
Plannen Kleindokkaai goedgekeurd

Het stadsbestuur keurde de plannen goed voor de heraanleg van de Kleindokkaai.

Er komt een mooie wandel- en fietspromenade langs het water en de kaai wordt

groener.

Het project omvat de volledige Kleindokkaai van het Oktrooiplein tot aan de Koopvaardijlaan en

zet het maritiem-industrieel karakter van de kaai in de verf. De oude treinsporen en draaicirkels

op het noordelijk deel van de Kleindokkaai blijven behouden. De Sobemai-kraan die al op de

kop van de kaai gezet werd krijgt een uitkijkplatform. Scheepskettingen en dukdalven zullen

dienst doen als speel- en zitobject.

Aan de waterkant komt er een breed betonnen pad voor fietsers en wandelaars over de volledige

lengte van de Kleindokkaai. Het pad sluit naadloos aan op de Schipperskaai. Er komen bomen,

gazons en verschillende soorten lage begroeiing. Twee oorspronkelijke stalen masten blijven

behouden en worden ingezet als bevestigingspunten voor groenslingers. Een karrenspoor aan

gevelzijde laat laden en lossen met de wagen nog toe, maar benadrukt vooral het verkeersluwe

karakter. De Kleindokkaai krijgt het statuut van woonerf met éénrichtingsverkeer.

Meer uitleg en afbeeldingen vindt u hier.

https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/openbare-wegenwerken-uw-buurt/openbare-werken-gent-centrum/openbare-werken-ontwerpfase/kleindokkaai


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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