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De ontwikkeling van een waterfront  
Specialisten bundelen krachten



Geachte lezer, 
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van Waterfronts NL, een nieuw initiatief waarin Nederlandse expertise op het gebied van 
waterfrontontwikkeling in de ruimste zin van het woord is  gebundeld. Niet alleen in het buitenland, maar ook in het waterrijke 
Nederland zijn volop kansen en mogelijkheden om extra impulsen te geven aan een stad of gebied door de ontwikkeling van het 
waterfront. Voor expertise van idee tot uitvoering kan Waterfronts NL worden ingeschakeld als verbindende schakel tussen vraag 
en aanbod.  Onlangs is onze website gelanceerd en is het Informatie en kenniscentrum aan de Bataviahaven in Lelystad geopend. 
Wij nodigen u van harte uit om beide te bezoeken. De komende tijd  zullen de activiteiten van Waterfronts NL zowel in Nederland 
als  in het buitenland breed bekend gemaakt worden.

Foto’s voorpagina (met de klok mee): Katwijk, Cartagena, Amsterdam en Harlingen.

Waterfront voor het voetlicht: Cartagena, Spanje

In de herfsteditie van onze nieuwsbrief brengen wij graag 
voor het voetlicht het waterfront van de havenstad Cartegena 
aan de zuidoostkust van Spanje. Cartegena is een historische 
havenstad aan een diepe baai in de Middellandse zee.  De stad is 
in de 3e eeuw voor Christus gesticht door een legeraanvoerder 
uit Carthago en kent een veelbewogen geschiedenis. Ondanks 
dat Cartagena is uitgegroeid tot een belangrijke marine basis 
en industriehaven is de aantrekkingskracht en toegankelijkheid 
van het waterfront voor het publiek behouden.  

De havenautoriteiten dragen daaraan bij door veel aandacht 
te besteden aan het milieu op grond van de European Union 
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Door de jaren 
heen heeft Cartegena kans gezien een balans te vinden tussen 
de strategische betekenis van de haven en de historische 
identiteit van de stad.  Het bruisende waterfront, dat bestaat 
uit goed bewaard gebleven historische en archeologische 
bezienswaardigheden, een boulevard, tien stranden en een 
verblijfsrecreatiegebied,  is een voorbeeld van een geslaagde 
combinatie van de indrukwekkende geschiedenis en een 
drukke moderne haven en marine basis.  



NIEUWE WEBSITE GELANCEERD
Na maanden van voorbereiding is op 23 september 2011 de website  van Waterfronts NL “on-line” gegaan. Bijzonder is dat u op 
deze website niet alleen informatie aantreft over Waterfronts NL, maar ook over succesvolle voorbeelden van waterfronten elders 
in de wereld en over het proces van waterfrontontwikkeling.  Op schematische wijze wordt dit proces inzichtelijk gemaakt om 
initiatiefnemers te helpen bij de besluitvorming en realisatie van watergerelateerde plannen of projecten. 

www.waterfronts.nlOp www.waterfronts.nl zult u zien dat wij initiatiefnemers graag op weg helpen. 



INFORMATIE EN KENNISCENTRUM IN LELYSTAD
Op 23 september 2011 is ook het “Informatie en Kenniscentrum 
Waterfronts NL” officieel in gebruik genomen. Dit centrum 
is gevestigd aan de Bataviahaven te Lelystad.  Op deze 
toepasselijke plaats, op de grens met het IJsselmeer en een 
fantastisch uitzicht over het Markermeer, wordt voorlichting 
gegeven over waterfrontontwikkeling van idee tot uitvoering.  

In het centrum kunnen presentaties worden verzorgd over 
de realisatie van projecten wereldwijd, die hebben geleid 
tot hoogwaardige en duurzame waterfronten. Uiteraard kan 
desgewenst ook kennis gemaakt worden met de bedrijven die 
samenwerken in Waterfronts NL.  Een telefoontje: 0320218845 
is voldoende. 

OVER WATERFRONTS NL
Op tal van plaatsen in de wereld wordt aan het water ruimte 
gemaakt voor woningbouw, watersport en/of cruisevaart door 
herstructurering en sanering van industrie en beroepsvaart.  
Deze ontwikkelingen zorgen niet alleen voor een aantrekkelijk 
waterfront, maar ook voor draagvlak of een impuls voor 
andere economische activiteiten.  Ook worden met succes 
wereldwijd volledig nieuwe waterfronten ontwikkeld, 
waardoor het investeringsklimaat wordt bevorderd.  Voor 
potentiële opdrachtgevers is het echter niet eenvoudig om de 
juiste expertise te vinden voor de ontwikkeling of uitvoering 
van vaak complexe watergerelateerde plannen of projecten. 

De missie van Waterfronts NL is:
1. Het geven van voorlichting over de kansen van duurzame 
waterfrontontwikkeling en herinrichting wereldwijd.
2. Het delen van kennis en deskundigheid op alle relevante 
vakgebieden ten aanzien van waterfrontontwikkeling met 
alle belanghebbenden en/of betrokkenen.
3. Het vormen van de verbindende schakel tussen de vraag 
van klanten en het aanbod van diensten in een transparante 
en objectieve manier.
4. Vereenvoudiging van het proces van 
waterfrontontwikkeling om koudwatervrees bij 
initiatiefnemers te voorkomen.
5. Het laten zien van voorbeelden van 
waterfrontontwikkeling van hoge kwaliteit waarmee 
Nederlandse specialisten, projectontwikkelaars, architecten, 
ontwerpers, advies- en ingenieursbureaus,  waterbouwers, 
aannemers en toeleveranciers zich wereldwijd 
onderscheiden in de markt.

Begin 2010 is daarom het idee ontstaan om door bundeling van 
de expertise van ingenieursbureaus, architecten, specialisten, 
investeerders en toeleveranciers een verbindende schakel te 
bieden tussen vraag en aanbod.  Dit initiatief heeft geleid tot 
Waterfronts NL.  Door samen te werken biedt Waterfronts NL 
potentiële opdrachtgevers inmiddels een goede ingang om 
vanaf de eerste planvorming tot aan de oplevering over de 
specifieke kennis en deskundigheid te kunnen beschikken.  
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