
Handkraantje en goederenwagon herinneren oude
kades aan havenverleden

Op 5 maart 2018 werden een handkraantje en een goederenwagon geplaatst aan
het Stapelplein in de Oude Dokken en aan de Voorhavenkaai. Het zijn maar enkele
van de objecten die de oude kades van Gent zullen herinneren aan het rijke
havenverleden.
 
De Gentse haven verhuisde in de geschiedenis steeds meer op naar het noorden, weg
van het centrum. In de Oude Dokken en de Voorhaven  staan nu woonprojecten in de
steigers. In de nieuwe projecten laten de Stad Gent en sogent het havenverleden verder
leven.  Oude kranen, sporen, aanmeerpalen, loodsen en andere typische
havenelementen krijgen een nieuwe rol in het gebied.

Handkraantje in Oude Dokken

Op het Stapelplein werd een handkraantje ter hoogte van de Bataviabrug geplaatst. De
handkraan werd gebouwd in 1870 door de constructeur Nicaise en Delcuve uit La
Louvière, en is zo een van de oudste van België. Het kraantje heeft een hijsvermogen
van 3.000 kg.



De handkraan zal deel uitmaken van de vier kilometer lange, maritieme promenade rond
de Oude Dokken en zal samen met de grote havenkranen en een aantal kleinere
maritieme objecten het verhaal van de Gentse zeehaven illustreren. Tevens zal de kraan
ook dienst doen als zitelement. De lage sokkel van de kraan is op een ideale zithoogte.
De handkraan is na 148 jaar nog altijd in werkende staat, maar het mechanisme werd om
veiligheidsredenen geblokkeerd. Bij de herinrichting van de Handelsdokkaai zal de
handkraan een definitieve plek krijgen.
 
In het voorjaar worden nog eens twee kranen verwacht, een ter hoogte van het
toekomstige Houtdokpark en een aan het Achterdok.

Goederenwagon in de Voorhaven

In de Voorhaven kreeg een goederenwagon van het type Gs een nieuwe plek. Het is een
gesloten goederenwagon bestaande uit een metalen frame met houten platen en balken.
De wagon werd gebruikt voor transport van losse onderdelen. Typisch aan deze wagons
is dat ze aan beide kanten konden geladen worden.  Aan de Voorhaven hebben
honderden wagons van dit type goederen aan- en afgevoerd.

https://www.oudedokken.be/geen-categorie/drie-nieuwe-havenkranen-op-komst-oude-dokken/


 
De laatste functie van de wagon was als reparatiewerkplaats, voor het onderhoud van
elektriciteit en signalisatie langs de spoorwegen. Nu krijgt de goederenwagon een nieuw
leven ten dienste van buurtactiviteiten in de Muide.
 
Later deze maand worden nog een goederenwagon en een locotractor verwacht in de
Voorhaven. De wagons passen in de herinrichting van de site. De herinrichting maakt de
Voorhaven tot een groenere wijk met woningen en kantoren. De Stad Gent wil het
havenverleden er ook in eer herstellen. Zo blijven sporen en kasseien behouden. Het
laatste stuk van het historisch hekwerk rond de Voorhaven werd afgelopen jaar
gerestaureerd en plaatselijk gereconstrueerd. De heraanleg van de Voorhavenkaai tot
een fiets- en wandelpromenade is net begonnen.
 
De kraan en de goederenwagon werden beide gerestaureerd door vrijwilligers van
Toerisme en Spoor Patrimonium vzw in hun spoorwegmuseum te Saint-Ghislain.

Informatie
Oude Dokken: projectcommunicator Sofie Lagaisse, dienst Stedelijke Vernieuwing, tel. 09
266 52 70, e-mail sofie.lagaisse@stad.gent
Voorhaven: projectcommunicator Wannes Haghebaert, dienst Stedelijke Vernieuwing, tel.
09 266 82 33, e-mail wannes.haghebaert@stad.gent

Bevoegd/betrokken
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http://www.stad.gent/voorhaven


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 259.000 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.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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