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VERWEVENHEID DOOR MOBILITEIT
 
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.



KNOOPPUNTEN VAN COLLECTIEVE VERVOERSSTROMEN EN FIETSINFRASTRUCTUUR
Deze knooppunten kunnen gezien worden als aansluiting op het omliggende verkeersnet. Daarnaast zijn het de toegangspoorten op maat van de inwoners 
die het nieuwe en bruisende gebied binnentreden. Het kunnen punten worden waar men aansluit op alle mogelijke verkeersvormen. Dit door gebruik te maken 
van openbaar vervoer en fiets- en wandelpaden. Deze knooppunten worden voorzien in het noorden en zuiden van het gebied. De ruimte rond deze plaatsen 
is ideaal voor nieuwe initiatieven. Dit kan kleinhandel, carpoolparkings of informatiepunten, dewelke onderling de sociale interactie verhogen, omvatten.

SOCIALE COHESIE VERSTERKEN MET HET CENTRUM
Het verleggen van de ring zal het gebied fysiek binnen de stad brengen. De ring is een barrière waardoor de inwoners zich uitgesloten voelen. Deze barrière 
zal in de toekomst opgeheven worden waardoor de inwoners zich op en top Gentenaar voelen. Het blijft niet bij de ingreep op de ring: fiets- en wandelpaden 
ontstaan om het gebied te gaan verbinden met grote voorzieningen (station, winkels, knooppunten, stadscentrum ...). 

TRAAG NETWERK OPTIMALISEREN
De Afrikalaan wordt een trage vervoersas met fiets- en wandelpaden die zich verweven doorheen het gebied, verder is er een goede verbinding met het 
centrum door tram- en busverbindingen. Een goed functionerend en aaneengesloten netwerk is essentieel voor het trage netwerk. In dit gebied is voetganger 
en fietser hoofdgebruiker. Deze autoluwe/autovrije zones bieden veilige plekken voor recreatie.  We focussen ons op autoluwe momenten voor handelaars, 
waardoor bewoners hun woonst kunnen bereiken maar het gebied gespaard blijft van het zware dagverkeer. Verder gaan we op zoek naar alternatieven en 
maken we het gebied toegankelijker via openbaar vervoer. 

EEN GOED FUNCTIONEREND WATERWEGENNET
Het waterwegennet is belangrijk in een goed werkend vervoerssysteem. We blazen het transport over water nieuw leven in, we zetten in op de mogelijkheden 
van watertaxi’s, waterbussen … om het wegverkeer te ontlasten en in te spelen op de mogelijkheden van het gebied. Deze structuur kan zowel gebruikt 
worden voor personenvervoer als transportmogelijkheid voor handelaars. 



WATER ALS SOCIAAL-ECOLOGISCHE DRAGER

Doorheen het projectgebied wordt een netwerk van groenblauwe assen aangelegd als drager voor zowel 
sociaal-ecologische aspecten alsook vormen van verkeer. Het netwerk bestaat uit één centrale as, de 
voormalige Afrikalaan, die vervolgens rechtlijnig aftakt doorheen de verschillende bouwvolumes van het 
gebied. Aan dit netwerk kunnen de recreatieve elementen, het traag verkeer plus openbaar vervoer maar 
ook het wateropvang- en infiltratieverhaal gekoppeld worden. Water en groen spelen dus een belangrijke 
rol in het stimuleren van sociale relaties en het creëren van een klimaatbestendig stadsdeel.
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WATEROPVANG EN -INFILTRATIEVERHAAL
Bij de herontwikkeling van het projectgebied zal vanzelfsprekend de gebruikelijke scheiding van RWA en DWA uitgevoerd worden. Het regen en afvalwater 
van het gebied zal hierna ter plaatse gehouden worden en dus niet meer afgevoerd worden naar een waterzuiveringsinstallatie. Deze installatie en het 
rioleringsstelsel zullen hierdoor tijdens piekmomenten niet onnodig overbelast worden waardoor de overstromingskans beperkt blijft. Het afvalwater van 
bedrijven zal aan strenge eisen moeten voldoen vooraleer het in het openbaar domein toegelaten wordt. Als bedrijven deze normen niet respecteren staan 
ze zelf in voor het filteren van het water tot aan de vereiste kwaliteit of zijn ze genoodzaakt om te verhuizen. Het huishoudelijk en door bedrijven vervuild 
afvalwater vloeit bij het toekomen in het openbaar domein door een helofytenfilter waardoor proper, weliswaar niet drinkbaar, water verkregen wordt en 
ter plaatse geïnfiltreerd wordt. Het regenwater wordt door verschillende technieken opgevangen, vertraagd afgevoerd en ter plaatse geïnfiltreerd.  Deze 
technieken komen voor in de vorm van daktuinen, wadi’s, regentonnen, zowel ondergrondse als bovengrondse waterbassins, watertrappen, …. Naast de 
voordelen voor het rioleringsstelsel en de waterzuivering biedt maximale wateropvang en -infiltratie op terrein ook een stabielere grondwatertafel en meer 
mogelijkheden in beplanting met een klimaat-regulerend effect tot gevolg.

RECREËREN IN COMBINATIE MET WATER
Door de aanwezigheid van de “Oude Dokken” en de Gentse zeehaven, alsook de ontwikkeling van het groenblauwe netwerk, zijn er voor ons projectgebied 
genoeg mogelijkheden om te recreëren aan, in en op het water. Deze recreatie dient in verschillende vormen voor te komen en voor verschillende doelgroepen 
bestemd te zijn. Zo is er voor iedere leeftijdscategorie en voor iedere sociale klasse wat wils en wordt uitsluiting als item vermeden. Plannen voor exclusieve 
recreatiemogelijkheden, zoals de jachthaven, worden bij deze teniet gedaan. Niet alle vormen van recreatie in het projectgebied moeten gekoppeld worden 
aan water, maar door de context van de site en met het oog op de klimaatverandering kunnen watergebonden activiteiten voor de nodige verkoeling zorgen.

AANDACHT VOOR HISTORISCHE HAVENACTIVITEITEN
Door de historische context van het gebied wordt extra rekening gehouden met waardevolle elementen uit het verleden, te denken aan kaaimuren, oude 
havenrelicten, loodsen... Hierdoor wordt het groenblauwe netwerk niet rechtstreeks aangesloten op de bestaande waterstructuur in het gebied. Om wateroverlast 
in het gebied te vermijden wordt wel een overloop van het groenblauwe netwerk naar de bestaande waterstructuur voorzien die wordt gebruikt bij het bereiken 
van de opvanglimiet van het gebied. Ook recreatieve voorzieningen zullen ingepast worden met respect voor historische structuren en proberen op een 
recreatieve-educatieve manier het maritieme verleden te doen heropleven.



DORPSLEVEN OP STEDELIJK NIVEAU

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



GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN STIMULEREN ZELFSTANDIGHEID EN IDENTITEIT
Er wordt hard ingezet op de nabijheid van verschillende voorzieningen. Dit om het gevoel van eigenheid, samenhorigheid en zelfstandigheid aan het gebied 
(terug) te geven. Een plein, een markt, scholen, een informatiecentra, religieuze plaatsen en verenigingslokalen zorgen voor en ondersteunen het leven op de 
site.  Deze plaatsen geven bovendien een mogelijkheid waar het tot contact kan komen tussen mensen. Mensen dienen elkaar te kunnen ontmoeten om een 
gemeenschap te vormen. Dat wordt ondersteund door zowel fysieke ruimte als uitgebreide virtuele kanalen die ook in de fysieke ruimte zichtbaar en bruikbaar 
zijn. Tevens zorgt het ervoor dat de bewoners hun wagen niet meer per se nodig hebben om bv. de kinderen naar school te brengen of inkopen te doen. Een 
systeem van vrijwilligersvergoeding die korting geeft bij de lokale handel wordt ingevoerd. De munteenheid hiervan is ‘Dok’. Drie uur huiswerkbegeleiding 
geven levert je bijvoorbeeld 5 Dok op. 
 
KWALITATIEF WOONAANBOD VOOR DIVERSE KLASSEN
Verschillende klassen vinden hun thuis in dit gebied. Kapitaalkracht is geen basisvereiste om in dit gebied te komen wonen. Er is plaats voor verschillende 
woontypologieën met andere invullingen. Naast private woningen en sociale woningbouw is er ook aandacht voor transitwoningen, zorgwoningen, 
kangoeroewonen, tijdelijke verblijfplaatsen, studentenwoonsten en cohousingprojecten. Er zijn zowel huur –als koopwoningen beschikbaar. Dit onder 
verschillende modellen.
Hoogbouw vindt zijn plaats tussen middelhoogbouw en laagbouw. Op de juiste locaties kan hoogbouw worden ingepland met zicht op het water. Laagbouw is 
niet noodzakelijk geprivilegieerd voor de rijkere klassen net als hoogbouw niet per definitie uitsluitend beschikbaar is voor de lagere stand.
 
GEDEELD GROEN MET STADSLANDBOUW
Bewoners hebben niet noodzakelijk elk hun privétuin. Een bescheiden private buitenruimte vloeit over in de gedeelde gemeenschappelijke hof. Men geniet van 
grotere oppervlaktes gedeelde groene buitenruimte waarin voldoende ruimte is om te wandelen, spelen, genieten. Daarnaast wordt er ook voldoende grond 
voorbehouden om aan stadslandbouw te kunnen doen. Dit ter beschikking voor zowel de bewoners zelf als van mensen uit de binnenstad die een volkstuintje 
willen onderhouden. Lokale groenten en fruit kunnen tussen de bewoners geruild en verhandeld worden. Dit kan via een digitaal forum als wekelijks in het 
buurthuis.
 
COMMERCIËLE FUNCTIES MET MAAKINDUSTRIE
Wonen en werken worden in het gebied gecombineerd. Hierdoor valt het gebied op geen enkel moment van de dag stil. Het zorgt voor een sociale controle 
zonder dwingend te zijn. Commerciële functies bevinden zich dicht bij de bewoning en de kernen. Alles is via lokaal transport of fiets bereikbaar. Mensen die 
in het gebied tewerkgesteld zijn, hebben de mogelijkheid hier ook te komen wonen. Grotere bedrijven die zich richten op maakindustrie nemen hier ook hun 
intrek. Zo kunnen er plaatselijke fietsfabrikanten, een industriële bakkerij of 3dprinting bedrijf op maat van het stedelijk dorp hier gevestigd zijn. Zij worden 
naargelang hun noden ingepland op de site. De bedrijven die nood hebben aan transport via het wegennetwerk zijn voornamelijk in het oosten gelokaliseerd, 
gericht op ring.Bedrijven met bijvoorbeeld een groter geluidsoverlast vinden we verder van de bewoning.


