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projectfiche
i.s.m.: architecten Atelier 4, landschapsarchitect Bram Breedveld,
Ingenieursbureau Asset NV en Derveaux nv. • datum: 2004-heden •
opdrachtgever: stad Gent • contactpersoon Greet Vanlancker • kostprijs
fase 1 aanleg: 1.494.458,40 EUR (excl. BTW)
fase 1 is voorlopig opgeleverd  10 08 2011

visie
dynamiek van het nieuwe stedelijke wonen en werken,
handel en recreatie
Deze ontwikkeling is reeds ingezet met privé-initiatieven. Deze
initiatieven werken statusverhogend en moeten als economische
motor bevorderd worden en een meerwaarde betekenen voor de
hele buurt.

dynamiek vanuit het water
Verdere uitbouw van de organisatie op het water met nadruk op
diversiteit:
- infrastructuur voor woonboten (permanent en passanten)
- instellen van bootverbinding/watertaxi met Dampoortstation
- verbinden van verschillende kade-elementen tot een
  promenade langsheen het water die verder doorloopt
- versterken van de relatie met de overkant van het kanaal door
  een groenstructuur als afsluiter van de  drukte van de
  Wiedauwkaai
- economische, eenvoudige, duidelijke oplossingen genieten de
  voorkeur.

identiteiten en sfeer als handelsmerk
- layer 1: geleding van het waterfront
- layer 2: de fijne geleding van de woonbuurt
- layer 3: ontwerplayer - structuur voorde  beleving en
  associatie, meerduidig, selectie van de historische context
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behouden havensfeer en bestaande
relicten

- kasseien als basis
- gerenoveerde kranen
- het gerestaureerde hekken
- de gerestaureerde poorthuisjes krijgen

een buurtfunctie
- de sporen worden zoveel mogelijk

geïntegreerd
- elementen van de haveninfrastructuur

zoals bolders, verlichtingselementen
worden gebundeld op de belevingsroute

stadsplein aan het water en de kade
steiger en kade, architectonische graszone, skatelandschap, bruisend
plein

groene strip met bomen
overgang van grootschalige havensfeer naar kleinschalig park en
woonbuurt

park
buurtpleintjes, spelstrip/speeltoestellen/speelbol, zitarena, sportveldje,
hol&bol in grasgazon, haagslinger

Voorhavenlaan

Londenstraat

ontwerp
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park augustus 2011

voorhavenlaan 2010

Londenstraat februari 2011 Londenstraat - New Yorkstraat
februari 2011


