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Chinezen vinden Waterfronts NL 
 
Een delegatie van de Chinese stad Wuhan heeft een trainingsprogramma gevolgd om te leren 
van de Nederlandse kennis en ervaring op het gebied van integrale planning en 
watermanagement.  
 
Op uitnodiging van het Rotterdamse stedenbouwkundige bureau KuiperCompagnons hebben 
vertegenwoordigers van het Wuhan Land Use and Urban Spatial Planning Research Center 
gedurende tien dagen presentaties en workshops bijgewoond en Nederlandse projecten bezocht. Het 
doel van de training was om de Chinese stadsplanners en ontwerpers inzicht te geven in de typisch 
Nederlandse wijze van ruimtelijke planning en ontwerp waarin watermanagement een voorname rol 
inneemt.  
 
Omdat het waterrijke Wuhan een grote verstedelijkingsopgave heeft, werd een bezoek gebracht aan 
Waterfronts NL in Lelystad. Dit initiatief bundelt de Nederlandse expertise op het gebied van 
wereldwijde waterfrontontwikkeling. De Chinese gasten waren zeer enthousiast over de specifieke 
Nederlandse kennis en ervaring op het gebied van integrale ruimtelijke planning en 
watermanagement. Deze onderscheidende kwaliteit van Nederlandse bedrijven wordt steeds meer 
wereldwijd erkend. 
 
 
 

 
Noot voor de redactie: 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Lia Gudaitis, Associate Manager Waterfronts NL,  
E: lia.gudaitis@waterfrontsnl.com, T: 0320 218845 
 
Over Waterfronts NL  
Begin 2011 hebben Royal HaskoningDHV, 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. 
Bedrijven, overheden en instanties uit meer dat 66 landen hebben inmiddels hun interesse getoond 
via de website. Hieruit 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. 
 
U kunt meer informatie vinden op de websites: 
www.waterfronts.nl (Nederlands) en www.waterfrontsnl.com (Engels) 
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