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WAterlAnders



MAcro

de ijzervallei 
stroomopwaarts van 
diksmuide is een grote 
landschappelijke structuur 
met een waterbergende 
functie.

Het is markant hoe dorpen 
deze vallei flankeren.  de 
gebieden in de vallei zijn 
vaak meersen die in de 
winter overstromen.

dit steeds terugkerende 
fenomeen van 
overstromingen wordt vaak 
als evident beschouwd door 
de omliggende bewoners. 
deze vallei ligt echter 
aan de oorsprong van het 
landschap.  op vandaag 
is het in de winter een 
prachtig schouwspel 
waarin cultuur en natuur 
samen gaan.  in de zomer 
hebben deze hooilanden een 
typische atmosfeer en meer 
potenties dan ze laten 
uitschijnen.

Het is een landschap dat 
gewaardeerd wordt voor 
zijn prachtige natuur, de 
ruimte, de rust en stilte.  
de leefbaarheid van deze 
streek wordt echter ook 
vaak in vraag gesteld.
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Meso

Het overstromingsgebied of “de 
Broeken” maken deel uit van de “Geest 
van de Plek” of de “Genius loci” van de 
streek. 

deze kaartbeelden tonen 
een luchtfoto van de 
verschillende dorpen die 
de vallei begeleiden 
gecombineerd met de 
kaart van de recente 
overstromingen.   

Hierin zien we dat de 
meersen en zodoende ook 
het water vaak tot aan de 
rand van het dorp komen, 
terwjl er meestal weinig 
connectie of interactie is 
met het water.  dorpen en 
water liggen naast elkaar 
en gedogen ogenschijnlijk 
elkaar.  

Het is een onderzoek 
waard of er een sterkere 
connectie kan gemaakt 
worden tussen de dorpen 
en de meersen waardoor er 
meer connectie komt tussen 
de Waterlanders en hun 
water.
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noordschote Merkem

Beveren reninge

Woumen Werken



Micro

deze fotoreeks toont 
de grootsheid en de 
impact van het water 
op het landschap en de 
leefomgeving.  Ze toont 
ook hoe onverschillig ze 
soms tegenover elkaar 
liggen.



door een structuur in te passen

- ontstaat een fysieke connectie Met Het lAndscHAP
- wordt een AcHterKAnt een voorKAnt
- krijgt het dorp een markante oPenBAre PleK met tal van MoGelijKHeden en BelevinGen
- wordt er gespeeld met de Genius loci - Geest vAn de PleK
- wordt er geïnvesteerd in leefBAArHeid
...

Meersen

Het dorp is veelal georganiseerd rond een plein.  
door een ruimte in de broeken in te richten als 
openbare plek ontstaat er een nieuwe publieke 
ruimte voor de bewoners en krijgt de “achterkant” 
van het dorp betekenis.

“dorpsplein”

concept

een interMediAire structuur tussen dorP en BroeKen ZorGt voor connectie en BelevinG



connectie en beleving in het landschap

referentiebeelden
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3 cases

reninge

in reninge is het water sterk aanwezig.   de weg naar noordschote doorklieft letterlijk de 
watermassa.  tocht is er weinig relatie met het water in het dorp hoewel het water tot aan de 
achterdeur van het dorp komt.

Hieronder worden drie mogelijke voorbeelden getoond.  Ze zijn gekozen op 
basis van de interessante ruimtelijk relaties en de verscheidenheid van de 
mogelijke ingrepen.



noordschote

reninge

scenario: “beleving in de meersen”

een voorstel kan zijn om een perceel aanliggend aan het dorp op te nemen in de publieke ruimte en in te richten met een vlonder.    deze vlonder die 
gedeeltelijk een overlap kent met een bestaand bosje, wordt een beleefbare plek in het dorp.  in de zomer is het ontmoetingsplek jong en oud en een 
speelplek voor kinderen, jeugdige tieners en jeugdbewegingen.  Het bosje biedt schauduw op het terras, het terras wordt ‘s avonds een podium en de weide 
is geschikt voor evenementen of om te spelen in het hooi.  in de winter is het een (on)bereikbare plek in het water, een podium voor eenden, een poetische 
plek waar je (niet) naar toe kan...
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Werken

Werken heeft een prachtige historische site aan en rond de kerk.  Het water komt en gaat, 
net zoals in lang vervlogen tijden.    de sit e is echter enkel van binnenuit te beleven.  de 
achterkanten van de kapelletjes en de haag maken de introverte beleving duidelijk.  Het 
standpunt vanuit de weides en meersen dat de site in zijn totaal laat zien is onderbenut.



Werken

sint-Martinuskerk

scenario “beleving van erfgoed”

een houten vlonder die als een extra ring rond de site ligt 
is een intermediair tussen het dorp met zijn erfgoed en het 
water dat komt en gaat.  

de vlonder is een podium van waarop het water in zijn 
grootsheid beleefd kan worden en het erfgoed in zijn 
totaliteit laat zien van op een afstand.  tegelijk ontstaat een 
publieke ruimte aan de binnenzijde van de ring  waarin 
ontmoet, gespeeld en georganiseerd kan worden.





een vlonder doorheen een groene ruimte creëert een nieuwe dynamiek.  er ontstaat een 
nieuwe looplijn en nieuwe ruimtes die sport, spel en ontmoeting genereren.



Beveren - stavele

Beveren en stavele liggen broederlijk naast elkaar in een 
gebied dat “onderbekend”, “onderbemind”, en onderbenut 
is.  nochtans is het een prachtig gebied.  de site aan de 
Brouckmolen is daar de exponent van.  de prachtige molen 
aan de rand van het plateau van izenberge ligt tussen 
de fruitvelden aan een overstroombaar gebied met een 
prachtige fauna en flora.  



Beveren

stavela

Brouckmolen

scenario “een monumentaal gebaar”

deze site heeft niets nodig, tenzij een monumentaal gebaar, 
dat Beveren en stavele uit de klei trekt en op de kaart zet.  
een gebaar dat mensen een omweg laat maken en deze 
prachtige site laat ontdekken.  



Beveren

stavela

Brouckmolen

Beveren - stavele

scenario “de boardwalk”

een ander scenario is om een bordes te maken aan het 
plateau van izenberge, een ontmoetingsplek tussen Beveren 
en stavele.  een plek die de streek op zijn best toont.



dit project moet groeien en gedragen worden door de bevolking om een kans tot 
slagen te hebben.  enkele niet te missen stappen binnen dit proces kunnen onder 
meer zijn:

- uitwerken concePt met een voorBeeldProject ifv communicatie

- bekend maken en PresentAtie voor geïnteresseerde gemeenten

- PArticiPAtief trAject in de gemeenten die dit project willen uitvoeren 

- tijdelijKe oPstellinG van een project gedurende minimum 1 jaar (winter/zomer) en evaluatie 

- duurZAMe uitvoerinG van gedragen projecten

Methode van aanpak



een tijdelijke proefopstelling kan gebeuren met stellingbouw. dit kan met de juiste materialen een zeer poetische inslag krijgen

Materiaalgebruik


