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Door het binnentrekken van blauwe assen vanuit de historische haven en het 
maximaal vergroenen van de verharde ruimte ontstaat een groenblauw netwerk in het 
projectgebied. Het netwerk bestaat uit 3 grote noord-zuid gerichte assen die onderling 
verbinding hebben via doorsteken in het woon en werkweefsel. Aan de meest westelijk 
gelegen noord-zuid as worden voornamelijk de recreatieve elementen gekoppeld. De 
voormalige Afrikalaan wordt een groene drager van het traag verkeer met openbaar 
vervoer en in de meest oostelijke as speelt zich grotendeels het water en energieverhaal 
af. Groen en blauw spelen een belangrijke rol in het stimuleren van sociale relaties en 
het creëren van een klimaatbestendig stadsdeel. 

In het diagram hiernaast wordt het principe schematisch weergegeven als aanzet tot 
het ruimtelijk ontwerp. Hierbij krijgen we inzicht op welke infrastructuur nodig is voor 
het uitbouwen van het groenblauwe netwerk als sociaal-ecologische drager. Er zijn 2 
grote delen te onderscheiden: de watercyclus en de energiecyclus.  

In de watercyclus zien we dat het hemelwater terechtkomt op drie verschillende 
plaatsen: de open ruimte, de woningen en de bedrijven. Op al deze plaatsen zijn 
technieken aanwezig die het hemelwater vooral in grote mate afvoeren naar een 
netwerk aanwezig in de open ruimte. Het netwerk is zichtbaar aan het oppervlak door 
grachten, wadi’s en vijvers. Vervolgens sluit het netwerk, of beter de watercyclus, op 
twee manieren. Enerzijds de kleine cyclus op terrein zelf, waar infiltratie in de bodem, 
opname van planten en vervolgens verdamping van water door de planten zorgt voor 
een klimaat-regulerend effect. Anderzijds de grote cyclus buiten ons gebied. Hierbij 
komt een teveel aan water in het gebied via een overloop terecht in het water van de 
dokken, om dan te worden afgevoerd naar de zee waar het door verdamping uiteindelijk 
in de vorm van regen zijn weg naar het gebied terugvindt.  

Een deel van het hemelwater werd tijdens de watercyclus ook opgeslagen bij woningen 
en bedrijven voor eigen gebruik, wat uiteindelijk leidt tot het vervuilen ervan. Bij de 
energiecyclus liggen net die afvalstromen aan de basis, met een belangrijke rol voor 
het grijs en zwart afvalwater. 

Het grijze afvalwater afkomstig van huishoudens, bedrijvigheid en run-off water van 
straten en pleinen komt terecht in bezinkingsputten, waar zoals de naam het doet 
vermoeden de zwaardere delen bezinken en slib ontstaat. Hierna wordt het afvalwater 
overgepompt naar een verticaal doorstromende helofytenfilter. In deze vorm van 
helofytenfilter blijft het afvalwater langer staan, waardoor niet enkel aerobe maar ook 
anaerobe bacteriën hun taken uitvoeren en zelf zwaarder vervuild water gezuiverd kan 
worden tot de kwaliteit van regenwater. Om die kwaliteit te bekomen dient er tussen de 
2,5m² en 5m² aan filter te worden voorzien per inwonersequivalent. De ambitie is om 3ha 
helofytenfilter aan te leggen. Rekeninghouden met een verwacht inwonersequivalent 
van 7500 voor het gebied komt dit neer op 4m² filter per inwonersequivalent. 

Na het zuiveren komt het grootste deel van het water terecht in het blauwgroene 
netwerk, een kleiner deel wordt gebruikt in de stadslandbouw, specifiek de serres, 
als gietwater. Gebaseerd op een lopend onderzoek van Innovatienetwerk Groene 
Ruimte en Agrocluster wordt het gietwater door opname en verdamping uiteindelijk 
gecondenseerd en mits een kleine bewerking gebruikt als drinkwater. De opname en 
verdamping van het water gebeurt door teelten die later geoogst en geconsumeerd 
worden door de lokale bewoners. De nabewerking van het gecondenseerde water 
bestaat uit een filtering, door bijvoorbeeld een actief koolfilter, en een toevoeging van 
kalk zodat het water enige hardheid krijgt. Op het einde van dit proces wordt nog 
een kleine hoeveelheid geconcentreerd grijs afvalwater afgevoerd naar een externe 
waterzuivering en vervolgens terug aangevoerd naar het drinkwaternet om zo de 
hoeveelheid drinkbaar water stabiel te houden. 

Het zwarte afvalwater, bij voorkeur afkomstig van vacuümtoiletten, vormt samen met 
het groenafval uit het gebied (maaisel afkomstig van de helofytenfilter, groenten en 
fruitresten uit de keuken, resten uit de stadslandbouw en slib uit de bezinkingsputten) 
voor de biomassa die nodig is in de biogasinstallatie. Hierin wordt ¼ biomassa 
samengevoegd met ¾ ent-materiaal (een specifieke combinatie micro – organismen) 
wat zorgt voor een vergistingsproces tot biogas. Restproducten van dit proces 
zijn struviet (kunstmeststofvervanger voor de stadslandbouw) en grijs water, die 
teruggestuurd kan worden naar de helofytenfilter.

Het biogas dient als duurzame brandstof voor de WKK – centrale, die net buiten het 
gebied gekoppeld staat aan de elektriciteitscentrale. Bij de WKK – centrale wordt niet 
enkel de geproduceerde elektriciteit via de elektriciteitscentrale op het net gestoken. 
Ook wordt de vrijgekomen warmte omgezet tot een stadswarmtenet waarvan de 
stadsuitbreiding kan profiteren. Medeleveranciers voor dit warmtenet zijn bedrijven uit 
het projectgebied, met Christeyns als hoofdrolspeler.

Uiteindelijk komen de verschillende stromen (voedsel, elektriciteit, warmte en al dan 
niet verwarmd regen en drinkwater) aan bij de woning, waarin ze terug vervuild worden 
en de energiecyclus rond is. 
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Een vlotte mobiliteit wordt gecreëerd door de ruimte anders te gaan organiseren, de nood aan 
verplaatsingen zal hierdoor afnemen. Door het omleggen en herbestemmen van een aantal 
verkeersassen en het inplanten van openbaar vervoer-knopen creëren we een gebied dat ruimte 
schept voor diverse invullingen. Op deze grote structuur, sluiten fijnmazige routes aan dewelke 
vorm krijgen via fiets- en wandelpaden.

Het dorpsleven wordt op stedelijk niveau geïmplementeerd in het 
gebied, dit om de bewoners en gebruikers een betere identiteit 
te geven met de plaats.  Het is belangrijk dat alle verschillende 
functies en infrastructuren aanwezig zijn in het gebied. Er wordt 
gewoond, handel gedreven, gewerkt, geleerd en gerecreëerd.
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