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De visie vertrekt vanuit 
de menselijke activiteiten 
(life). Hiervoor wordt een 
aaneenschakeling van 
plaatsen (places) in de 
publieke ruimte voorzien. 
Het implementeren van 
bouwwerken (buildings) 
gebeurt pas als derde, en 
laatste stap. Het resulteert in 
een sterke relatie tussen het 
gebruik en de kwaliteit van 
de ruimte.

Een detaillering in beplanting, 
verharding, woonvormen 
en bouwtypologieën zorgt 
voor een interessantere 
leefomgeving. Deze 
kleinschaligheid kan als 

ervaren worden. Het ontwerp 
staat in functie van het 
gebruik,  ooghoogte en  

levendig woonmodel kan 
daarnaast ook onderdak 
bieden aan recreatieve en 
socio-economische functies. 
De opeenvolging van 
levendige straten, pleinen en 
parken creëert en ondersteunt 
een dynamisch stadsleven. 

Er moet radicaal voor een 
andere mobiliteit gekozen 
worden. Het vertrekpunt 
voor een stadsdeel op 
mensenmaat is een snelle 
verbinding van en naar de 
andere stadsdelen in de vorm 

te voet. Een verderzetting 
van het huidige autogerichte 
beleid moet vermeden 
worden om verdere sociale 
isolatie en versnippering te 
vermijden. Autodelen kan 
aanvullend op wijkniveau een 
oplossing bieden voor verdere 
(individuele) verplaatsingen.

Een grote bestaande 
beeldwaarde is te vinden in 
de oude fabrieksgebouwen. 
Deze geven op een 
kwalitatieve manier het 
industriële karakter van de 
omgeving weer. Iets wat nog 
zeer voelbaar is vandaag 
maar  nog ontwerpmatig 
kan versterkt worden door 
gebruik te maken van 
industriële materialen, alsook 
de aanwezige industriële 
relicten een prominente plaats 
te geven in het straatbeeld.

De site bevat zones waar 
vegetatie kan groeien 
aangepast aan de noden van 
de gebruikers. De variëteit 
in gebruiksintensiteit en 
activiteit wordt verdergezet 
in het groenontwerp. Publiek, 
semipubliek, collectief en 
privaat zullen verweven 
worden, waar groen telkens 
de drager is en waar 
ontmoetingen en andere 
sociale interacties kunnen 
plaatsvinden.

Het stedelijk groen 
heeft een productieluik 
namelijk het ondersteunen 
van grondstofstromen, 
waterzuivering en 
stadslandbouw. Een divers 
groen netwerk dat kan 
transformeren, maar ook 
steeds zijn vaste ecologische 
en sociale waarden kan 
waarborgen.

De hotspots vormen een web 
van innovatieve bedrijvigheid. 
Dit wil zeggen dat ze op 
een constructieve manier 
elkaar ondersteunen en 
samenwerken. Dit gebeurt via 
een circulair systeem waar 
naar een milieuvriendelijke 
bedrijvigheid wordt gestreefd. 
Zware industrie vindt geen 
plaats in het woonweefsel 
en wordt geclusterd aan de 
haven.

Er wordt ingezet op een 
grote burgerbetrokkenheid 
door vrij in te vullen hotspots 
te voorzien (pop-ups). Ze 
bieden ruimte voor tijdelijke 
initiatieven maar ook voor 
permanente bedrijvigheid. 
Via subsidiëring, een anti-
leegstandsbeleid en een 
goed onderbouwd platform 
stimuleren we deze start-
ups & scale-ups. Deze zones 
kunnen zowel een publiek, 
semi-publiek als privaat 
karakter hebben.

Verschillende regelluwe 
zones ontstaan in deze 
hotspots, waardoor een 
vlotte overstap in (her-)
bestemming naar een ander 
soort invulling  kan worden 
gemaakt, echter steeds 
afgewogen ten opzichte 
van de verenigbaarheid met 
het stedelijk leven. Er wordt 
gezocht naar een gezonde 
mix van winkels, horeca, 
kantoren, atelierruimtes, 
etcetera. 
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De site van @DOK, gelegen in het oude havengebied van Gent,  
draagt een rijke geschiedenis. Ze heeft dienst gedaan als 
gasfabriek, opslagruimte, textielverwerkingsbedrijf, etcetera. Als 
we vandaag naar de site kijken zien we veel bedrijvigheid. Net door 
dat grote aantal ondernemingen in combinatie met de strategische 
ligging en het exessief autogebruik is de site onderhevig aan een 
grote verkeersdruk. 

Waardevolle panden of oud-industriële objecten liggen verspreid 
over het gebied rond de Arikalaan.   Ze bieden een 
aangrijpingspunt voor de ontwerpers en fungeren daarnaast als 
bewaker van de waardevolle historische link. De link naar het 
typische industriële karakter, de genius loci (de geest van de 
plaats).

Enkele problematieken verschijnen door de analyse van actoren, 
statistieken en ruimtelijke aspecten. Volgens de kwantitatieve 
analyse is er onvoelde openbaar vervoersaanbod, groen en lokale 
winkelmogelijkheden. Daarnaast heerst er een onveilig fietsgevoel, 
te wijten aan o.a. het zwaar verkeer. 

Tot slot krijgt Gent te kampen met een toenemende vergrijzing,  
terwijl er reeds lange wachtlijsten voor zorgwonen en service flats 
bestaan. Hetzelfde verhaal voor de sociale huisvesting. Sinds juli 
2017 staan er maar liefst 12 000 Gentenaars op de wachtlijst voor 
een sociale woning. Volgens de huidige trend zal Gent deze 
mensen tegen 2034 nog steeds niet kunnen huisvesten. De situatie 
legt duidelijke prioriteiten bloot, die logischerwijs vertaalt moeten 
worden in het strategisch ontwerp.
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