
Nieuw dierenasiel aan de Noorderlaan: een blik op
de toekomst

De gemeenteraad van maandag 21 november keurde unaniem de plannen goed om
een gloednieuw dierenasiel op te trekken aan de Watersportbaan. Dat is goed
nieuws, na de jarenlange zoektocht. Vzw Koninklijke Vereniging voor
Dierenbescherming is nu zeker van zijn plaats voor de komende 50 jaar.

Vandaag kon de pers voor het eerst een blik werpen op het ontwerp van het toekomstig
opvangcentrum. Trots stelden schepen Tine Heyse en schepen Martine De Regge samen
met vzw Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming het project voor.

Het Gentse dierenasiel wordt al sinds 1958 onlosmakelijk geassocieerd met het
Citadelpark. Dagelijks zie je een hond aan een rood touw één van de talrijke vrijwilligers
voorttrekken. Een idyllisch beeld, maar het leven in het getorend gebouw is voor de
medewerkers en de dieren minder rooskleurig. Stilaan takelt het door inbraken
geteisterde gebouw af. En de omstandigheden waarin de dieren worden opgevangen,
stemmen steeds minder overeen met de huidige opvangnormen.



Op initiatief van schepen Tine Heyse, bevoegd voor dierenwelzijn, en in samenwerking
met Schepen De Regge, bevoegd voor vastgoedbeheer, voorziet de stad nu 978.000
euro subsidie. Gezien vzw Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming ruim de helft
van de kosten op zich neemt, wordt er 2 miljoen euro geïnvesteerd in het nieuwe
dierenopvangproject.

'De nieuwbouw is nodig om te voldoen aan de huidige opvangnoden. Bovendien
zal het welzijn van de dieren fors toenemen in het nieuwe asiel. De achtergelaten
honden krijgen grotere kennels en de katten zullen van een uitgebreid kattenterras
kunnen genieten. Een doordachte inrichting van de vertrekken zal ook meer rust
garanderen voor de dieren en werknemers. Vrijwilligers die de honden uitlaten
zullen op hun beurt verwend worden met verschillende nabijgelegen
wandelroutes.'

— Tine Heyse, schepen van Milieu

Ook Schepen De Regge prijst zich gelukkig met de goedgekeurde opstalovereenkomst,
waardoor het dierenasiel de stadsgronden kan gebruiken voor een periode van 50 jaar
tegen de betaling van een zogenaamde opstalvergoeding. De stad streeft naar een laag
energiegebruik bij haar eigen gebouwen, een eis die het Dierenasiel onderschreef. Niet
alleen presenteerde Buro-C Architecten een architecturaal pareltje, ook kon het
architectenbureau door toepassing van innovatieve technieken een zeer energiezuinig
ontwerp voorleggen. Het kantoorgedeelte van het dierenasiel zal zelfs uitgevoerd worden
als passiefbouw.

'Meer dan 20 locaties werden onderzocht in de zoektocht naar een geschikte
locatie voor het dierenasiel. Ik ben dan ook verheugd dat in de zomer van 2017 de
werken zullen starten. En dat in 2018 een eigentijds en energiezuinig dierenasiel
zal kunnen openen.' 

— Martine De Regge, schepen van Facility Management 

Nu de gemeenteraad zijn goedkeuring heeft gegeven aan de opstalovereenkomst, kan
het snel gaan. De start van de werken wordt voorzien in de zomer van 2017. In 2018
zullen de dieren verhuizen naar de Noorderlaan

Dr. Patrick Derycke, sinds 1985 vaste dierenarts van het asiel en nu ook al 10 jaar
voorzitter van de vzw is zeer opgetogen over het project:



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 256.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.

'Het is voor ons een droom die eindelijk in vervulling gaat. Ruim 10 jaar zijn we
met onderhandelingen en planning bezig, en de goede samenwerking die we met
de Stad Gent altijd al gehad hebben, heeft nu zijn vruchten afgeworpen. Het
project kwam de voorbije 2 jaar in een stroomversnelling. Het is dan ook met
genoegen dat ik mocht vaststellen dat de gemeenteraad zich unaniem achter het
project schaarde. Ik beloof de Gentenaars er een asiel van te maken een grote
stad waardig.”

— Dr. Patrick Derycke, voorzitter vzw Koninklijke Vereniging voor
Dierenbescherming
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Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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