hertsberge (Oostkamp)
196. La Grange en Ville – Anderlecht
197. Brouwerij Huyghe en ILVO – Melle
198. Terranova – Zelzate
199. Pomona – Verrebroek
200. LOCO Lokaal Composteren –
Sint-Katelijne Waver – Bonheiden –

Naar een nieuwe
ontwerp-beheer
praktijk
Naar een nieuwe
ontwerp-beheer
praktijk
Joachim Declerck
Hanne Mangelschots
Architecture Workroom Brussels
voor het Delta Atelier
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