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FLEXIBILITEIT

Een reactie op het idee dat alles zijn 
eigen afgesloten plaats en tijd moet 
hebben - het openstaan voor nieuwe 
combinaties en ideeën, om zo tot een 
efficiënter ruimtegebruik te komen. 
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Flexibele mobiliteit

Makkelijke omschakeling vervoer

Het nieuwe mobiliteitsplan zorgt 
voor een vlotte bereikbaarheid en 
eenvoudige verplaatsingen op de site. 

Zo zal gewerkt worden met een netwerk van 
knooppunten op maximaal 1 km van de verste 
woning, op deze manier  blijft alles kortbij. 
Hierrond worden mobiliteitsvoorzieningen 
geclusterd (fietsenstalling, haltes tram…) 
zodat eenvoudig overgeschakeld kan worden 
naar een ander vervoermiddel. Zo kan je van 
de tram snel overstappen op de elektrische 
deelfiets om je reis verder te zetten. 
Rond deze knooppunten zijn ook voorzieningen 
geclusterd zoals lokale handelaars, kinderopvang… 

 

Flexibel in tijd

Leegstand tegengaan

Aangezien de gronden schaars zijn, moet elke 
ruimte optimaal benut worden. Bedrijven die na 
de werkuren leeg staan, kunnen gebruikt worden 
voor lezingen of andere culturele activiteiten, of 
voor geluidshinderlijke activiteiten zoals concerten. 

Ook lokale ondernemers kunnen hier initiatief 
nemen. Een restaurant overdag kan gebruikt 
worden als ontmoetingsplaats voor ouderen.

Tijdens de opbouwfase van de site zullen 
veel braakliggende gronden aanwezig zijn. 
Deze kunnen in afwachting van een project 
ingevuld worden door tijdelijke initiatieven.
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Tijdelijk gebruik

Binnen het project wordt ruimte voorzien voor 
tijdelijk gebruik op initiatief van de bewoners. 
Op deze manier dragen zij actief bij aan de 
dynamiek en levendigheid van de site. Ze geven 
zelf vorm aan de ruimte en eigenen ze toe. 

Oude loodsen die bewaard worden kunnen 
omgevormd worden tot markten op 
zaterdag en een voetbaltoernooi op zondag. 

(Zie ook: toe-eigenen van ruimtes)

Flexibel wonen

Omdat de site toegankelijk moet zijn voor iedereen, 
zal er worden ingezet op woonvormen die toelaten 
dat mensen gemakkelijk kunnen verhuizen, 
of hun woning kunnen aanpassen aan hun 
noden van het moment. Jonge gezinnen hebben 
bijvoorbeeld meer ruimte nodig dan ouderen 
wiens kinderen uit huis zijn. Een mogelijkheid 
zou dan zijn om bewoners binnen een project geen 
vaste plaats, maar wel een bepaalde hoeveelheid 
ruimte toe te kennen. Als de noden van de 
bewoners veranderen, kan hun ruimtebeslag op 
deze manier mee veranderen. Door dergelijke 
vormen van flexibel wonen te ondersteunen, kan 
iedereen zijn plaats vinden binnen het project. 
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Functies verweven - voorzieningen 
dichterbij

De nodige voorzieningen en functies worden 
verweven zodat alles dichtbij is. Dit zal een 
positieve invloed hebben op de kwaliteit 
van de leefomgeving en de gebruikswaarde. 

De bedrijvigheid van de site moet bewaard 
blijven, het zijn onmisbare bouwstenen van 
het stedelijk weefsel. Deze bedrijvigheid moet 
constant in ontwikkeling blijven. Het maakt 
de buurt aantrekkelijk voor de stadsbewoners.

(Zie ook: duurzaamheid)



COLLECTIVITEIT
INCLUSIVITEIT

Het samen invullen en beleven van de 
ruimte, zonder enige vorm van uitsluiting.
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Collectief wonen en voorzieningen

Er wordt ingezet op collectieve woonvormen 
(zie ook: flexibel wonen). Daarnaast worden 
ook voorzieningen bij voorkeur collectief 
georganiseerd, om een betere dichtheid te 
bekomen zonder open ruimtes te moeten 
afstaan. Een voorbeeld van een voorziening die 
collectief kan worden is de wasplaats. Door het 
centreren van deze collectieve voorzieningen 
bij woningen zijn minder verplaatsingen nodig, 
waardoor de verkeersdrukte vermindert. 

Gedeelde mobiliteit 

Op de site van de Oude Dokken zijn trage wegen (te 
voet of per fiets) dominant. Er wordt ook gestreefd 
naar collectieve mobiliteit. Om dit aan te moedigen 
worden er verschillende maatregelen getroffen: zo 
worden binnen het gebied elektrische deelfietsen/
deelscooters en deelauto’s voorzien en wordt er 
sterk geïnvesteerd in openbaar vervoer. Er worden 
nieuwe centrale verbindingen gelegd die een 
vlotte verkeersstroom garanderen. Dit heeft hoge 
prioriteit en wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Het 
is mee bepalend voor het succes van het project. 

De vlotte bereikbaarheid wordt gerealiseerd door 
de nodige lijnen en haltes voor trams te voorzien 
en in samenspraak met de NMBS een nieuw 
station Muide te openen. Voor de verbinding 
naar de stad en de haven wordt een waterbus 
ingelegd. Zo wordt de site bereikbaar op grote 
schaal, cruciaal voor het vervoer van de toekomst. 

Voor elektrische deelauto’s worden er 
ondergrondse parkings voorzien aan de rand 
van het gebied die geclusterd worden rond 
strategische plaatsen. Vrachtwagen vervoer 
wordt beperkt doordat het goederentransport 
gebeurt onder de grond. Zo komt open ruimte 
vrij waar rustige plekken gecreëerd worden. 
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Collectieve open ruimte en tuinen

Kleinere private tuinen, al dan niet gedeeld binnen 
een kleine gemeenschap, blijven mogelijk voor 
de mensen die dit wensen. Daarnaast wordt een 
gemeenschappelijk park voorzien, dat toegankelijk 
is voor iedereen. Inwoners blijven uiteraard 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
eigen private tuin. Het collectieve groen wordt 
onderhouden door de groendienst van Stad Gent. 

In de gedeelde open ruimtes is plaats voor 
recreatie zoals speeltuigen voor kinderen, 
eventuele tijdelijke ontmoetingsplaatsen, 
volkstuintjes,… De volkstuintjes zorgen voor 
een sociale en maatschappelijke functie. Dit 
kan gecombineerd worden met dieren zoals 
kippen, schapen, geiten,… De invulling van deze 
ruimte wordt zoveel mogelijk overgelaten aan 
de burgers. (zie ook: toe-eigenen van ruimtes) 

Door de gedeelde ruimtes op deze manieren 
aantrekkelijk te maken, verwachten we dat 
steeds minder mensen nood hebben aan private 
tuinen - op die manier komt ruimte vrij die weer 
als gedeelde open ruimte benut kan worden. 

Toe-eigenen van ruimtes

Bewoners krijgen inspraak in het ontwerpproces 
van de woningen. Door mensen zelf de functies/
indeling van de buitenruimte te laten aanpassen 
of te luisteren naar hun noden kunnen 
verschillende typologieën ontworpen worden, zo 
krijgen we niet allemaal dezelfde eenheden. De 
woning wordt aangepast aan de behoefte van 
het gezin, wat de toe-eigening van de ruimte 
bevorderd en het draagt bij tot de vormgeving 
van de site. Er ontstaat zo een ruim aanbod 
voor elke leeftijdsgroep/gezinssamenstelling en 
wordt een interessante architectuur verkregen. 

Er wordt voorzien in voldoende open ruimte en 
materialen zoals bv goals, tafeltennis… Zo bieden 
we de burgers mogelijkheden, zonder daarbij een 
“verplichte” invulling voorop te stellen. Natuurlijk 
wordt daarbij ook een open houding ingenomen 
tegenover voorstellen van de burgers zelf.

(Zie ook: collectief wonen, participatie, tijdelijk 
gebruik)
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Toegankelijk voor iedereen

Iedereen is welkom. Het doel van de site is een plek 
te maken waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht 
achtergrond of leeftijd. Voor kinderen worden in 
de open ruimte de nodige speelzones aangelegd. Er 
komen ook scholen en kinderopvangcentra. Doordat 
de site grotendeels autoluw is, wordt dit een veilige 
plek voor hen. Ouderen krijgen de nodige aandacht. 
Door de verweving van wonen met dagelijkse 
voorzieningen kunnen zij langer zelfstandig leven. 
De open ruimte wordt ingericht zonder drempels, 
met verharde paden, lichte hellingen, duidelijke 
contrasten, aangepaste oversteekplaatsen… 
Zo wordt de ruimte vlot toegankelijk en 
leefbaar voor iedereen. (Zie ook:  groen)

Hoewel het project vernieuwing tot doel heeft, 
worden ook de oorspronkelijke bewoners 
niet vergeten. Zij kunnen naast de eventuele 
vergoeding voor hun oude woning ook genieten 
van een voordeliger tarief voor de huur van 
een nieuwe wooneenheid of -oppervlakte, 
binnen het project. (Zie ook: flexibel wonen)

Ook mensen met minder financiële middelen 
krijgen een plek: er zullen voldoende sociale 
woningen gebouwd worden, die verweven worden 
met andere woningen via vormen van collectieve

huisvesting. Qua uitzicht wordt er gestreeft naar 
1 groot geheel van verschillende wooneenheden. 
Zo worden de sociale en de andere wooneenheden 
optimaal gemengd. (zie ook: collectief wonen)
 
Er wordt ook gefocust op integratie en het 
leggen van sociale contacten. Nieuwkomers 
kunnen bijvoorbeeld helpen in de stadslandbouw 
(geteelde producten verkopen aan winkels of een 
eigen restaurant openen), helpen bij collectieve 
voorzieningen (bv wassen en strijken), of zich 
vestigen als lokale ondernemers. Op die manier 
worden zowel de buurt als de bewoners verrijkt. 



DUURZAAMHEID

Een duurzaam ontwerp is een ontwerp 
dat voor een lange tijd functioneel 
en kwalitatief kan worden ingezet. 
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Participatie - communicatie

De eerste stap naar een duurzaam ontwerp 
op menselijke schaal is communicatie met de 
bewoners. Via participatie krijgen de bewoners 
inspraak in het ontwerpproces en zullen ze 
geïnformeerd worden over kleine ingrepen en wat 
ze zelf kunnen doen om tot een duurzaam ontwerp 
te komen. (zie ook toe-eigening) Door middel 
van campagnes zullen de bewoners aangespoord 
worden om betrokken te raken. Zo worden ze 
gestimuleerd mee te denken over de visie en het 
programma, het recht op inspraak, woonvorm,... 
De informatie die uit deze acties voortkomt, 
wordt meegenomen naar de ontwerptafel. 

Deze participatie beperkt zich niet tot het 
ontwerpproces: ook nadat het ontwerp gerealiseerd 
is, blijft de site evolueren door gebruik. Om dit in 
goede banen te leiden wordt zowel georganiseerd 
als informeel buurtoverleg ondersteund.

Kwalitatieve mobiliteit 

Voor een kwalitatieve mobiliteit zal ingezet 
worden op een uitgebreid fiets- en wandelnetwerk 
met verspreide oplaadpunten voor elektrische 
fietsen. Knooppunten in het landschap worden 
zo met elkaar verbonden via hoogwaardige en 
veilige routes. Er wordt ingezet op een vlotte 
verbinding van het traag verkeer op, van en naar 
de Oude Dokken door middel van fietsostrades op 
strategische assen die zorgen voor een snellere 
verplaatsing. Er kan al aangesloten worden op 
Groenas I die Lochristi met de Oude Dokken verbindt. 

De auto wordt niet volledig verbannen uit het 
landschap, maar krijgt een meer beperkte 
plaats. Op dat vlak wordt vooral ingezet op 
collectiviteit. (zie ook: collectieve mobiliteit)

Kwalitatief betekent ook gezond, daarom moet 
vervoer milieubewust gebeuren door te werken 
met hernieuwbare energie zowel over land als 
over water. Wagens, vrachtwagens en bussen die 
niet op waterstof of elektriciteit rijden zullen op 
termijn hun plaats op de site verliezen, en moeten 
overschakelen op hernieuwbare energie. Op die 
manier ontstaat er een gezonde leefomgeving.
(Zie ook: collectieve mobiliteit)
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Groen 

Er wordt een stukje stad gecreëerd waar de 
natuur beleefd wordt en waar een zekere rust 
gevonden wordt. Daarom wordt er plaats voorzien 
voor recreatie, ontspanning, groene ruimtes,… 
die ertoe bijdragen het stadsleven draagbaar te 
maken en afstand te nemen van de stadsdrukte.

Alle groene ruimtes, woongedeeltes en bedrijvigheden 
worden verbonden met elkaar door middel van 
groenstructuren. Deze groenstructuren zullen 
voornamelijk gemeenschappelijk ter beschikking 
gesteld worden en zorgen voor de beleving van de 
ruimte. Naast de groene ruimtes wordt er rekening 
gehouden met de verharding, die wordt beperkt. 

Om een natuurlijk bodempeil te garanderen, worden 
er wadi’s aangelegd voor optimale waterinfiltratie 
en afwatering. Deze wadi’s kunnen ook gebruikt 
worden door de kinderen, als educatieve 
speelruimtes. De overblijvende ruimtes worden 
ecologisch ingevuld door extensief grasland, 
eventueel gecombineerd met een bloemenweide. 

Regenwater wordt opgevangen en gezuiverd om te 
gebruiken voor bijvoorbeeld sanitaire voorziening. 
Grijs water wordt gefilterd en hergebruikt. Het 
waterverbruik kan op deze manier beperkt worden. 

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie zal niet enkel ingezet 
worden voor mobiliteit. Ook woningen en bedrijven 
zullen hier gebruik van maken, en zullen zo veel 
mogelijk zelfvoorzienend worden en werken met 
een compensatieregeling. De daken van gebouwen 
kunnen optimaal gebruikt worden door groene 
daken te voorzien met zonnepanelen. Naast zonne-
energie wordt er een warmtenet aangelegd dat 
gebruik maakt van de restwarmte van de bedrijven 
en industrie uit de nabijgelegen haven aangevuld 
met collectieve warmtepompen. De bewegingen van 
fietser en wandelaars worden omgezet in energie 
die gebruikt wordt voor de straatverlichting. 



26 27

Toegankelijk voor iedereen 

De open ruimte wordt ingericht zonder drempels, 
met verharde paden, lichte hellingen, duidelijke 
contrasten, aangepaste oversteekplaatsen… Zo wordt 
de ruimte vlot toegankelijk en leefbaar voor iedereen. 




