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Verslag atelier Sint-Niklaas (water)slimme stad 
Dinsdag 19 november 2019 (18.30 - 21.30 uur) – Fabrieck, Kalkstraat 62B, Sint-Niklaas 
 
 

Context 
• Sint-Niklaas wil een slimme stad zijn met de focus op slimme 

oplossingen zoeken voor maatschappelijke uitdagingen. 
• Opzet om naar concrete projecten en acties toe te werken. 

Stad als facilitator. 
• Met de ateliers of inspiratiesessies rond focusdomeinen of 

bepaalde lokale uitdagingen nodigen we gericht lokale 
actoren uit. We bieden een platform aan waar inwoners, 
ondernemingen, kennisinstellingen, verenigingen, … samen 
kunnen verder werken aan slimme oplossingen voor lokale 
maatschappelijke uitdagingen. 

• Tijdens dit atelier focus op 1 domein ‘stad van stromen’. We 
starten met 1 stroom: water (en groen in de stad). 

 

Rollen 
Deelnemers 
Een mix van stadsmedewerkers, kennisinstellingen, ondernemingen, middenveld en inwoners: 51 
deelnemers (incl. tafelbegeleiders) 
• Schepenen Ine Somers en Wout De Meester 
• Stadsmedewerkers: 12 
• Kennisinstellingen: 2 (Vormingplus, Zeeland) 
• Ondernemingen: 18 (Aquafin, SBE, Fris in het Landschap, Pomona, Faros, Aqua Purus, NatHumAni, 

Seghers Eco Plant, 3 architecten) 
• Middenveld: 4 (WARP, Logo-Waasland, KWB O.L.Vrouw en Fietsersbond Sint-Niklaas, Velt Waasland) 
• Inwoners: 13 
 
Procesondersteuner 
Jolien De Boodt 
 
Expert aan het woord 
Prof. Patrick Willems (gewoon hoogleraar stedelijke hydrologie en rivierkunde, verbonden aan het 
departement burgerlijke bouwkunde van de KULeuven) 
 
Tafelbegeleiders 
Veerle Stuer, Sara Van den Bossche, Pieter Malengier, Els Podevyn, Bernadette Pieters, Jan Verheyden 
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Opstart/welkom 
• Verwelkoming door schepenen Ine Somers en Wout De Meester 
• Agenda en aanpak van de avond door Jolien De Boodt 
• Verwelkoming prof. Patrick Willems 
 

Een expert aan het woord 
Prof geeft toelichting ‘Impact klimaatverandering (wateroverlast, verdroging, hittestress, …) en 
klimaatadaptatienoden voor een stad als Sint-Niklaas’. 

 

Workshop 
Opstart: deelnemers delen zich in aan 6 tafels. 
 
STAP 1: kennismaking, link met thema 
Deelnemers stellen zich voor aan elkaar. 
 
STAP 2: welke oplossingen zie je? 
Hoe zou jij de uitdagingen rond water aanpakken? 
Er start een brainstorm aan de tafel over mogelijk interessante oplossingen (mogen zotte ideeën zijn, 
geen ‘ja maar’, nog geen reality-checks). 
Deelnemers schrijven hun idee op post-its, lichten het kort toe en geven het aan de tafelbegeleider die ze 
op een groot blad plakt en ideeën clustert. 
 
Alle ideeën vind je in de Excel ‘Overzicht_ideeën’. 
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Pauze 
Tijdens de pauze brengen de tafelbegeleiders de geclusterde ideeën mee naar een centrale tafel en 
kiezen ze onder begeleiding van professor Patrick Willems rond welke clusters we samen een verdere 
aanzet zullen uitwerken na de pauze. 
 
STAP 3: uitwerking van de oplossing a.h.v. een eenvoudig sjabloon 
Bovendrijvende thema’s/clusters worden benoemd. Aan deelnemers wordt gevraagd een tafel uit te 
kiezen met het thema dat hen het meest interesseert en waaraan ze kunnen bijdragen. 
Binnen elk thema kiezen de deelnemers een focus en wisselen erover uit a.h.v. een eenvoudig sjabloon. 
 
1. Vergroening en openleggen van waterlopen 
2. Mobiliteit en vergroening 
3. Collectieve systemen 
4. Technologische oplossingen 
5. Sensibilisering en advies 
6. Gebouwniveau 
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Titel 1.1. Ruimte voor water 
Tafel Vergroening en openleggen van waterlopen (tafelbegeleider: Jan 

Verheyden) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Meer waterberging: Molenbeek + andere 
• Breed profiel + ruimte voor natuur 
• Meer beleving 
• Verkoeling 
• Bufferbekkens (Klapperbeek) 
• OCMW landbouwgrond  stadslandbouw  sponsfunctie 

Wat zal je nodig hebben? • Ruimte: onteigeningen 
• Centen 
• Politieke moed 
• Ontwerpers selecteren met expertise klimaat 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Grondeigenaars 
• Stadsbestuur 
• Ontwikkelaars 

Wat zijn de eerste stappen? • Quick wins 
• Voorbeeldproject 
• Communicatie: boeiende nieuwe ontwikkeling 

Rollen  
 
 

Titel 1.2. Publiek domein ontharden en vergroenen 
Tafel Vergroening en openleggen van waterlopen (tafelbegeleider: Jan 

Verheyden) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Infiltratie 
• Hitte temperen 
• Groene pleinen kernstad: 

o Heymanplein 
o Grote Markt 
o Stationsplein 

• Groen in straten 
• Biodiversiteit in stad 

Wat zal je nodig hebben? • Parkeerplaatsen doen dalen 
• Brede straatprofielen >< versmallen 
• Geld 
• Wadi in parken 
• Water naar parken 
• Ontwerpers expertise klimaat 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Stadsbestuur 
• Alle bewoners 

Wat zijn de eerste stappen? • Voorbeeldproject in de verf zetten (Baenslandwijk) 
• Participatietraject 
• Voorbeeldprojecten bezoeken 

Rollen  
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Titel 2. Groen-blauw Sint-Niklaas 
Tafel Mobiliteit en vergroening (tafelbegeleider: Els Podevyn) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Leefbare stad (groen-blauwe straten/pleinen) door 
o Meer ontmoetingsstraten 
o Aangename wandel/fiets corridor 
o Clusterparkeren 
o Mobipunten 

Wat zal je nodig hebben? • Goed openbaar vervoer 
• Geld 
• Goede samenwerking tussen stadsdiensten 
• Politieke moed 
• Mentaliteitswijziging/bewustwording 
• Responsabilisering van de burger 
• Samenwerking Aquafin 
• Lange termijnvisie! 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Betrokken: 
o Inwoners 
o Bezoekers 
o Bedrijven 
o Handelaars 
o Stadsbestuur 
o Senioren, mensen met beperking, … 

• Invloed: 
o Stadsbestuur 
o Projectontwikkelaars 
o Wijkcomité 
o Logo Waasland 
o Interwaas 
o Bouwindustrie (nieuwe materialen) 
o Vlaamse overheid 

Wat zijn de eerste stappen? • Proefproject (Elisabethwijk) 
• Geveltuin en plantvakken op parkeerstroken  groenere 

straten 
• Locaties zoeken voor clusterparkings 
• Meer veilige fietsstalling (niet meer tegen gevel  

geveltuintjes) 
• Handhaving foutparkeerders 

Rollen • Ondersteuning ‘gezonde gemeente’ door Logo Waasland: Inge 
Vervondel 

• Irtas studiebureau (ontwerp Elisabethwijk): Piet De Moor 
• Mobiliteit: Maxime Ceragioli 
• Mobiliteit: Joseph Maes 
• Pilootprojecten: Siri Van Hove 
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Titel 3. Collectief systeem 
Tafel Collectieve systemen (tafelbegeleider: Sara Van den Bossche) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Waterhergebruik stijgt (om te wassen, wc doorspoelen, planten 
en tuinen, auto wassen, …) 

• 100% van regenwater wordt gebufferd (hergebruik + infiltratie) 
• Alle openbaar groen wordt besproeid met regenwater 
• Burgers betrekken 

Wat zal je nodig hebben? • Geld 
• Stad moet communiceren (via verschillende kanalen vb. sociale 

media) wat ze zelf doet en positieve acties in de kijker zetten 
 burger, hoe draag jij bij? 

• Mogelijke oplossing: bufferen water van grote oppervlakten 
(vb. van parkings, scholen, …) en pomp installeren waar 
burgers water kunnen halen 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Burgers 
• Overheid 
• Techneuten 
• Communicatoren 
• Middenveld 
• Scholen 
• Buurtgroepen 
• Verenigingen 
• Kerkfabriek 

Wat zijn de eerste stappen? • Sensibiliseren 
• Incentives vb. prijzen 
• Regelgeving beperken 
• Proces faciliteren 
• Rolmodellen 
• Ervaringen delen 
• Projectbudget voor burgers / wijkbudget 

Rollen • Stef Van Bellingen 
• An Devaere (Aquafin) 
• Niels Blomme 

 
 

Titel 4. Slim waternet 
Tafel Technologische oplossingen (tafelbegeleider: Pieter Malengier) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Efficiënter omgaan met de bestaande infrastructuur 
o Overlast voorkomen 
o Schaarste voorkomen 

Wat zal je nodig hebben? •  Technologie 
o Sensoren 
o Actuatoren 
o ICT 
o Technici 

• Euro’s –> belastinggeld 
• Draagvlak 
• Goede weersvoorspelling en koppeling aan het systeem 
• Onderzoek incentives 
• Onderzoek businessmodel 
• Op riolering stadsbreed 
• 1 rioolstelsel 
• Regenwaternet 
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Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Stad 
• Burgers 
• Studiebureaus 
• Vlaamse overheid 
• Kennisinstellingen 
• Bedrijven/industrie/land-/tuinbouw 
• Interwaas 

Wat zijn de eerste stappen? • Studie 
• Pilootproject 
• Coördinator 
• Good practices wereldwijd? 
• Real time systemen: evalueren + bekijken 
• Koppelen aan bovengrondse afwatering 

Rollen • Aquafin 
• Riopad 
• Terneuzen  real-time systeem 
• KMI 
• University 
• Rionet/Vlario 
• Vergelijkbaar met Airbezen (meten en weten) 

 
 

Titel 5. Voorbeeldsite Vrije Ateliers + kaartershuisje als stadslaboratorium 
Tafel Sensibilisering en advies (tafelbegeleider: Bernadette Pieters) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

Burgers inspireren i.v.m. water 
• Ontharding 
• Water integreren 
• Buurtcomposteren 
• Groendak 
• Buffering en hergebruik 
• Demoproject voor burgers 
• Aantrekkelijk + prikkelend/imponerend 
• Evolutie zien 
• Collectieve regenput voor burgers 
• Sociale functie 
• Buurtmoestuin 

Wat zal je nodig hebben? • Cursus 
o Info over subsidies 
o Scholen 
o Basisinfo 
o Watervriendelijke tuin 
o Permacultuur 
o Ontharden 
o Architecten: waterslim huis 

• Haalbare en betaalbare voorstellen voor privé 
• Geld – subsidies / vrijwillig? 
• Plaats 
• Mensen met kennis van zaken, creatief, gemotiveerd 
• Betrokkenheid van de wijk (Stationsbuurt Noord) 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Stad 
• Vormingplus 
• Burgers / buurtbewoners / wijk 
• Sponsoring: bedrijven die hun product willen laten zien 
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• Sociale tewerkstelling 
• Scholen: tuinbouw / VTS 
• Journalisten 
• Architecten / aannemers (afstudeerproject) 
• Waterexpert 

Wat zijn de eerste stappen? • Betrokken actoren samenbrengen 
• Stappenplan maken + communicatieverantwoordelijke 
• Parkings verminderen + waterdoorlatend 

 korting fietsers 
• Overdekte fietsenstalling + groendak + laadpaal 
• Deelwagens 
• Zo snel mogelijk – enthousiast 
• Cursussen organiseren 
• Inspirerende voorbeelden bekijken 
• Buurt betrekken + communiceren 
• Collectieve regenput voor de buurt 
• Waterhuishouding in kaart 
• Voorbeeldwadi ipv parkeerplaats 
• Inventaris biodiversiteit 
• Groene gevel + daktuin 
• Composttoilet – kleine praktische raadgevingen 

Rollen • Cursussen / sponsoring / subisidies / partner: Vormingplus 
(Koen Van de Merckt) 

• Tanja Virang 
• Luc Smet 
• Voorbeeld: Riet Loquet 
• Paul Van de Vijver 

 
 

Titel 6.1. Grijswater recuperatie 
Tafel Gebouwniveau (tafelbegeleider: Veerle Stuer) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Hergebruik van afvalwater van douche voor toilet 

Wat zal je nodig hebben? • Duurdere waterprijs 
• Pilootwoningen door stad (sociale woningen) 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Verschillende architecten / aannemers (lokaal) 
• Inwoners 

Wat zijn de eerste stappen?  
Rollen  
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Titel 6.2. Groendaken 
Tafel Gebouwniveau (tafelbegeleider: Veerle Stuer) 
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je concreet zien 
veranderen? 

• Groendaken op grote daken / daktuinen: ziekenhuis, scholen, 
bedrijven, winkels, appartementen, … 

• Multifunctioneel: waterbuffering, koeling, PV, akoestische 
buffer opwarming, CO2-opname; grijswaterzuivering 

• Voorbeeldfunctie van de stad vb. stadhuis 
Wat zal je nodig hebben? • Stedelijke verordening 

• Pilootprojecten: financieel rendabel 
• Belastingsaftrek 
• Gunstige stedenbouwkundige compensaties 
• Technische knowhow 
• Subsidies vb. VME’s 
• Ideeën van bouwheren 

Wie is betrokken?  
Wie heeft invloed? Wie zal 
invloed ondervinden? 

• Gebouweigenaars 
• Stedenbouwkundige verordening 
• (Landschaps)architecten 

Wat zijn de eerste stappen? • Voorbeeldprojecten privé/overheid 
• Expertenteam om architecten te adviseren 
• Sensibilisering 
• Uitbreidingen toestaan door extra groen/aanleg 

Rollen  
 
 

Afsluiting 
Dankjewel aan alle deelnemers! 
Deelnemers zetten hun naam bij ideeën waar ze verder bij betrokken willen worden. 
 
Deze avond was een eerste stap. We vertrokken vanuit water, maar daar stopt het uiteraard niet. We 
beogen een leefbare en klimaatbestendige stad (en daarbij kunnen data en slimme, innovatieve 
oplossingen ondersteunen). 
We actualiseren het klimaatplan en willen partnerschappen sluiten. Rond een aantal thematische 
werkdomeinen (waaronder klimaatadaptatie) zullen we op zoek gaan naar partners voor gerichte 
realisaties op het terrein. Daarnaast willen we verder inzetten op klimaatprojecten van onze eigen 
diensten (innovatieve projecten rond gebouwen, openbare verlichting, …). 
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Bijlage:  
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