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Door uitbreiding van waterwegen zal 
ook mobiliteit via het water mogelijk worden met 
bijvoorbeeld watertaxi's. Verder wordt reizen via 
het land verbeterd met de aanleg van een 
treinstation en het verlichten en verbreden van 
fietspaden.

In 2050 zal de gemeente Altena bestaan 
en werken met water. In de landbouw, 
energie, natuur, wonen en mobiliteit gaat 
water een nieuwe rol spelen, die efficiënt 
en duurzamer is. Hierbij wordt de 
leefbaarheid verbeterd en behoudt het 
landschap zijn identiteit.

Doordat de gemeente aantrekkelijker wordt voor 
meer inwoners, zullen er woningen 
worden bijgebouwd. In het bijzonder 
waterwoningen die zelf energie opwekken en 
tegelijkertijd zorgen voor extra waterberging. 
Deze woningen zullen goed in het nieuwe 
waterrijke Altena passen.

Duurzame energie gaat opgewekt worden 
door drijvende zonnepanelen. Deze 
zonnepanelen kunnen ook nog eens in elkaar 
schuiven. Zo blijft er voldoende licht schijnen 
op het water. Energie wordt duurzaam 
opgewekt en het ecosysteem blijft intact. 

De leefbaarheid van het gebied gaat door deze aanpassingen 
omhoog. Door de verbeterde mobiliteit en de extra voorzieningen 
is het gebied veel aantrekkelijker voor jong opgeleiden. Door 
de toename van water en natuur zorgt het voor een rustige 
woonomgeving.

Met ons plan zorgen wij voor een 
toegankelijk en rustgevend Altena!

Het plaatsen van urban waterbuffers, aanleggen 
van waterberging en verbreden van het 
middendoorstroomgebied van de Noordwaard zal 
er voor zorgen dat Altena is voorbereid op de 
toekomstige klimaatverandering en haar 
gevolgen. Door het combineren van de 
waterberging met recreatie, het vergroten van de 
Biesbosch en het aanleggen van stadsparken 
kunnen we de leefbaarheid nog meer verbeteren 
in Altena.
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Geen natte voeten, wel pootje baden



Fleur Bastings, Carla 
Burgess, Lise Ellens, Lotte 
van Kempen, Wessel 
Koolhaas, Eline Meijer

“Wij zien de gemeente Altena in de toekomst als 
een gemeente die samen woont op en met 
water. Dorpen die goed verbonden zijn en 
genoeg voorzieningen voor alle leeftijden”

Geen natte voeten, wel pootje baden


