
Het project ‘Nieuwe Dokken’ is een project dat de 
herontwikkeling beoogt van de bedrijventerreinen 
en woningen gelegen ten oosten van het Handelsdok 
en het Houtdok, in het noordoosten van Gent. Het 
project kadert binnen de stadsuitbreidingsplannen 
van de stad Gent. Deze plannen schrijven ondermeer 
de herlokalisering van de ring (R40) voor. Hierdoor 
zal het gebied ten oosten van het Handelsdok en 
Houtdok ingesloten worden binnen het stedelijk 
weefsel van de stad Gent. Op welke manier 
kunnen we deze ruimte kwalitatief, zowel fysiek 
als sociaal, herontwikkelen zodanig dat deze een 
volwaardig stadsdeel van de stad Gent kan worden?
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LOKALE STATISTIEKEN

De plannen en ideeën voor de herontwikkeling van de site worden 
gekenmerkt door de betrokkenheid van verscheidene actoren. De stad Gent, 
de huidige bewoners van de site en de eigenaars van de handelspanden zijn 
de voornaamste actoren binnen de herontwikkeling van de Oude Dokken.
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GROENE DRAGER LOKALITEIT BELEEFBAARHEID SOCIALE DYNAMIEK

Binnen het project van de ‘Nieuwe Dokken’ trachten we 
verscheidene functies ruimtelijk te combineren met oog op 
het voltooien van een ruimtelijk geheel. De focus zal gelegd 
worden op het vervaardigen van een kwalitatieve woon-
werkomgeving waar diensten en voorzieningen op wandel-, 
loop- en fietsafstand bereikbaar zijn. Verschillende functies zullen 
geconcentreerd worden rond een centraal (markt)plein zodanig 
dat deze voor iedereen makkelijk bereikbaar, per traag verkeer, is.

Het aandeel en aantal groenvoorzieningen zal aanzienlijk 
stijgen wanneer de site herbestemd zal worden. De 
vernieuwde groene omgeving zal de leefomgeving 
kunnen verbeteren, tevens zullen de voorzieningen 
gebruikt kunnen worden ter recreatie. Hierdoor zal 
het groen kunnen dienen als stimulator van sociale 
interacties en fungeren als ontmoetingsplaats waarin vrij 
gerecreëerd kan worden.

Sociale dynamiek is een principe dat de nodige aandacht verdient. De 
ruimtelijke ontwikkeling van de site zal deze kunnen stimuleren. Zo zal er 
een centraal (markt)plein en/of een multifunctionele ruimte in de vorm 
van een buurthuis komen waar buurtcomités en jeugdbewegingen 
evenementen kunnen organiseren, dit met het oog op het bevorderen 
van de sociale dynamiek. Ook het voorziene groen zal hierin een 
rol spelen. Een samenhangende, gemotiveerde gemeenschap waar 
elk individu aan zelfontplooiing kan doen, is het beoogde doel.

In termen van beleefbaarheid zijn harmonie en veiligheid twee 
kernbegrippen. De combinatie van een woon-werkomgeving met 
groenvoorzieningen en trage verkeersassen zullen deze begrippen tot 
uiting laten komen. Het aanbod aan verschillende functies is tevens 
belangrijk om mee te nemen in de ontwikkelingsplannen. Deze dienen 
in samenhang met woningen harmonieus ingepland te worden.

Ruisbroek - BUUR De Porre Gentbrugge - Vandriessche ArchitectenEkeren - BUUR Instant City - Archigram Stockholm - GEHL New York - GEHL Denemarken - GEHL

OPRICHTING

Door de opkomst van
straatverlichting, gevoed
door ontstoken gas, werd
er in Gent een gasfabriek

opgericht.

GAS- EN TEEROPSLAG

Door de komst van
de gasfabriek in de

tweede helft van de 19e
eeuw werden er gas- en

teeropslagplaatsen
geïnstalleerd, zo ook op

de site aan de Afrikalaan.

MACHINALE STEENBEWERKING

Na het sluiten van de gasfabriek in
1945, diende de site herbestemd te
worden. Gasopslag was niet langer
een activiteit op de site. Gasopslag

werd vervangen door machinale
steenbewerking als hoofdactiviteit.

PRODUCTIE POLYESTERS

Vanaf 1983 werden
er, naast machinale

steenbewerking,
polyesters geproduceerd
op de site. Deze activiteit
vond slechts gedurende
een periode van 5 jaar

plaats.

GROOTHANDEL/OPSLAGPLAATSEN

Sinds 1988 wordt de site aan
de Afrikalaan voornamelijk
ingevuld en gebruikt door

groothandelbedrijven, bovendien
worden de loodsen als

opslagplaatsen gebruikt.

ONTWIKKELING VOLWAARDIG STADSDEEL
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ONTWIKKELING VAN EEN KWALITEITSVOLLE WOON-
WERKOMGEVING

Binnen de ontwikkeling zal de sociale verwevenheid 
tussen verschillende bewoners van prioritair belang zijn. 
Groenstructuren, nabijheid van multifunctionele voorzieningen 
en ruimte voor burgerinitiatieven stimuleren de ontwikkeling 
van deze kwaliteitsvolle, sociale en fysieke, omgeving.
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“Linda en Rafaël hebben een vrije dag. Ze besluiten om van 
het mooie weer te genieten en te picknicken in het park. 
Op het Centrale Plein gaan ze inkopen doen bij de lokale 
marktkramer. De sfeer op het plein is altijd gezellig, er is 
altijd wel iets te doen, iemand is muziek aan het spelen, een 
jeugdbeweging aan het werk... Ze moeten maar de straat over 
te steken en hebben al een geschikt, groen plekje gevonden. 
Nadat ze hun dekentje uitgerold hebben, beginnen ze aan 
hun feestmaal, met allerlei exotische producten aangekocht 
op de markt. Wat een luxe om al die verschillende culturen 
zo dicht bij huis te hebben! 

Na het eten genieten ze nog wat na en zijn ze getuige van 
een knap staaltje basketbalkunsten. Maar dan, in een fractie 
van een seconde, verliest de speler de controle over de bal. 
Die valt recht op Rafaëls nieuwe gsm... Gelukkig is er vlakbij 
een reparatiewinkel voor elektronica. Een kort fietstochtje 
van vijf minuten langs het water brengt hen ontspannen tot 
bij de winkel. Morgen is zijn gsm weer helemaal als nieuw. 
Op de weg terug naar huis, komen ze Jaide nog tegen, die 
op het binnenpleintje een trui zit te breien. Ze maken nog 
een praatje, om daarna naar binnen te gaan, en zich klaar te 
maken voor het feestje in het jeugdhuis die avond. 

Wat een luxe, wonen in de stad...”

De Porre - Vandriessche Architecten


