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Waterfonts NL bundelt expertise waterfrontontwikkeling 
 
Waterfronts NL is een nieuw initiatief waarin de expertise van DHV, Grontmij, 
KuiperCompagnons en Waterrecreatie Advies op het gebied van waterfrontontwikkeling is 
gebundeld.  
 
Waterfrontontwikkeling staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Overal ter wereld worden 
nieuwe steden en waterfronten ontwikkeld of maken industrie, beroepsvaart en werven plaats voor 
woningbouw, watersport en/of cruisevaart. Bij herstructurering, sanering of revitalisering komen vaak 
unieke locaties vrij en ontstaan kansen om de kwaliteit, leefbaarheid en belevingswaarde van een 
stad, dorp of gebied te vergroten. Ook in Nederland lopen nog een groot aantal initiatieven, ondanks 
de stagnerende woningbouwmarkt. Wonen aan het water is aantrekkelijk en biedt een meerwaarde.  
 
Over Waterfronts NL  
Begin 2011 hebben DHV, Grontmij, KuiperCompagnons en Waterrecreatie Advies het initiatief 
genomen om samen te gaan werken op het gebied van waterfrontontwikkeling. Het is een bijzonder 
onderdeel binnen het brede spectrum “water”, waarin wereldwijd veel te doen is en nog volop kansen 
liggen. In september 2011 vond de “soft launch” plaats. In aanwezigheid van deelnemers, 
toeleveranciers en sponsors werd aan de Bataviahaven in Lelystad een Informatiecentrum over 
waterfronten geopend en gingen de Engelse en Nederlandse website online. De website is inmiddels 
bezocht door bezoekers uit 66 landen waaruit blijkt dat het onderwerp leeft. Het proces rond de 
ontwikkeling van een waterfront wordt op de website inzichtelijk gemaakt en er worden talloze 
voorbeelden gegeven van succesvolle waterfrontprojecten, uitgevoerd door de deelnemers. 
Duurzaamheid staat daarbij voorop, zodat natuurlijke bronnen, waarden en kenmerken bewaard 
blijven voor volgende generaties. 
 
Internationaal 
Het verschijnen van de eerste Chinese nieuwsbrief tijdens het Chinese Nieuwjaar over ontwikkelingen 
en kansen in Azië vormt een goed moment om het initiatief ook officieel in Nederland te presenteren. 
Onlangs is de eerste gezamenlijke opdracht verworven waarbij ieder zijn specifieke kennis inbrengt. 
De verwachting is dat er nog vele zullen volgen.  
 
 
 

   

http://www.waterfronts.nl/participant/dhv_/
http://www.waterfronts.nl/participant/grontmij_/
http://www.waterfronts.nl/participant/kuipercompagnons/
http://www.waterfronts.nl/participant/waterrecreatie-advies/
http://www.waterfronts.nl/participant/dhv_/
http://www.waterfronts.nl/participant/grontmij_/
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