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Water As Leverage

Waar gaat het over?

Water As Leverage nodigt investeringsbanken,
lokale actoren en ingenieurs uit rond het grootste
wereldprobleem: te veel, te weinig of te vuil water. Ze
ontwikkelen en realiseren concrete waterprojecten én
een methode om deze opgave sneller en overal aan te
pakken.

Meer

Overstromingen, droogte, vervuiling… Water is een van
’s werelds meest complexe uitdagingen, zeker omdat
we het niet los kunnen zien van klimaatverandering,
migratie, verstedelijkingsdruk, bevolkingsgroei en de
stijgende vraag naar voedsel en energie. Water vormt
een risico, maar we kunnen het ook ombuigen tot een
kans. Net omwille van zijn centrale positie kunnen we
water inzetten om de grote mondiale transities in de
juiste richting te sturen.
Nergens ter wereld zijn watergerelateerde rampen
zo wijdverbreid en duur als in Azië, waar 83% van
de bevolking mogelijk getroffen wordt door de
zeespiegelstijging of de verdroging van deltagebieden.
Om die aan te pakken hebben we een partnerschap
opgezet met een multi-donor investeringsbank en
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met drie exemplarische locaties: Chennai (India),
Khulna (Bangladesh) en Semarang (Indonesië). In
samenwerking met de drie steden hebben we de
specifieke lokale vraagstukken gedocumenteerd.
Op basis hiervan lanceerden we op 22 april 2018 een
oproep voor consortia van ontwerpers, ingenieurs
en adviseurs. Na lokale werksessies in september
organiseren we in Brussel een eerste collectieve
ontwerpsessie met de zes geselecteerde consortia.
Vervolgens werken ze verder aan concrete,
geïntegreerde stedelijke waterprojecten. Deze zullen
worden voorgelegd aan de investeringsbank om ze in
2019 tot uitvoering te brengen.
Het doel van het traject bestaat er niet enkel in om in de
drie Aziatische steden tot projecten voor een duurzame
en inclusieve transformatie te komen. De ambitie is om
een aanpak en repliceerbare kennis te ontwikkelen,
waarmee vergelijkbare opgaven in meerdere steden
voldoende snel tot kwalitatieve projecten, financiering
en uitvoering kunnen worden gebracht.

Water as Leverage (WaL) is een initiatief van
Internationaal Watergezant Henk Ovink, Asian
Infrastructure Investment Bank, Internationale
Architectuur Biënnale Rotterdam en Architecture
Workroom Brussels. Het eerste programma van WaL is
de Call for Action ‘Water as Leverage for Resilient Cities:
Asia’ dat namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken
op 28 april 2018 gelanceerd werd door de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en ondersteund wordt
door 100 Resilient Cities, Nederlands Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat, Global Centre of
Excellence on Climate Adaptation en UN/World Bank
High Level Panel on Water.

