⏲ 24 november 2020, 11:00 (CET)

Weer stap dichterbij voor vier kilometer lange
promenade langs dokken

De vernieuwing van de Handelsdokkaai start op 1 december 2020 en duurt
tot eind mei 2021. Die werken betekenen weer een stap dichterbij voor de 4
kilometer lange promenade langs het water die het Houtdok, Achterdok en
Handelsdok met elkaar verbindt.

Ruimte voor fietsers en wandelaars
Met de heraanleg van de Handelsdokkaai investeert de Stad Gent verder in aangename fiets- en
wandelruimte langs het water. De Stad Gent wil verschillende kaaivlakken met elkaar verbinden
tot een doorlopende fiets- en wandelpromenade van bijna 4 kilometer rondom het Houtdok,
Achterdok en Handelsdok. Er komt ook een fietsloper tot aan Dok Zuid.

De promenade van 4 meter breed in beton zal in de toekomst ook aansluiten op de nieuwe
Matadibrug, die de Handelsdokkaai op de westelijke oever van het dok zal verbinden met de
Schipperskaai op de oostelijke oever. Zo krijgen voetgangers en fietsers een nog vlottere
verbinding van en naar de binnenstad.

'Het wordt een heel mooi, nieuw stukje publieke ruimte. Waterkanten hebben
een enorme aantrekkingskracht op fietsers en wandelaars. Aan het
Handelsdokkaai kunnen we water combineren met schitterende industriële
architectuur.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Behoud van maritiem-industrieel karakter
Tijdens het ontwerp werd rekening gehouden met het maritiem-industrieel karakter van de
kaai. Zo blijven de sporen waarop de kaaikranen zich vroeger verplaatsten grotendeels
behouden. Andere maritieme elementen, zoals de kranen en oude scheepskettingen, zijn
geïntegreerd in het ontwerp.
De totale kost voor de heraanleg van de Handelsdokkaai is geraamd op 1.202.088,53 euro excl.
btw, waarvan 600.000 euro subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Contact

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-mail
sofie.aelterman@stad.gent
Bevoegd

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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