Nieuw Leven in de Oude Dokken

Gent, 13 maart 2015

Beste buurtbewoner
Na de kaaimuren aan het Handelsdok en het Houtdok krijgt ook de kaaimuur aan de oostzijde van het Achterdok,
langs de Kleindokkaai, een serieuze opknapbeurt. Enkele meters voor de bestaande muur komt een nieuwe wand,
op dezelfde hoogte van de oude kaaimuur. Dat maakt het kaaivlak ernaast meteen een stukje breder.
Dit nieuwe kaaivlak zal aansluiten op het verlaagde wandelpad langs het Handelsdok. Daardoor kunt u binnenkort
op een bijzonder aangename manier van aan de zwaaikom tot voorbij de Bataviabrug langs het water wandelen.
Eind dit jaar klaar
De werken gaan van start in de tweede helft van maart. Zonder onvoorziene omstandigheden zijn ze klaar tegen
eind dit jaar.
In een eerste fase stabiliseert de aannemer de onstabiele delen van de bestaande kaaimuur. In een bepaalde zone
zal hij hiervoor alvast een kleine hoeveelheid slib ruimen. Daarna plaatst hij een hele rij buispalen in de grond. Die
vormen de basis van de nieuwe kaaimuur. Vervolgens wordt de ruimte tussen de oude en de nieuwe muur opgevuld. Daarop wordt dan het extra stuk kaaivlak aangelegd. Tot slot ruimt de aannemer het slib over de volledige
lengte van de kaaimuur.
Tijdens de werken heeft Waterwegen en Zeekanaal NV speciale aandacht voor mogelijke geurhinder. Ook de
kwaliteit van het water wordt nauwlettend in het oog gehouden. Bij het plaatsen van de buispalen zijn trillingen in
de onmiddellijke omgeving van de werf niet uit te sluiten. Uiteraard doet de aannemer er alles aan om de hinder
zoveel mogelijk te beperken.
Werfzone langs het water
De werfzone van deze werken bevindt zich deels op de vroegere terreinen van Ready Beton, langs de Koopvaardijlaan, en deels op de strook meteen naast de kaaimuur. Dat betekent dat de parkeerplaatsen aan de kant van het
water verdwijnen. Gezien de Kleindokkaai in de toekomst helemaal verkeersvrij wordt, komen deze plaatsen ook
na de werken niet terug.
Om een hogere parkeerrotatie te creëren, heeft de Stad Gent recent een regime voor betalend parkeren ingevoerd
in de Koopvaardijlaan en de Kleindokkaai. Dat geldt van 9 tot 19 uur en heeft tot gevolg dat de bestaande parkeerplaatsen vaker vrijkomen. Een ticket van 15 minuten is gratis. Bewoners kunnen een gratis parkeerkaart aanvragen
bij het Mobiliteitsbedrijf. Zo kunnen zij onbeperkt parkeren in de buurt.

Nieuw leven in Oude Dokken
De werken aan het Achterdok kaderen in de herontwikkeling van de volledige Oude Dokken tot nieuwe woonwijk
aan het water. Ze gebeuren in opdracht van de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en het
Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent, met steun van de Europese Unie.
Hebt u vragen over deze werken?
Neem dan gerust contact op met Waterwegen en Zeekanaal NV, Claudia Van Vooren, communicatieverantwoordelijke afdeling Bovenschelde, tel. 09 292 12 24, e-mail claudia.vanvooren@wenz.be of met sogent, Agnieszka Zajac,
projectleider Oude Dokken, tel. 09 269 00 00, e-mail agnieszka.zajac@sogent.be
Voor dringende vragen over de uitvoeringswerken kunt u contact opnemen met de werftoezichter van
Waterwegen en Zeekanaal NV, Paul Vanderlinden, op het nummer 0499 58 75 43.
Met uw vragen over parkeren en mobiliteit kunt u terecht bij het Gentse Mobiliteitsbedrijf, 09 266 28 00,
mobiliteit@gent.be
Meer info over het project Oude Dokken vindt u op www.oudedokken.be
Daar kunt u ook intekenen op de digitale nieuwsbrief over de Oude Dokken.
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