
Het project Tongeren – herinrichting De Motten en openlegging Jeker speelt 
met zeer uiteenlopende concepten binnen één en het zelfde project in op beleving én duurzaam 
gebruik van water. 
Deze conceptvariatie uit zich onder meer in: 
 

- Vernatting van natuurgebieden, meerbepaald door de uitbouw van een vernattingsbuffer in 
natuurgebied voor het herstel van de kamsalamanderpopulatie. 

- Infiltratiewadi’s in het park door een onderliggende leiding op te stuwen en deze 
gecontroleerd te laten overlopen in de wadi’s. Deze worden aangeplant met waterminnende 
beplanting die zorgen voor de nodige biodiversiteit. 

- Watergebruik in de volkstuinen => ieder nieuw tuinhuis is uitgerust met een waterton van 
1000 liter (aangesloten op het dak van het tuinhuis). 

- Verkoelingsplekken: 
o in de vorm van een waterbelevingsplein => de oppervlakte bedraagt +/- 1000 m² aan 

waterplezier in de vorm van een V-bak die kan voorzien in de buffering. Het 
hemelwater kan vervolgens in natte periodes gestockeerd worden in een 
ondergronds bufferput (met filterinstallatie en pompen)? 
Door een manuele bedienbare schuif symboliseert in de zomer het onderste deel van 
de V-bak de Jeker als  minimale ‘zomer’stroompje van 2 meter breed. In de winter 
(natte periode) wordt door de bediening (optrekken) van de schuif in de bufferput 
ook het waternivo in de V-bak opgetrokken en kan het waterbelevingsplein bij stevig 
vriesweer als schaatspiste gebruikt worden. Het water dat in de zomer verdampt, 
wordt aangevuld vanuit het gestockeerde watervolume dat zich in de winter 
ondergronds gestockeerd is geworden;  

o in de vorm van fonteinen aan de Velinx;  
o door de opengelegde waterloop met grote aandacht voor beleving en 

toegankelijkheid (vlonder en zachte taludhellingen met picknickzones in het park vlak 
aan de waterlijn).  

- Ontharding van de projectsite: halfverharding in plaats van klinkerverharding, 
waterdoorlatende grasdallen (+/- 1.500 m² onthard) => ontharde zones worden voorzien 
groenvoorzieningen. 

- Waterloop dient als een grote RWA-transportleiding (voor toekomstige afkoppeling van het 
centrum van Tongeren) en door zijn grote buffercapaciteit zorgt dit voor een extra 
beveiliging tegen wateroverlast. 

- Waterloop heeft een open bodemstructuur waardoor het rivierwater de bodem in de 
omgeving van de waterloop voedt. 

 


