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INZENDING VLARIO-INNOVATIEPRIJS 2020 

Waterplan Antwerpen 

Uitdagingen en kansen 

Ons klimaat verandert drastisch en snel. De sociale, ecologische en economische uitdagingen als gevolg 
van klimaatverandering zijn vooral in stedelijke gebieden enorm. Perioden van extreme regenval zullen 
zowel in frequentie als intensiteit toenemen, ook in de stad Antwerpen. Verder zal het aantal dagen met 
extreme hitte toenemen, wat resulteert in langere periodes van droogte en een verlaging van 
grondwaterstanden. Om een antwoord op deze uitdagingen te bieden, heeft de stad Antwerpen een 
Waterplan ontwikkeld dat streeft naar een stadsbrede visie en geïntegreerde oplossingen op zowel korte 
als lange termijn voor de wateruitdagingen in Antwerpen. In plaats van alleen te focussen op de problemen 
veroorzaakt door klimaatverandering, richt het Waterplan zich ook op het ruimtelijke potentieel en de 
kwaliteiten die blauwe en groene infrastructuren kunnen bieden voor een stedelijke territoria.  
Naast klimatologische en ruimtelijke uitdagingen en kansen, vertelt het Waterplan bovendien ook het 
verhaal van Antwerpen als historische waterstad en biedt het een blik op Antwerpen als huidige en 
toekomstige waterstad. Door die verhalende insteek werkt het plan niet enkel aan technische en ruimtelijke 
oplossingen, maar vergroot het ook het waterbewustzijn bij bewoners, bezoekers en iedereen die mee 
werkt aan de stad. 

Drie watersteden 

Een analyse van het historische en huidige watersysteem toont de evolutie en de relatie tussen water en 
de stad doorheen de afgelopen eeuwen. Verder toont een analyse van de bestaande stedelijke 
typologieën in combinatie met klimatologische projecties voor huidige en toekomstige overstromingen 
(2050 en 2100) de mogelijkheden om op zeer lokale schaal ruimte te vinden voor hemelwater. De 
combinatie van deze ruimtelijke én hydrologische analyse leert dat Antwerpen kan worden geïdentificeerd 
als drie parallelle watersteden. 
 
De eerste is gedefinieerd als de Verholen 
Waterstad en verwijst naar de historische 
waterinfrastructuren die een belangrijke sturende 
rol hebben gespeeld in de stedelijke ontwikkeling 
van Antwerpen. Het vertelt het verhaal van 
verdwenen en verschoven waterlopen, 
middeleeuwse rioleringssystemen, militaire 
hydrologische infrastructuren, kanalen, vijvers en 
de vaak verborgen overblijfselen van deze geschiedenis van Antwerpen met water.  
 
De Natuurlijke Waterstad richt zich op de natuurlijke basis waarop de stad is gebouwd. Het omvat 
natuurlijke topografieën, groenblauwe netwerken, variërende bodemsamenstelling en beekdalen. Op 
sommige specifieke locaties in Antwerpen zijn deze meer landschappelijke elementen zeer tastbaar en 
bieden ze enorme ruimtelijke en klimaatadaptieve eigenschappen voor naburige wijken. 
 
Het technische watersysteem waarop de stad vandaag functioneert, wordt de Artificiële Waterstad 
genoemd. Het toont de huidige rioolinfrastructuren, pompstations en waterzuiveringsinstallaties. Deze 
technische interventies zijn in de afgelopen eeuwen geïnstalleerd en waren en zijn noodzakelijk om de 
stad te kunnen uitbreiden en ontwikkelen. Vandaag domineert deze waterstad de waterhuishouding van 
Antwerpen. Klimatologische voorspellingen en hydrologische berekeningen laten echter zien dat de 
toekomstige uitdagingen niet opgelost kunnen worden binnen deze bestaande infrastructuren. Deze 
systemen zijn gebouwd als antwoord op de uitdagingen van gisteren. Deze artificiële dominantie zorgt voor 
een onevenwicht tussen de drie watersteden die waterhuishouding van Antwerpen vormen. 
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Territoriale waterstructuren en kleinschalige interventies 

Het Waterplan presenteert een stadsbrede visie die bouwt aan 
een nieuw evenwicht tussen de drie watersteden. Deze visie is 
opgebouwd uit vijf territoriale waterstructuren die tonen hoe 
hemelwater op grote schaal een plaats kan krijgen, zowel 
vandaag als in de toekomst. Het bouwt voort op de veerkracht 
van de Natuurlijke Waterstad en zoekt naar mogelijkheden in de 
erfenis van de Verholen Waterstad. Naast deze stadsbrede visie 
is een toolbox ontwikkeld met 60 kleinschalige interventies voor 
water. Deze pragmatische maatregelen zijn geschikt voor 
hemelwater in zowel private als openbare ruimtes en zijn 
gekoppeld aan specifieke stedelijke typologieën in Antwerpen. Ze 
variëren in uitzicht, ruimtegebruik, grondwaterstand en 
meerwaarden zoals een toename van de biodiversiteit of het 
temperen van het stedelijk hitte-eilandeffect. Afhankelijk van de 
specifieke locatie in de stad en de bijbehorende territoriale 
waterstructuur zijn bepaalde interventies geschikter om te 
implementeren dan andere. 

Bouwen aan de Waterstad van de toekomst 

Het Waterplan creëert een kader en startpunt om Antwerpen te 
transformeren in een watersensitieve stad. Het toont een breed gedragen 
visie in combinatie met pragmatische ruimtelijke oplossingen. Maar er is 
behoefte aan meer. Verschillende (ontwerp-)workshops werden 
georganiseerd met een mix van sectoren om inzicht te krijgen in mogelijke 
complexiteiten en knelpunten bij de implementatie van deze methodologie 
en visie. Meerdere ontwerpvoorstellen voor verschillende locaties in 
Antwerpen werden hydrologisch berekend, ruimtelijk gevisualiseerd en 
besproken met verschillende stakeholders. Hierdoor kennen verschillende 
mensen en sectoren het verhaal en de visie van het Waterplan intussen. 
Het is duidelijk dat een Waterstad alleen kan worden gerealiseerd door 
samenwerkingen tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties samen. Het Waterplan beschrijft niet enkel een 
hydrologische en ruimtelijke blauwdruk voor de stad, maar stuurt ook de 
transitie van bestaande ontwerpstrategieën en implementatieprocessen 
voor de komende decennia.  

 
 
Meer info over het Waterplan is te vinden via www.antwerpenmorgen.be. 


