
ONTWERPHANDBOEK OUDE DOKKEN
BEHOUD VAN HET STOERE MARITIEME HAVENKARAKTER 
ALS KWALITEIT VOOR STADSVERNIEUWING

Datum 2015-2016 
Ligging Schipperskaai Gent 
Opdrachtgever Stad Gent 
Ontwerpteam Stramien cv i.s.m. Landlab (NL) 
Medewerkers Evert De Baere (projectverantwoordelijke), Ann Meirlaen, Senne De Bleser 
Budget 1.239.670,00 euro excl. btw  
Omvang 600 lopende meter kaai



De omgeving van de drie oudste havens van Gent wordt 
getransformeerd naar een nieuwe wijk ten oosten van het 
stadscentrum. Het ontwerpteam Stramien cv i.s.m. Landlab 
(NL) krijgt de opdracht om de kaairuimte, binnen het ste-
denbouwkundig plan van OMA, te vertalen naar een hand-
zaam ontwerphandboek. Het behoud van stoere maritieme 
karakter van de dokken, de rijke geschiedenis  en dus het 
behoud van de ‘havensporen uit het verleden’ staan centraal 
in de ontwerpstudie. Tegelijk moet de toegankelijkheid voor 
alle ruimtegebruikers verbeterd worden. 

Het ontwerphandboek bundelt ideeën voor de toekomstige 
vormgeving en materialisering van de kaaien. Er werden 
vijf thema’s gedetecteerd: de vloer, het (haven)groen, de 
dokranden, de relicten en de toevoegingen. Samen bepalen 
ze de nieuwe scenografie langs de dokken. Het boek vormt 
een praktische leidraad voor de deelontwerpen die volgen 
en op die manier gefaseerd het gehele kaaigebied transfor-
meren.  

De Schipperskaai werd als eerste kade volgens de princi-
pes van het ontwerphandboek opnieuw aangelegd. 

Van alle industriële objecten die er opnieuw een plek krijgen 
zijn de historische kranen de opvallendste. Ooit domineer-
den de kranen de skyline van de oude havendokken. De 
twee blauwe havenkranen aan de Schipperskaai zijn van-
daag opnieuw een landmark in de stad. Zo wordt – net zoals 
in zoveel andere Europese steden – ook in Gent de oude 
haven stap voor stap een geanimeerd nieuw stadsdeel. 

Stramien cv gaat graag aan de slag met ons industrieel en 
collectief erfgoed. 



Synthese materialisering ontwerphandboek
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VLOER

 - fiets- en wandelroutes
 - materialisering
 - sporen
 - toegankelijkheid

 - groen op de kaaien
 - groene spots
 - groen als onderdeel van een gro-

tere groenstructuur volgens het 
brochettemodel, nader in te vullen

 - kranen
 - bunkers
 - silo’s
 - gebouwen
 - liften
 - bolders
 - sporen

 - muren
 - hellingen
 - trappen
 - steigers

 - balustrades
 - verlichting
 - balkons
 - stapelingen
 - meubilair

GROEN RELICTENRANDEN TOEVOEGINGEN
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Leeswijzer ontwerphandboek


