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BESPAREN Regenwater 
recupereren en hergebruiken.

HUISHOUDEN Veilig schakelen 
tussen regen- en drinkwater.

PLANTEN Gecoördineerde 
aanpak tegen invasieve exoten.
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Water
Op Wereldwaterdag 
blikt zwemkampioene
Fanny Lecluyse
vooruit naar de 
Olympische Spelen 
in Rio.
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Op het Wereld Economisch 
Forum begin dit jaar bleek 
‘watercrisis’ de grootste 
bedreiging te vormen voor 
de wereldeconomie. We 

kunnen in Vlaanderen kansen puren uit het 
gegeven dat water als internationale top-
prioriteit wordt behandeld, want ook voor 
de Vlaamse economie is water van groot 
belang. Onder meer via een goed beheerd 
watersysteem kunnen we de risico’s en kos-
ten voor de bevolking en bedrijven onder 
controle houden. 

‘Sense of urgency’
Vlaams minister-president Geert Bourgeois 
vestigde bij de toelichting van de Visienota 
2050 de aandacht op het belang van water 
als één van de 9 thema’s waarvoor een lan-
getermijnbeleid wordt geformuleerd door de 
Vlaamse Regering. Tegen 2050 zou Vlaande-
ren over een ‘robuust watersysteem’ moeten  
beschikken. ‘Robuust’ houdt in dat we in 
Vlaanderen (klimaat)schokken moeten kun-
nen opvangen en onze ecosystemen moeten 
kunnen beschermen. Ook in Vlaanderen 
zelf stijgt de kans op watertekorten, omdat 
de neerslag in de zomer vermindert en er 

“Duurzaam waterbeheer
is een topprioriteit”
Dirk Van der Stede, CEO van het Vlaams Kenniscentrum Water, kortweg Vlakwa, 
schetst de uitdagingen op het vlak van duurzaam waterbeheer in Vlaanderen.

door de temperatuurstijging meer water 
verdampt. Er is in Vlaanderen per persoon 
al weinig water beschikbaar in vergelijking 
met andere landen. Daardoor zijn we deels 
a� ankelijk van andere regio’s. In Vlaande-
ren bestaat er nog geen ‘sense of urgency’ 
voor waterbevoorrading, zoals die er wel is 
voor wateroverlast. 

Functies en diensten
Het watersysteem moet verschillende func-
ties en diensten kunnen bieden. Het moet 
bescherming bieden tegen overstromin-
gen, oplossingen voorzien voor waterop-
slag en fungeren als bron voor drinkwater, 
proceswater, koelwater en irrigatiewater. 
Daarnaast staat water ook ten dienste van 
recreatie en is het gelinkt aan transport en 
mobiliteit. Om een robuust watersysteem te 
realiseren, zal Vlaanderen moeten voorzien 
in slimme technologie, robuuste infrastruc-
tuur en voldoende ruimte. Om dit te reali-
seren, is het van belang dat Vlaanderen zijn 
gedrag blijft wijzigen. Structureel verspilling 
vermijden, water sparen in tijden van over-
vloed en grondwatervoorraden beschermen: 
een duurzaam waterbeheer door zowel par-
ticulieren als industrie is noodzakelijk.

Ondernemers, onderzoekers en overheden 
werken in Vlaanderen samen in het Vlaams 
Kenniscentrum Water, kortweg Vlakwa. Bin-
nen dit kader vindt regelmatig sectoroverleg 
plaats tussen de verschillende partijen, waar-
onder de professionele watergebruikers. Onder 
hen is liefst 1 op de 6 tewerkgesteld binnen de 15 
meest waterintensieve sectoren. Uit het overleg 
blijkt dat de beschikbaarheid en de kostprijs van 
water twee van de belangrijkste bekommernis-
sen zijn van de Vlaamse industrie. 

Circulaire economie
Meer dan de helft van de professionele water-
gebruikers plant bijkomende inspanningen 
op het niveau van duurzaam waterbeheer, 
hoewel verschillende moeilijkheden wor-
den verwacht om dit gerealiseerd te krijgen. 
Daarom worden in de beroepsfederaties en 
overheid samen met Vlakwa verschillende 
passende acties voorbereid op economisch, 
technisch, sociaal, ruimtelijk en juridisch 
vlak. Het concept van een circulaire econo-
mie wordt hierbij nagestreefd: een economie 
waarin kringlopen zo veel mogelijk worden 
gesloten en alle partijen slim omgaan met 
grondsto� en, materialen, energie, ruimte, 
voedsel én water. 

Dirk Van der Stede

CEO Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)

Er is in Vlaanderen per 
persoon weinig water 

beschikbaar in vergelĳ king 
met andere landen.
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Hybride 
zwembaden

De pluspunten van 
een zwembad en 
een zwemvijver 
gecombineerd.

P09

Overheid

De visie van 
Joke Schauvliege, 
Vlaams minister van 
Omgeving, Natuur 
en Landbouw.
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Gezondheid

Elke Gunst, 
gezondheidscoach 
en oprichtster van 
Paleo.be, over de rol 
van water in ons 
voedingspatroon.
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Drinkwater wordt steeds schaarser en duurder. 
Verandering is niet alleen nodig op (inter)nationaal 
vlak, ook wij moeten actie ondernemen. Een goede 
manier is het hergebruiken van hemelwater. 

Het regent jaarlijks gemiddeld 200 dagen in het grootste 
deel van België, goed voor zo’n 820 liter water per vierkante 
meter. Gratis en voor niks. We zouden wel goed gek zijn als 
we hier geen gebruik van zouden maken. Door regenwater 
maximaal te hergebruiken in het huishouden kunnen we 
dagelijks namelijk tot 58% drinkbaar water besparen. 

Hemelwater hergebruiken
Een uitstekende manier om regenwater te recupereren en 
hergebruiken, is het installeren van een regenwaterrecupera-
tiesysteem. Dergelijke installatie vangt de neerslag die op je 
dak valt op en pompt het naar de verschillende toepassingen 
in huis zoals het toilet, de wasmachine of de buitenkraan. Een 
regenwaterrecuperatiesysteem bestaat uit drie belangrijke 
delen: een goede voorfilter die mosdeeltjes, bladeren en grof 
vuil uit de put weert, een onder- of bovengronds reservoir 
en een pomp die het water naar binnen voert. Optioneel kan 
er nog gekozen worden voor een nafilter, zoals een zandfil-
ter in combinatie met actieve kool om de waterkwaliteit te 
optimaliseren, een vlottend aanzuigsysteem dat steeds de 
bovenste, schoonste laag water uit de put aanzuigt of een 
automatische regenwaterunit die bij tijdelijke leegstand van 
het reservoir kan overnemen. 

Omdat regenwater van nature zacht is, zal het onze huis-
houdapparaten en leidingen ook veel minder snel opzadelen 
met kalkaanslag. Nog meer voordelen dus: minder schoon-
maken, minder reparaties, een lagere energierekening én 
minder geld kwijt aan wasverzachters of ontkalkers. 

Door het lage kalkgehalte en het hoge gehalte aan mine-
ralen is regenwater bovendien ook beter geschikt voor het 
besproeien van je tuin en planten. 

Slimme investering
Een regenwaterrecuperatiesysteem is natuurlijk een hele 
investering, maar doordat het je jaarlijks tot 58% kan laten 
besparen op je waterfactuur heb je in minder dan tien jaar tijd 
je geld terugverdiend, wat het op lange termijn een interes-
sant gegeven maakt. In bepaalde gemeenten krijg je boven-
dien een premie voor de aankoop van dergelijk systeem. 

Wil je toekomstige generaties ook van ons kwaliteitsvol kraan-
tjeswater laten genieten? Speel het dan slim en verspil geen 
kostbaar drinkwater, maar hergebruik je hemelwater. Voor meer 
opties en informatie kan je steeds terecht bij je specialist.

I n Vlaanderen wordt 82% van het huishoudelijk 
afvalwater gezuiverd. De Vlaamse waterlopen 
zijn vandaag dan ook een stuk gezonder dan 25 
jaar geleden. Dat merk je aan een rijkere en meer 
diverse fauna en flora, zowel op als naast de water-

lopen. De verbeterde waterkwaliteit heeft ook voordelen 
voor de mens: ontspannen op en langs het water kan weer 
volop en wonen langs een rivier is populairder dan ooit.

Elke dag werken zo’n 1.000 werknemers bij de Vlaamse 
rioolwaterzuiveraar aan proper water. Het gevoel mee te 
werken aan een beter leefmilieu is voor velen een belangrijke 
drijfveer. Ann Goovaerts, technisch medewerker bij Aquafin, 
vindt het fantastisch om de waterkwaliteit in haar buurt te 
kunnen verbeteren. “Ik ben van nature heel milieubewust 
en het is geweldig dat ik die lijn kan doortrekken in mijn job. 
Samen met mijn team houd ik de waterzuiveringsinfrastruc-
tuur in de regio Beveren draaiende. Ik zie elke dag het vuile 
water binnenkomen op de installatie en na de zuivering het 
propere water naar de beek stromen. Het resultaat van ons 
werk is heel zichtbaar. Nu zijn er weer salamanders en dikkop-
jes. Toen ik 20 jaar geleden startte in de waterzuiveringssector 
was dat niet zo en dan weet ik: daar heb ik mee aan gewerkt!”

Huidige en volgende generaties
Ook projectmanager bij Aquafin Wim Berghmans beaamt 
dit: “Dat we een belangrijke bijdrage leveren voor een beter 
milieu is mijn grootste motivatie. Ik ben verantwoordelijk 
voor het projectmanagement van het volledige bouwproces 
en de renovatie van collectoren, rioleringen en pompstati-
ons. Onze werken brengen jammer genoeg ook hinder met 

Shannah Jongstra 
redactie.be@mediaplanet.com

redactie.be@mediaplanet.com

Regenwater recupereren
en hergebruiken

Groene jobs met toekomst

Overweeg je een regenwaterrecuperatiesysteem te 
plaatsen, maar heb je geen idee welke opties wel of niet 
belangrĳk zĳn voor jou?
Ga naar www.duurzametoekomst.be 
voor meer informatie.

In Vlaanderen 
wordt 82% van 
het huishoudelijk 
afvalwater 
gezuiverd.

Door regenwater 
maximaal te 
hergebruiken in het 
huishouden kunnen we 
dagelijks tot 58% drinkbaar 
water besparen.

Door het lage kalkgehalte en het hoge gehalte aan 
mineralen is regenwater zeer geschikt voor het besproeien  
van je tuin en planten. © FOTO: PRIVÉ

Ann Goovaerts
Technisch medewerker Aquafin

Wim Berghmans
Projectmanager Aquafin

58%

82%

zich mee voor buurtbewoners en handelaars, maar we doen 
altijd ons uiterste best om de overlast te beperken. We leggen 
ook goed uit dat onze werken nodig zijn om het afvalwater 
van de huishoudens te verzamelen en af te voeren naar de 
zuiveringsinstallatie. Het verschil dat we hierdoor maken, 
is immers groot vergeleken met waar we 25 jaar geleden 
stonden. Het vraagt wat geduld, maar het resultaat mag er 
zijn: proper water in beken en rivieren voor de huidige én 
volgende generaties.” 

Waterzuivering maakt een zichtbaar verschil voor mens 
en milieu. Steeds met focus op efficiëntie en duurzaam-
heid. Bijvoorbeeld door het verlagen van het energiever-
bruik van de zuiveringsinstallaties, het recupereren van 
energie uit slib en het terugwinnen van grondstoffen uit  
het afvalwater. 
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Drinkbaar water dat uit onze kraan loopt, is 
zo vanzelfsprekend. Toch wordt dit water 
steeds schaarser én duurder. Gelukkig 
bestaan er verschillende manieren waarop 

we ons eigen waterverbruik kunnen terugschroeven. 

De aarde bestaat voor 70% uit water, maar slechts 
2,5% daarvan is drinkbaar. Niet veel dus. Willen we 
onszelf en onze volgende generaties zorgeloos van dit 
water laten genieten, moeten we er dus slim mee leren 
omgaan. Per dag verbruikt de Belg gemiddeld bijna 110 
liter water. Daarvan gaat zo’n 30 liter naar  toiletbe-
zoekjes, 30 tot 40 liter naar de douche of het bad en 17 
liter naar de wasmachine. Best veel drinkbaar water 
dat we gewoon eventjes ‘weggooien’. Gelukkig zijn er 
verschillende manieren waarop we in ons huishouden 
water kunnen besparen, zonder dat we daar letterlijk 
en fi guurlijk de kraan voor moeten dichtdraaien. 

Regenwaterrecuperatie 
Door hemelwater te recupereren en te gebruiken in het 
huishouden kan je tot 58% drinkbaar water per dag bespa-
ren. Dit regenwater kan gebruikt worden voor je toilet, maar 
ook voor je wasmachine en verschillende huishoudelijke 
taken zoals schoonmaken of het onderhoud van de tuin.

Hoe werkt een regenwaterrecuperatiesysteem? 
Simpel: de regen die op je dak valt, wordt via buizen 
naar een regenwatertank geleid. Telkens als je je toi-
let doorspoelt of wasmachine aanzet, wordt het water 
uit dit reservoir gepompt. Op die manier verspil je dus 
geen drinkbaar water meer. Qua comfort verandert er 
voor jou niks. Door gebruik te maken van een actieve 
koolfi lter kan je bovendien komaf maken met eventu-
ele geuren, smaken of verkleuring. 

Waterbesparende kranen
Breng in je huis waterbesparende kranen aan, kies 
voor een spaardouchekop waarmee je je waterver-
bruik in de douche tot wel 50% kunt terugschroe-
ven of installeer een spaarspoeltoets op je toilet, 
waarmee je je waterverbruik bij een toiletbezoek 
halveert. Ga langs bij je verdeler voor andere soorten 
waterbesparende kranen. Voor meer informatie over 
waterbesparende systemen, kan je altijd terecht bij 
je specialist. 

Tips om je 
waterverbruik 
terug te schroeven

Een frisse
duik in de natuur

Zwemmen in een ecologische zwemvijver geeft een 
totaal ander gevoel dan zwemmen in een zwembad. 
De band met de natuur werkt heel rustgevend: je 
zwemt langs mooie waterplanten of onder de laag-

hangende takken van een slim geplante schaduwboom. 

Veel mensen denken dat het water in een zwemvijver groen 
is, maar het is aquariumhelder! Als er een krant op de bodem 
zou liggen, zou je hem bij wijze van spreken kunnen lezen vanop 
de kant. Een zwemvijver is in feite een biologisch gezuiverd 
zwembad: het bevat fris en helder water dat door de natuur zelf 
gezuiverd wordt.  De planten die in de aparte fi lterzone groeien, 
voegen zuurstof toe aan het fi ltermedium. Miljarden micro-
organismen die op de plantenwortels leven, fi lteren het water 
op een volledig biologische manier. Het water circuleert perma-
nent langs de fi lterzone en wordt ononderbroken gezuiverd. Het 
is zo fris en helder, dat je er zelfs van mag drinken.

Het hele jaar door plezier
Het ‘seizoen’ van zwemvijvers loopt meestal vanaf eind mei tot eind 
augustus. De meeste mensen zwemmen bij temperaturen tussen 
20° tot 25°. Kouwkleumen kunnen altijd een systeem laten plaat-
sen om het zwemwater bij te verwarmen, wat vooral interessant is 
in het voor- en naseizoen. Zwemvijvers kunnen tot maximaal 27° 
worden bijverwarmd. Warmer water zou remmend werken op de 
nuttige micro-organismen in het fi ltergedeelte. 

Terwijl een klassiek zwembad er in de winter maar nutte-
loos bijligt, valt er aan een zwemvijver het hele jaar door veel 
natuurplezier te beleven. Er zijn altijd wel dieren en planten te 
zien in en rond de waterpartij. Zwemvijvers brengen ook meer 
mensen in de tuin, vooral kinderen. Je moet hen natuurlijk 
goed in het oog houden. Een zwemvijver kan je daarom het 
best dicht bij de achterdeur aanleggen. 

Shannah Jongstra
redactie.be@mediaplanet.com

Gerlinde De Bruycker
redactie.be@mediaplanet.com

Per dag verbruikt de 
Belg gemiddeld bĳ na 
110 liter water. Daarvan 
gaat zo’n 30 liter naar  
toiletbezoekjes, 30 tot 
40 liter naar de douche 
of het bad en 17 liter 
naar de wasmachine.

© FOTO: PRIVÉ

Een Bio-Zwemvijver van De Vaantjesboom:
sinds 20 jaar voor de volle 100% NATUURLIJK!

✤ ontwerp en aanleg 
van biologische zwemvijvers

✤ ontwerp en begeleiding 
van educatieve schooltuinen

✤ ontwerp en realisatie 
van natuurrijke tuinen

De Vaantjesboom bvba  l  Zakstraat 68, 9112 Sinaai

) +32 (0)477 45 48 16  l  info@vaantjesboom.be  l  BTW BE 0861746218

Voorzitter van Groengroeien Zwemvijverbouwers, lid van I.O.B.

https://www.facebook.com/vaantjesboom

www.vaantjesboom.be
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Zowel regen- als drinkwater kan 
gebruikt worden in het huishouden. 
Met regenwater wassen we onder 
meer onze kledij, drinkwater hebben 
we dan weer nodig om te koken, 
drinken of een douche te nemen. Let 
alleen wel op dat deze twee nooit met 
elkaar in contact komen.

Ons drinkwater wordt voortdurend gezui-
verd en gecontroleerd door watermaat-
schappijen en is dan ook 100% veilig om te 
drinken. Regenwater daarentegen vloeit 
bij wijze van spreken recht uit de lucht ons 
huishouden in. Het water is schoon, maar 
niet erg zuiver en kan ziekteverwekkende 
bacteriën of chemische sto� en bevatten. 
Gebruik regenwater daarom nooit om te 
koken, drinken of een douche te nemen.

Contact vermijden
Regenwater mag nergens in contact komen 
met drinkwater. Gebeurt dit wel, dan besmet je 
het drinkwater en kan je erg ziek worden. Elke 
vaste of tijdelijke koppeling tussen regenwa-
ter- en drinkwaterleidingen is dan ook verbo-
den. Gaat er wat mis met je leidingen, dan kan 
je op die manier namelijk het drinkwater van 
de hele buurt besmetten.

Installeer een veilig regenwatersysteem 
met een ruime regenwatertank, een elektri-
sche pomp met keerklep, een voor- en nafi l-
ter en een apart leidingenstelsel naar de ver-
schillende aftappunten. Let op: regenwater 
is van nature zacht en tast metalen leidin-
gen aan. Daarom kies je best voor leidingen 
uit kunststof. 

Veilig overschakelen op drinkwater
Na een periode van droogte kan je regen-
waterput soms leeg komen te staan. Het 
is daarom handig als je deze tijdelijk kan 
bijvullen met drinkbaar water. Er bestaan 
verschillende manieren om veilig over te 
schakelen op drinkwater:

Bijvullen met
kraantjeswater

• Tuinslang: Je kan je regenwaterreservoir 
handmatig bĳ vullen met de tuinslang. Let er 
wel op dat je tuinslang niet in aanraking komt 
met het regenwater. Dit kan bĳ voorbeeld door 
het drinkwater in een trechter te laten stromen 
die zo’n 5 centimeter onder de kraan hangt. 
Of zorg ervoor dat de slang hoog genoeg in 
je reservoir hangt zodat hĳ  niet geraakt wordt 
door het water dat je in de tank laat lopen.

• Vlotter: Een vlotter in de regenwaterput 
stelt een bĳ vulkraan automatisch in werking 
wanneer het reservoir leeg is. Ook hier mag er 

geen rechtstreeks contact bestaan tussen het 
drink- en regenwater.

• Buffervat: Dit vat houdt altĳ d een kleine 
hoeveelheid drinkbaar water vast dat naar het 
regenwaterreservoir gepompt wordt zodra die 
laatste leeg is. Het mechanisme stopt vanzelf 
wanneer er opnieuw water in de tank zit. 

Een dubbel
leidingennet

• Je kunt de verschillende aftappunten (toilet, 
wasmachine, buitenkraan,...) ook aansluiten 
op zowel de regenwater- als de drinkwaterlei-
ding. Zo kan je altĳ d manueel overschakelen 

op drinkbaar water wanneer het regenwater-
reservoir leeg staat. Een vrĳ  dure maar han-
dige oplossing.

Keuren
Elke nieuwe regenwaterinstallatie moet 
verplicht gekeurd worden vooraleer deze in 
gebruik gesteld wordt. Je watermaatschap-
pij kan je verder helpen met het vinden 
van een erkende keurder en verschaft je 
ook extra informatie met betrekking tot je 
regenwaterrecuperatiesysteem.

Waarom we regen- en drinkwater 
strikt gescheiden moeten houden

Ons drinkwater wordt voortdurend gezuiverd en gecontroleerd door watermaatschappĳ en en is dan ook 100% veilig om te drinken. 
Regenwater daarentegen kan ziekteverwekkende bacteriën of chemische stoffen bevatten. © FOTO: PRIVÉ 

Shannah Jongstra
redactie.be@mediaplanet.com
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Fanny Lecluyse sloot 2015 mooi 
af met een gouden medaille 
op de 200 meter schoolslag op 
het Europees kampioenschap 
kortebaan. Volgende halte: de 

Olympische Spelen 2016. “Het zal een uit-
daging worden, maar ik ga om de fi nale te 
zwemmen, zowel op de 100 als op de 200 
meter schoolslag.” 

Je haalde in december op het EK een 
gouden en een zilveren medaille. Blik 
je tevreden terug op je prestaties?
“Absoluut. Het is altijd goed voor je zelfvertrou-
wen als het harde werk op training beloond 
wordt met goede resultaten. Hopelijk betekent 
dit dat ik nog betere resultaten kan boeken in 
Rio als ik blijf trainen en blijf schaven aan mijn 
techniek. Het zal een uitdaging worden, maar ik 
ga om de fi nale te zwemmen, zowel op de 100 als 
op de 200 meter schoolslag. Dan behoor ik tot de 
top 8 van de wereld. Je moet veel zelfvertrouwen 
hebben in deze discipline en dat haal ik vooral 
uit mijn trainingen. Wanneer ik weet dat mijn 
trainingen goed gegaan zijn, sta ik mentaal 
sterk aan de start van een wedstrijd.”

Je combineert een studie op afstand 
met een topsportcarrière, houd je 
nog wat tijd voor jezelf over af en toe?
“Ik probeer mijn vrienden en vriendinnen 
niet te verwaarlozen en hen in de week-

ends toch regelmatig te zien. Het is niet 
gemakkelijk om een sociaal leven te com-
bineren met mijn lerarenopleiding lager 
onderwijs en een strak trainingsschema, 
maar tot nu toe lukt het wel. Ik ben best 
gedisciplineerd, waardoor ik mezelf kan 
opleggen om tijdig mijn vakken te stude-
ren. Gelukkig krijg ik ook veel steun van 
thuis uit. Ik heb de luxe dat mijn beide 
ouders op pensioen zijn en dus altijd voor 
me klaar kunnen staan.”

De Olympische Spelen liggen 
in het verschiet, hoe ziet jouw 
voorbereiding eruit?
“Die is eigenlijk al jaren bezig. Ik heb ook 
deelgenomen aan de Olympische Spelen 
2012 in Londen en niet lang daarna ben 
ik aan de voorbereidingen voor Rio 2016 

gestart. Ik train het hele jaar door vrij 
intensief. Per week heb ik tien zwemtrai-
ningen van twee uur en daarnaast nog 
eens zes krachttrainingen. Mijn enige 
echte rustdag is zondag. Binnenkort zul-
len de zwemtrainingen verlengd worden 
tot 2,5 uur en daarnaast vertrek ik nog op 
zwemstages om mijn techniek bij te scha-
ven. Zo ben ik nog maar net terug van een 
trainingsstage in Tokio. In april ga ik nog 
twee weken op stage in Malaga en in juni 
naar Tenerife. Twee weken voor de start 
van de Olympische Spelen ga ik een pre-
olympische stage zwemmen in Rio om in 
het ritme te komen en aan te passen aan 
het tijdsverschil.”

Ga je na de Olympische Spelen even 
hard blijven trainen of ga je het wat 
rustiger aan doen?
“Ik heb nog geen concrete plannen. Dat zal 
allemaal afhangen van mijn resultaten, 
mentale toestand en motivatie. Ik weet 
sowieso niet hoelang ik mijn zware trainin-
gen nog kan blijven combineren met mijn 
schoolwerk, de boog kan niet altijd gespan-
nen staan. Misschien zal ik het wel eventjes 
wat rustiger aan doen om mij te focussen op 
mijn studies, maar stoppen na een slechte 
score zal ik nooit. Als ik ooit stop met compe-
titiezwemmen, zal ik dat op een hoogtepunt 
in mijn carrière doen.”

Fanny Lecluyse :

“Met ambitie naar 
Spelen in Rio” 

Je werd vorig jaar niet genomineerd 
voor ‘Sportvrouw van het Jaar’ en 
toch sleepte je na de prijsuitreiking 
meteen een gouden en zilveren 
medaille in de wacht. Misschien zit 
een nominatie er dit jaar wel in?
“Het jammere is dat er nooit rekening 
wordt gehouden met de Europese kampi-
oenschappen die ieder jaar in december 
plaatsvinden. Wie weet zal ik dit jaar wel 
genomineerd worden, maar dat zal alle-
maal van mijn uitslag in Rio afhangen. Het 

Voor een inzicht in het trainingsschema van Fanny Lecluyse, ga naar 
www.duurzametoekomst.be

Fanny Lecluyse zwemt 
sinds haar achtste in 
competitieverband. Haar 
eerste bronzen medaille won 
ze in 2011 op het Europees 
kampioenschap in Polen op 
de 200 meter schoolslag. 
In 2015 won ze een gouden 
medaille op de 200 meter 
schoolslag en een zilveren 
medaille op de 50 meter 
schoolslag op het Europees 
kampioenschap kortebaan 
in Israël. Fanny heeft 
momenteel 8 Belgische 
records op haar naam staan.

© FOTO : KRIS VAN EXEL

Er zijn nu al bepaalde 
dingen die ik dagelijks 
doe om bij te dragen aan 
de waterproblematiek, 
maar ik wil me er zeker 
nog verder in verdiepen.
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Onze Vlaamse waterlopen worden geplaagd 
door heel wat uitheemse planten die zich 
razendsnel verspreiden. Hoewel ze er vaak 
mooi uitzien, gaat dit ten koste van onze 
eigen inheemse planten en dieren. Dit komt 

omdat de exoten een gesloten deken vormen bovenop het 
water, waardoor het water eronder zuurstofl oos wordt. Boven-
dien zorgen ze voor heel wat problemen bij de waterafvoer aan 
sluizen, stuwen en pompen.

Een e� ectieve bestrijding kan niet zonder een gecoördi-
neerde aanpak. In Oost-Vlaanderen speelt de provincie daarin 
een sleutelrol, niet alleen door invasieve exotische planten-
soorten in haar eigen waterlopen te bestrijden, maar ook door 
bovendien de lokale waterloopbeheerders te ondersteunen 
om hetzelfde te doen. Verder hebben de Belgische overheden 
in samenspraak met de sierteeltsector een gedragscode opge-
steld die iedere professional aanspoort om geen exoten meer te 
kweken, te verkopen of te planten. Deze gedragscode vormde 
mee de basis voor de Europese regelgeving die nog dit najaar 
in werking treedt en die zowel overheden als burgers verplicht 
om exoten te bestrijden. De regelgeving is cruciaal omdat inva-
sieve exoten zich nu eenmaal niets aantrekken van nationale 
grenzen. Alle landen moeten dus aan hetzelfde touw trekken 
om de strijd tegen de exoten te winnen.

Wat kan je zelf doen?
Wanneer je een exotische plantsoort aantreft in een waterloop, 
een vijver of een gracht, meld dit dan zo snel mogelijk bij het 
provinciale meldpunt of bij je gemeentebestuur. Schaf boven-
dien bij voorkeur enkel inheemse planten aan voor je vijver. 
Staan er toch exoten in je vijver, zorg er dan voor dat er geen 
planten of fragmenten in andere vijvers, grachten of waterlo-
pen terechtkomen. Je laat ze na verwijdering uit je vijver best 
op een veilige plaats uitdrogen om ze vervolgens te composte-
ren of naar het containerpark te brengen.

Joris Hendrickx
redactie.be@mediaplanet.com

Gecoördineerde 
aanpak tegen 
invasieve exotische 
planten

is aan mij om te bewijzen dat ik bij de top 10 van de 
wereld hoor. We zien dus wel hoe dat af zal lopen, 
duimen maar!”

Je spendeert per week minstens twintig uur 
in het water. Ben je door je topsport bewuster 
en zuiniger met water beginnen om te gaan in 
je dagelijkse leven?
“Er zijn wel bepaalde dingen die ik in mijn dagelijks 
leven doe die er tot bijdragen dat ik zuiniger met water 
omga, maar ik kan niet van mezelf zeggen dat ik me 
daar bewust heel erg mee bezighoud. Ik let er wel 

bijvoorbeeld op dat ik de kraan niet te lang open laat 
staan en thuis wassen we de auto met water in een 
emmer in plaats van met de tuinslang. Ik neem ook 
veel vaker een douche dan dat ik een bad neem, maar 
echte drastische zaken doe ik eigenlijk niet. Ik zou me 
wel eens wat meer willen verdiepen in de hele water-
problematiek, misschien ga ik daarna wel wat meer 
maatregelen nemen.”

Shannah Jongstra
redactie.be@mediaplanet.com

MAATSCHAPPIJ
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Bij het verbouwen van een badkamer kijken 
mensen steeds vaker niet enkel naar het 
design en de prijs van hun sanitair, maar ook 
of het waterbesparend is. Als je de juiste 
materialen gebruikt, heeft dat namelijk 
positieve gevolgen voor je portefeuille.

Ofwel probeer je minder te douchen, ofwel installeer 
je een douche die water voor jou bespaart. Bijvoorbeeld 
met de bekende spaardouchekop die luchtbelletjes door 
het water mengt. Hierdoor halveert het waterverbruik 
al snel. Nadeel aan dit systeem is dat het debiet verlaagt 
en dat het water door de toevoeging van lucht sneller 
a� oelt. Een nieuwe generatie handdouches biedt de 
oplossing. Je verbruikt minder water door een debiet-
beperker, maar wordt wel volledig bedekt met de water-
straal dankzij het ingenieuze design waarbij de water-
stralen elkaar kruisen. Hierdoor bespaar je niet alleen 
water, maar ook energie. Water dat je niet gebruikt, 
hoef je immers niet op te warmen. Verder kennen we 
allemaal de mengkranen met twee knoppen waarbij je 
soms een tijdlang aan beide knoppen moet draaien voor 
je de perfecte mix van warm en koud water hebt gevon-
den. Een oplossing hiervoor is de thermostaatkraan. 
Die produceert altijd water van 38°C en kan je indien 
nodig nog altijd een beetje bijregelen.  

Besparen in het kleinste kamertje 
Ook op de lavabo en in het toilet kan je wel wat euro’s 
besparen. Het systeem van de debietbeperker uit 
douches bestaat ook voor kranen. Ook de infrarood- 
of elektrische kranen die je kent vanop restaurant 
worden steeds populairder bij particulieren. Met een 
groter budget kan je gaan voor een toilet met een 
spaarspoeltoets. Hiermee kan je kiezen om door te 
spoelen met 3 of 6 liter water, in plaats van de 10 liter 
die een klassiek toilet verbruikt. 

Deze besparingen vragen natuurlijk om een inves-
tering, maar die verdien je relatief snel terug. Een 
cadeautje voor jezelf en het milieu om in het achter-
hoofd te houden wanneer je plannen hebt om je bad-
kamer aan te pakken. 

Innovatie
in de badkamer

Tijd, water
en ruimte besparen 
in de keuken
Als je nog geen kokendwaterkraan in je keuken 
geïnstalleerd hebt en ook geen idee hebt wat de 
voordelen hiervan zijn, lees je best eventjes verder. 
Met een kokendwaterkraan bespaar je namelijk tijd, 
water én ruimte.

Een kokendwaterkraan is eerst en vooral heel praktisch. Zo 
hoef je bijvoorbeeld niet meer op de waterkoker te wachten 
voor je kopje thee en verloopt het bereiden van voedsel heel 
wat sneller. Maar met een kokendwaterkraan win je meer dan 
enkel tijd: hij is ook water- en ruimtebesparend en bovendien 
helemaal veilig. 

Waterbesparend
Doordat je rechtstreeks kokend water van de kraan aftapt, heb 
je meteen de perfecte hoeveelheid voor je kopje thee of ko�  e. 
Met een waterkoker maak je steeds een schatting, waardoor 
je achteraf dikwijls heel wat water moet weggooien. Indien je 
voor een kraan met een reservoir voor koud, warm én kokend 
water kiest, hoef je je kraan nooit meer te laten lopen om warm 
water te krijgen en verspil je dus geen kostbaar water.  

Ruimtebesparend en veilig
Dat een kokendwaterkraan ruimtebesparend is, spreekt voor 
zich. Zonder je waterkoker heb je namelijk meteen ruimte vrij 
op je keukenblad. Maar deze kraan is ook veilig. Met kokend 
water in de keuken is het altijd oppassen geblazen. Zo veroor-
zaken omvallende waterkokers ieder jaar honderden ongeluk-
ken, vooral wanneer er kleine kinderen in huis rondlopen. 
Een kokendwaterkraan maakt komaf met die ongelukken. De 
meeste kokendwaterkranen zijn namelijk uitgerust met een 
speciale bedieningsknop waardoor kinderen hem niet zomaar 
opengedraaid krijgen. 

Ben je aan het renoveren, is je kraan kapot of wil je simpel-
weg tijd, water en ruimte besparen? Dan is een kokendwater-
kraan zeker een interessante optie. Voor meer informatie kan 
je steeds bij een specialist terecht. 

Elisabeth Gezels
redactie.be@mediaplanet.com

Shannah Jongstra
redactie.be@mediaplanet.com

Wordt 2016 voor jou het jaar van de grote 
verbouwing van je badkamer?
Op www.duurzametoekomst.be zetten 
we alvast een aantal trends op een rijtje.

TIPS
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waterloop zijn stabiliteit verliest en dat het 
noodzakelijk is deze oever te herstellen.”

Welke investeringen doet de 
provincie?
“Op sommige plaatsen zijn meer ingrijpende 
wijzigingen nodig. Die hebben doorgaans tot 
doel om wateroverlast te vermijden. Voorbeel-
den van dergelijke werken zijn de aanleg van 
overstromingsgebieden en het bouwen van 
stuwen en pompgemalen. We wegen telkens 
af of maatregelen kostene�ciënt zijn. Op som-
mige plaatsen kunnen lokale beschermings-
maatregelen, zoals de bouw van een dijk rond 
een aantal woningen, een beter resultaat geven. 
We hebben ook oog voor de natuurwaarden in 
en rond onze waterlopen. Zo vergroten we de 
leefgebieden van zeldzame vissoorten door vis-
migratieknelpunten op te lossen. Op sommige 
locaties slagen we erin om in eenzelfde project 
een oplossing te geven aan wateroverlastproble-
men, de ecologische waarde van de waterlopen 
te vergroten én het gebied uit te bouwen voor 
zachte recreatie. Dergelijke ‘integrale’ projecten 
bieden uiteraard de grootste meerwaarde.”

Wat houdt de ‘meerlaagse 
waterveiligheid’ in?
“Met de actuele klimaatswijziging blijkt de 
huidige basisstrategie van ‘vasthouden-
bergen-afvoeren’ niet langer te volstaan. 
Vandaar de geleidelijke transitie naar een 
meerlaags ‘3P-veiligheidsbeleid’. ‘Protec-
tieve’ maatregelen zoals bu�erbekkens of 
pompen blijven broodnodig, maar overstro-
mingen volledig uitsluiten is onmogelijk. 
Daarom zijn ook ‘Preventieve’ maatregelen 
nodig, zoals bebouwing verbieden in over-
stromingsgebieden of de toepassing van 
innovatieve bouwconcepten zoals paalwo-
ningen. Een derde pijler is die van de ‘Paraat-
heid’. Naast voorspellingssystemen kunnen 
onder meer ook bewustwordingscampag-
nes, goed gecommuniceerde noodplannen 
en calamiteitsoefeningen de weerbaarheid 
van de bevolking verhogen.”

Met een hybride zwembad combineer je de voordelen van een zwembad met die van een 
zwemvĳver. © FOTO: PSG STUDIO

De provincie Oost-Vlaanderen 
beheert momenteel zo’n 1.650 
km waterlopen en zorgt daarbij 
dat het teveel aan regenwater 

vlot kan doorstromen. Dit gebeurt met res-
pect voor de natuur in en rond de waterlo-
pen. Peter Hertog, Gedeputeerde voor Water-
beleid, staat ons te woord.

Welke soorten onderhoudswerken 
voert de provincie als 
waterloopbeheerder uit?
“Om een vlotte waterafvoer te kunnen 
garanderen, moeten wij regelmatig onder-
houdswerken uitvoeren, zoals het maaien, 
ruimen en herstellen van beschadigde 
oevers. In sommige waterlopen worden we 
geconfronteerd met uitheemse water- en 
oeverplanten die sterk kunnen woekeren. 
Daarvoor zetten we bijzondere bestrij-
dingsacties op. Na verloop van tijd kan het 
gebeuren dat de waterloop dichtslibt. Om 
voldoende waterafvoer te kunnen garande-
ren, moeten we die sliblaag dan verwijderen. 
Het kan ook voorkomen dat de oever van een 

Een hybride zwembad combineert 
de pluspunten van een zwembad met 
die van een zwemvijver. In de zomer 
kan je in proper en verwarmd water 
zwemmen, in de winter kijk je uit op 
een mooie vijver.

Het hybride zwembad heeft de voorbije jaren 
zijn weg gevonden naar heel wat landelijke en 
moderne tuinprojecten in België. Dit innova-
tieve zwembad heeft net zoals een zwemvijver 
een ruime plantenzone, maar wordt op dezelfde 
manier gebouwd als een klassiek zwembad. 
Denk daarbij aan een dubbel gewapende beton-
nen vloerplaat en gegoten betonnen muren. 
De wanden van het hybride zwembad zijn 
kraaknet, zonder dat je daarvoor chloor of zware 
metalen hoeft te gebruiken. De belasting voor 
het milieu is dus miniem. 

Het hybride zwembad heeft, zoals de naam 
al aangeeft, een dubbele functie. Tijdens het 
zwemseizoen koppel je de plantenzone los van 
het zwembad en fungeert het bad als een klas-
siek biologisch zwembad. Het wordt dan op 
dezelfde manier gereinigd, ontsmet en vrijge-
houden van algen en biofilm. In de winter leg 
je deze reinigings- en ontsmettingsinstallatie 
stil en neemt de plantenzone de zuivering van 
het bad over. Op deze manier combineer je de 
voordelen van een zwembad met die van een 
zwemvijver: proper en verwarmd water in de 
zomer, een esthetische functie in de winter.

Accessoires
Qua uitzicht lijkt een hybride zwembad 
niet helemaal op een traditioneel zwembad. 
De afwerking gebeurt meestal in blauwe 

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Gerlinde De Bruycker 
redactie.be@mediaplanet.com

Provinciaal waterbeleid
focust op duurzaamheid

Dubbel genieten
met een hybride zwembad

Ook bestaande zwembaden kunnen
omgebouwd worden tot een hybride zwembad.
Daarmee bespaar je gemakkelijk
tot 1.000 euro per jaar op de energiekost.

De huidige basisstrategie 
van ‘vasthouden-bergen-
afvoeren’ volstaat niet 
langer. Vandaar de 
geleidelijke transitie 
naar een meerlaags 
‘3P-veiligheidsbeleid’.

Peter Hertog

Gedeputeerde 
voor Waterbeleid 
provincie  
Oost-Vlaanderen

hardsteen, wat het water een mooie kristal-
heldere kleur geeft. Net als in een gewoon 
zwembad kan je opteren voor accessoires 
zoals LED-verlichting, een muziekinstal-
latie onder water, massagejets, ligbanken, 
een centrale stofzuiger, enz. Ook bestaande 
zwembaden kunnen omgebouwd worden 
tot een hybride zwembad. Daarmee bespaar 
je gemakkelijk tot 1.000 euro per jaar op de 
energiekost.

Vloeibaar rolluik
Heel innovatief is het ‘vloeibare rolluik’ dat 
je op een hybride zwembad kan laten aan-
brengen. Hierbij wordt een flinterdun laagje 
van magnetisch geladen moleculen op het 
water gelegd. Het laagje is onzichtbaar voor 
het blote oog, maar heeft een grote isolerende 
werking waarmee je tot 40% van je warmte-
verlies kan besparen. Als je wil zwemmen, 
spring je gewoon door het ‘vloeibare rolluik’ 
heen. Na het zwemmen komen de moleculen 
terug samen om hun isolerende laagje te vor-
men. Hierdoor oogt het hybride zwembad ook 
in de winter mooi, vermits er geen damp uit 
het water opstijgt. Bovendien is het veel leu-
ker om het hele jaar door vanuit je huis op het 
water te kunnen kijken, in plaats van op een 
rolluik of dekzeil. 

BRON: DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND DANKZIJ DE 

EXPERTISE VAN KRIS BUGGENHOUT VAN ’T GROENE 

PLAN.
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Heel wat bedrijventerreinen 
zijn - net als veel steden 
en gemeenten - historisch 
gegroeid langs het water. 
In de loop van de 19de en 

de 20ste eeuw hebben we echter te weinig 
van het potentieel van onze waterlopen 
gebruikgemaakt. Vandaag zijn er gelukkig 
steeds meer steden en gemeenten die het 
water opnieuw omarmen. “Bedrijven moeten 
hetzelfde doen”, zo zegt Ben Weyts, Vlaams 
minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Welke economische en duurzame 
voordelen biedt de binnenvaart?
“Er is nog een gigantisch groeipotentieel 
voor de binnenvaart. Terwijl er aan de voor-
deur van onze Vlaamse bedrijven alsmaar 
meer fi les staan, ligt er aan de achterdeur 
een enorme waterboulevard wijd open. Maar 
liefst 80% van de Vlaamse bedrijven ligt op 
maximaal tien kilometer van een bevaarbare 
waterweg en we beschikken in Vlaanderen 
over meer dan 1.000 kilometer van zulke 
bevaarbare waterwegen.”

“Gelet op de toenemende fi leproblema-
tiek is de binnenvaart niet alleen een mooie 
opportuniteit, maar een werkelijke must. 
Het Federaal Planbureau verwacht dat het 
vrachtvervoer tegen 2030 toeneemt met 
44%. Dat kan onmogelijk allemaal verwerkt 
worden via de weg. We moeten onze onder-
benutte waterwegen dus beter gaan gebrui-
ken. Binnenvaart is een ijzersterk alternatief 
voor de weg: veilig, betrouwbaar, milieu-
vriendelijk en minder weersa� ankelijk.”

Is de binnenvaart een sector die open 
staat voor innovatie?
“Er beweegt enorm veel in de binnenvaart. 
We slagen er in Vlaanderen in om een als-
maar bredere groep van goederen te vervoe-
ren. Buiten bulk kunnen op korte afstand 
ook paletten en zo goed als álle andere soor-
ten goederen via het water worden vervoerd. 
Bovendien worden zowel het vervoer als het 
laden en lossen steeds e�  ciënter, waardoor 
ook de kosten dalen. Zo zijn er schepen die 
uitgerust zijn met een eigen kraan die de 
goederen snel en e�  ciënt kan overzetten op 
het land.”

“Verder wordt voortdurend verder gewerkt 
aan de dienstverlening naar de klant toe. Zo 
beschikt men vandaag over de zogenaamde 
River Information Services (RIS). Ieder schip 
heeft een unit aan boord die informatie 
doorgeeft aan dit systeem, zodat perfect kan 

worden nagegaan welk schip waar vaart, 
naar welke bestemming en met welke tus-
senstops, met welke lading en welke vrije 
ruimte er nog aan boord is. Op die manier 
kunnen bedrijven op een snelle en fl exibele 
manier een lading laten verschepen over het 
water. In de toekomst zal de binnenvaart 
alleen maar slimmer worden.”

Welke investeringen dienen zich de 
komende jaren aan?
“We investeren fors in heel wat belangrijke 
toekomstprojecten. Zo zetten we zwaar in 
op het verhogen van alle bruggen boven 
het Albertkanaal, zodat er over de volledige 
lengte van het kanaal schepen kunnen varen 
met tot vier lagen containers. Zo kunnen we 
een massa vrachtwagens van de baan halen. 
Bovendien hebben we via een PPS-formule al 
100 nieuwe kaaimuren aangelegd in Vlaan-
deren. Op die manier willen we alle bedrij-
venterreinen via het water ontsluiten.”

“Een ander cruciaal project is de Seine-
Scheldeverbinding. Die nieuwe waterver-
binding heeft de ambitie om onze Vlaamse 
havens over het water te verbinden met 
Parijs. Hiervoor moet aan Franse zijde een 
nieuw kanaal uitgegraven worden, terwijl 
we aan Vlaamse zijde druk bezig zijn met 
werken aan de Leie. Het gaat hier om een 
totaalinvestering van maar liefst 5 miljard 
euro, maar op die manier zal er wel een vala-
bel alternatief komen voor het intra-Euro-
pees vrachtverkeer over de weg.”

Welke uitdagingen stellen zich nog 
voor de binnenvaart?
“De binnenvaart moet bekender en bemin-
der worden. De waterweg moet veel meer 
‘top of mind’ zijn bij de ondernemingen. Het 
betreft dan zowel het logistieke proces als 
de vestiging. Ondernemingen moeten bij de 
keuze van een vestiging meer leren kijken 
naar de nabijheid van water.”

“Een andere uitdaging is het nog verder 
verbeteren van de concurrentiepositie ten 
opzichte van andere vervoersmodi. Hierbij is 
vooral kostene�  ciëntie belangrijk, want dat 
zal altijd de ultieme toetssteen zijn voor onder-
nemingen om de overschakeling te maken van 
het wegverkeer naar het water. Op dat vlak zijn 
we alvast op de goede weg. De binnenvaart kan 
aan een steeds scherpere prijs werken. Wie 
slim is, trekt naar het water.”

Ben Weyts:

“De binnenvaart biedt
een gigantisch potentieel”

Joris Hendrickx
redactie.be@mediaplanet.com

Ben Weyts
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Gelet op de toenemende 
fi leproblematiek is de 
binnenvaart niet alleen 
een mooie opportuniteit, 
maar een werkelijke 
must.

Binnenvaart is een 
ijzersterk alternatief 
voor de weg: veilig, 
betrouwbaar, 
milieuvriendelijk en 
minder weersafhankelijk.

Maar liefst 80% van de Vlaamse bedrijven ligt op 
maximaal tien kilometer van een bevaarbare waterweg.

Vlaanderen beschikt over meer dan 1.000 kilometer 
bevaarbare waterwegen.

80% 1.000
KM
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Beleidsmakers beseffen vandaag meer dan ooit dat water leven en dynamiek geeft aan de publieke en recreatieve ruimte. © FOTO’S: AIKON PRODUCTIES / JORIS CASAER

Iedereen weet dat water drinken 
gezond is. Talloze onderzoeken 
bevestigen dit. Om in topconditie 
te zijn, moet je minstens twee liter 
water per dag drinken. Velen komen 
daar echter niet aan omdat ze moeite 
hebben om er een routine van te 
maken. 

Slechts 28,7% van de Belgen haalt de minimum 
aanbeveling van 1,5 liter per dag van dranken 
uit de watergroep van de voedingsdriehoek. 
Tot die watergroep behoren energiearme dran-
ken zoals water, thee, ko�e en light frisdran-
ken. Van al deze keuzemogelijkheden is water 
echter veruit de gezondste. Uit onderzoek blijkt 
dat de gemiddelde Belg dagelijks 0,658 liter 
mineraalwater drinkt, wat bijzonder weinig is. 
Slechts 20,4% van de Belgen drinkt meer dan 1 
liter water per dag.

Mechelen is historisch 
gezien een waterstad 
met de kronkelende 
Dijle als belangrijkste 
levensader. In de mid-

deleeuwen was de stad dan ook tientallen 
sfeervolle stadkanaaltjes rijk die gebruikt 
werden voor onder meer transport en afwa-
tering. In het begin van de 20ste eeuw wer-
den deze echter bijna allemaal gedempt of 
overwelft door de bevolkingstoename en de 
daaruit voortkomende ongemakken. Sinds 
een tiental jaar brengt de stad deze zoge-
naamde ‘vlieten’ terug tot leven.

Beleidsmakers beseffen vandaag meer 
dan ooit dat water - net zoals groen - leven 
en dynamiek geeft aan de publieke en recre-
atieve ruimte. Het brengt mensen samen, 

waardeert bestaande gebouwen en terras-
sen op, geeft de lokale handel nieuwe impul-
sen, zorgt voor een mooie, aangename en 
gezonde leefomgeving én is een inspirerend 
element voor nieuwbouwprojecten. 

Door het historische vlietenpatroon 
opnieuw te benutten, kan de aanwezigheid 
van water de aantrekkingskracht van de stad 
dus aanzienlijk verhogen. De levenskwaliteit 
zal dankzij deze ingrepen toenemen, terwijl 
de lokale economie zal kunnen bloeien.

Doordachte langetermijnaanpak
Het opnieuw blootleggen van de vlieten 
zal een werk van lange adem zijn, zeker op 
het vlak van vergunningenbeleid. Nu reeds 
neemt Stad Mechelen beleidsmaatregelen om 
het water opnieuw structurerend te maken 
in de binnenstad. Bouwen op het water is 

niet langer mogelijk en nieuwbouwprojecten 
moeten het water zo veel mogelijk integre-
ren. Projectontwikkelaars bouwen vandaag 
dus woningen gericht naar het water, en niet 
langer met de rug er naartoe. 

De kwaliteit van de openbare ruimte zal bij 
alle toekomstige stads- en bouwprojecten cen-
traal staan en net daarom onderzoekt de stad 
telkens of ze daarbij een vliet kan openleggen. 
Het verfraaien van waterkanten én het restau-
reren van monumenten aan het water maken 
het plaatje compleet. Deze doorgedreven 
stijlkeuze brengt eenheid, terwijl de moderne 
toets en speelse waterelementen voor een 
frisse en hedendaagse uitstraling zorgen.

Reeds uitgevoerde werken
Druppelsgewijs nemen de vlieten weer een 
belangrijke plaats in. Daarbij wordt steeds 

goed afgetoetst of de blootlegging voor een 
meerwaarde zorgt. In 2007 kwam de nieuwe 
Melaan als eerste vliet weer naar de opper-
vlakte. In 2011 werd de Lange Heergracht in 
ere hersteld. In 2012 kreeg de tuin van het 
Ondernemershuis opnieuw een vlietje én 
opende de Vlietenkelder onder de IJzeren-
leen. 

In 2015 volgde de Koolvliet op de Boter-
markt en in de Muntstraat, alsook de vlieten 
in de Zelestraat en de Be�erstraat. Tot slot zal 
aansluitend met de Kruidtuin de Dijle naar 
boven komen ter hoogte van de Zandpoort-
vest, zodat het een mooie ontmoetingsplaats 
wordt aan het water.

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com

Regelmatig water drinken:
een gewoonte met veel voordelen

Water als dynamisch 
element in binnenstad

Slechts 28,7%
van de Belgen
haalt de minimum 
aanbeveling van

1,5 liter per dag
van dranken uit de 
watergroep van de 
voedingsdriehoek.

Voordelen
Water lest je dorst, hydrateert je lichaam 
en houdt je vochtbalans op peil. Het heeft 
bovendien een bewezen impact op je 
gezondheid en je algemeen welzijn. Zo werkt 
het onder andere concentratieverhogend, 
gaat het de vermoeidheid tegen, verhoogt 
het je weerstand tegen ziektes en helpt het 
je om calorieën te verbranden. Sneller naar 
een glas water grijpen helpt ook om fitter en 
productiever door het leven te gaan.

Onze huid bestaat voor 64 procent uit 
water. Hoe meer water je drinkt, hoe beter 
de textuur en weerbaarheid van je huid. Zo 
zorgt water ervoor dat rimpels, poriën en 
littekens minder zichtbaar worden en je 
huid minder gevoelig wordt voor irritaties of 
puistjes. Deze e�ecten werken echter enkel 
op korte termijn en daarom is het belang-
rijk om een gewoonte te kweken. Het heeft 

geen zin om éénmalig een grote hoeveel-
heid water te consumeren, want dat krijgt je 
lichaam toch niet verwerkt.

Gezonde gewoontes
Hoewel de meesten onder ons dit wel weten, 
blijkt uit onderzoek dat we allen nog te 
weinig water drinken om tot een gezonde 
levensstijl te komen. Het blijft te vaak bij 
mooie voornemens die uiteindelijk weer 
uitdoven. Het opbouwen van de routine om 
regelmatig een glas water te drinken, is hele-
maal niet gemakkelijk, maar wel noodzake-
lijk. We moeten dus zoeken naar manieren 
die ons op lange termijn kunnen helpen om 
onze drinkgewoonten te verbeteren.

Joris Hendrickx 
redactie.be@mediaplanet.com




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



