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Transitie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem



Inleiding: uitdagingen water – klimaat – ruimte 

Water als transversaal thema in het beleidsplan ruimte

Inhoud
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Fluviale overstromingen
Waterbom 230 mm

zonder zeespiegelstijging

Overstromingen 
en wateroverlast



Fluviale en pluviale
overstromingen

Toekomstig klimaat
Middelgrote kans

Overstromingen 
en wateroverlast



Frequenter piekneerslag
en grotere pieken

Piekdebieten 
worden 
extremer

Piekdebieten
worden frequenter
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Rivieroverstromingen (zomer)

Rivieroverstromingen (winter)

Riooloverstromingen



Problematiek wordt 
versterkt door …

Totale oppervlakte 
verharding door 
infrastructuur neemt toe

Steeds meer bebouwde 
ruimte ten koste van de open 
ruimte



Problematiek versterkt …
de bodemerosie

bemoeilijkt het vinden van oplossingen.
De bodemerosie …





TRANSITIEPAD – Onze toekomstkeuzes: 4 doelstellingen



TRANSITIEPAD – Onze toekomstkeuzes: 4 doelstellingen







Strategische Visie















RUIMTELIJKE VERTALING –
Robuuste valleigebieden



RUIMTELIJKE VERTALING – Robuuste valleigebieden - Potentiekaart



Robuuste valleigebieden: teveel aan water een plek geven

• natuurlijke berging vrijwaren en herstellen

• extra berging realiseren

• overstromingsveilig inrichten van bebouwde gebieden

Water als transversaal thema in het beleidsplan ruimte



natuurlijke berging vrijwaren 
en herstellen



extra berging realiseren



overstromingsveilig inrichten van bebouwde gebieden





RUIMTELIJKE VERTALING – Groenblauwe verbindingen

verbinding tussen robuuste natuur

verbinding doorheen kernen / knopen van maatschappelijke activiteiten
en doorheen (productieve) open ruimte

met grote multifunctionaliteit aan ecosysteemdiensten



• robuuste gehelen natuur 

• robuuste natuurverbindingen en valleigebieden

• groenblauwe verbindingen 

• fijnmazige dooradering

RUIMTELIJKE VERTALING – Groenblauwe verbindingen



Groenblauwe verbindingen:

• Watervraag van de waterloop zelf erkennen als 
ecosysteemdienst

• Ruimte voor waterlopen: aanpalend grondgebruik afstemmen 
op de beoogde structuurkwaliteit en natuurlijke dynamiek 
toelaten (afkalving, meandering) 

Water als transversaal thema in het beleidsplan ruimte



watervraag van de waterloop zelf erkennen als 
ecosysteemdienst



Voorbeeld hoe het wel ok is

ruimte voor waterlopen



Aanpalend grondgebruik 
afstemmen op de beoogde 
structuurkwaliteit 





Verruwing van het landschap in de open ruimte:

• aanpassingen in het landschap zelf (erosiemaatregelen, bufferstroken, 
grachten, houtkanten, oneffenheden op het terrein)

• ophouden water in het watersysteem (aangepast peilbeheer)

Water als transversaal thema in het beleidsplan ruimte



Verruwing van het landschap in verstedelijkte omgeving:

• verharding vermijden
• bronmaatregelen bij verhardingsprojecten

Water als transversaal thema in het beleidsplan ruimte

Waterbewustbouwen.be











concreet

CIRCULAIRE GEBIEDSONTWIKKELING

OPTIMALISATIE van de ruimte

TRANSFORMATIE van de ruimte



In de praktijk

Strategische plek = plek waar verschillende 

stromen samenkomen. 

De plek die kan bijdragen aan:

▪ Het verkorten en verduurzamen van stromen

▪ Het bundelen van stromen

vergroot de robuustheid, efficiëntiewinst

▪ Het creëren van kritische massa



In de praktijk
3 types van strategische plekken:

• onze KERNEN

• de strategische plekken voor NIET-

verweefbare bedrijvigheid

• de strategische plekken voor de organisatie 

van circulaire HUBs

Voor deze 3 types gaan we op zoek naar de meest 

geschikte plekken

> Opmaken van potentiekaarten



KERNEN als strategische plek

> Zijn knooppunten in een netwerk van stromen

> Afzetmarkt voor voedsel

> Grondstoffenbank voor bouwmaterialen

> Energieproductie en energieverbruik

> Aanwezigheid van consumenten, producenten en 

verwerkers

POTENTIEKAART = kernentypering uit het 

beleidskader Solidaire (be)leefomgeing

naar potentiekaarten



De strategische plekken voor NIET-verweefbare 

bedrijvigheid

> Hoe duurzaam is de logistiek georganiseerd?

De combinatie van al deze ruimtelijke kenmerken 

bepaalt de potentie van een bedrijventerrein om 

ingericht te worden als strategische plek voor niet 

verweefbare bedrijvigheid

naar potentiekaarten



De strategische plekken voor de organisatie van

circulaire HUBs

naar potentiekaarten

> Kan bijdragen tot het verkorten en verduurzamen 

van stromen

> Ingrijpen op 5 types stromen

> Centraal punt

• Mobiliteit

• Energie

• Water

• Voedsel 

• Materialen

-> Logistieke HUB 

-> EHUBT

-> WaterHUB

-> VoedselHUB

-> MaterialenHUB



> Maximaliseren van het aantal activiteiten, dat 

kan profiteren van de specifieke kenmerken van 

een strategische plek

> Meervoudig ruimtegebruik of verweving 

▪ Meerdere activiteiten in dezelfde ruimte

▪ Gelijktijdig of verschillende tijdstippen

> Intensief ruimtegebruik

▪ Meer doen met dezelfde ruimte

▪ Verdichten, stapelen,  ondergronds 

bouwen, collectieve woon- en 

werkvormen

▪ Intern reorganiseren

> Maatwerk

▪ Draagkracht van de plek

▪ Klimaatadaptief inrichten

▪ Ruimtelijke principes

concreet
Optimalisatie door intensief en meervoudig ruimtegebruik 

op strategische plekken



concreet

Te veel aan water ter beschikking stellen 









Focus in een 
netwerk van 
kernen

Kernen zijn strategische plekken 
met een zekere omvang, hoge 
dichtheid aan gebouwen en 
huishoudens. Ze vormen zowel 
knooppunten in het netwerk van 
stromen als kritische massa door 
concentratie van producenten en 
consumenten en verwerkers van 
stromen.

Kernen zijn het aanknopingspunt 
om  een duurzame 
maatschappelijke groei te 
realiseren









> Een troef is een kenmerk van een kern - meerwaarde 
voor ontwikkeling waar de Provincie bovenlokaal op 
wil inzetten

> We bekijken volgende troeven : 
o Droge voeten
o Stationsomgeving
o Fietssnelweg
o Poort tot het landschap
o Havengebied wonen en werken
o Energie 
o Erfgoed

Troeven van kernen 



Troef droge voeten



Robuuste valleigebieden – basis voor troef Droge voeten 



Alles op 
de juiste plek



Opgave bijkomende 
wooneenheden geschat  op 8.117

Woonregio Sint-Niklaas

Alles op de juiste 
plek binnen de 
woonregio’s



Alles op de juiste plek in en 
rond elke kern Ruimtelijke 

doorvertaling opgave 
voor elke kern 

• visie op contouren en 
invulling kern 

• kwalitatieve kernversterking

op basis van 

• Potentiekaarten robuuste en 
veerkrachtige ruimte

• Kaart knoop- en 
voorzieningenwaarde

• Binnen het ruimtebeslag
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invulling kern 
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Alles op de juiste plek in en 
rond elke kern

Knoop- en voorzieningenwaarde 
van het ruimtebeslag



(Be)leefbare 
kernen
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Transitie naar een robuust en veerkrachtig watersysteem
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