
Werken in de Voorhaven
De Stad Gent en private ontwikke-

laars vernieuwen de Voorhaven tot een 

woonbuurt met groen en kantoren. De 

groene zone rond Loods 26 is bijna klaar. 

Private ontwikkelaars bouwen apparte-

menten, lofts en kantoren. Het historisch 

hekwerk werd gerestaureerd en hier en 

daar opnieuw geplaatst. Er staat een 

aannemer klaar om van de zone van de 

voormalige loods 21 een wijkpark voor 

de Muide te maken. De heraanleg van de 

Voorhavenkaai is onderbroken. Verder in 

deze brochure vindt u meer info over de 

deelprojecten.
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MEER INFO

www.stad.gent/voorhaven

wannes.haghebaert@stad.gent

09 266 82 33

HEKWERK
De Voorhaven is volledig omheind met 

hekwerk. Zowel de site als het hekwerk zijn 

beschermd. Een groot deel van het hekwerk 

is circa 10 jaar geleden gerestaureerd in 

opdracht van Stad Gent, samen met de 

wachthuisjes aan de Voorhavenlaan en de 

historische kranen aan de Voorhavenkaai. 

De afgelopen jaren werd de rest van de 

omheining gerestaureerd en waar nodig 

opnieuw geplaatst.

VERGROENING
Bij de herinrichting van de Voorhaven wil de 

Stad de site ook vergroenen en klaar maken 

voor de klimaatverandering. De plek van 

de voormalige Loods 21 krijgt de inrichting 

van een groen grasplein met speelheuvels 

met bomen en een pergola met klimplan-

ten. Tussen de kasseien tussen de loodsen 

komen er grasvoegen. En aan de waterkant 

op de Voorhavenkaai komen er zogenaam-

de vegetatievoegen. Dat zijn plekken waar 

natuurlijke vegetatie tussen de voegen alle 

ruimte krijgt om uit te groeien.Deze keuzes 

helpen tegen opwarming bij hoge tempera-

turen en laten water insijpelen in de grond 

bij hevige regenval. 

AANLEG WIJKPARK START
Op de contouren van de voormalige Loods 21 komt een wijkpark. Vandaag staat het 

bedrijf EMR nog op deze zone en er was een tijdelijke invulling onder de naam PiraMuide. 

Kinderen zullen er na de herinrichting kunnen spelen in een nieuwe graszone of op de 

speelse heuvels met bomen. Aan de rand van het wijkpark komen verschillende vakken 

voor activiteiten zoals een basketbalveldje, bankjes en moestuinbakken.

Aan de kant van de kaai biedt een pergolaconstructie met klimplanten schaduw. 

De pergola verwijst naar de structuur van de voormalige loods en herstelt op die manier 

het oorspronkelijk zicht van de Voorhaven. Aan de andere kant van het wijkpark worden 

de kasseien en spoorlijnen heraanlegd en voorziet de Stad verschillende treinwagons. 

Die wagons staan ter beschikking van de buurt.

WERKEN IN FASEN
De aannemer start op 7 augustus 2018 met de aanleg van het zuidelijke stuk (aan de 

kant van Loods 20). Die werken zullen volgens de huidige planning zo een drie maanden 

duren. Op het noordelijke stuk staat momenteel nog het bedrijf EMR. Het bedrijf moet 

binnen het jaar verhuizen. Daarna kan ook dit deel van het wijkpark aangelegd worden. 

Helemaal op het einde wordt de pergolaconstructie langs de Voorhavenkaai gebouwd.

OUDE TREINWAGONS
In het nieuwe inrichtingsplan van de Voor-

haven gaat veel aandacht naar het indus-

trieel erfgoed. De Stad plaatst treinwagons 

op de overgebleven sporen als herinnering 

aan het haventransport. Onder de luifel van 

Loods 26 kwamen al een gesloten wagon 

en een locomotief. Naast het toekomstige 

wijkpark (voormalige Loods 21) staan al een 

daktuinwagon en een gesloten wagon en 

komen er nog een open en een gesloten wa-

gon bij. Vzw Offl ine zal een wagon naast het 

wijkpark inrichten tot een plek waar mensen 

kunnen creëren, workshops organiseren, 

vergaderen, familiefeestjes geven of gewoon 

gezellig samen zijn. Hebt u nog ideeën voor 

een invulling, neem dan contact op uw wijk-

regisseur (Karolien.Lecoutere@stad.gent of

09 266 82 57). 

LOODS 26
De herinrichtingswerken rond Loods 26 zijn 

deze zomer klaar. Het is nu een toegan-

kelijke buurttuin voor de buurt. U kan er 

wandelen, uitrusten en picknicken. De 

Moeskopperij zal samen met buren een 

aantal moestuinbakken beheren. De sporen, 

de oude treintoestellen, de kasseien en het 

gerestaureerde hekwerk herinneren aan het 

havenverleden.
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1 | LOODS 26
In de zomer van 2018 werkt 

de aannemer de omgeving van 

Loods 26 af. 

2 | KAAI 24
Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent 

plant een 70-tal woningen op Kaai 24. 

Er loopt echter een juridische proce-

dure tegen de stedenbouwkundige 

vergunning.

3 | LOODS 23
Een private ontwikkelaar res-

taureert de loods tot kantoren 

en lofts met een ondergrondse 

parking. 

4 | LOODS 22
Loods 22 werd ingericht 

tot kantoren en lofts.

5 |  OMGEVINGSAANLEG 
LOODS 22 EN 23

Stad Gent heeft een stedenbouwkundige 

vergunning voor de omgeving van Loods 22 

en 23, maar die werd aangevochten. 

De vergunning ligt nu voor bij de raad 

voor vergunningenbetwistingen.

6 | EX-LOODS 21
Op de plek waar vroeger Loods 21 

stond legt de Stad Gent vanaf begin 

augustus een wijkpark aan. 

Zie verder in deze brochure voor 

meer informatie.

8 | KAAI
De Stad Gent vernieuwt de kaai tot een 

nieuwe fi ets- en wandelpromenade met 

platte kasseien. De woonboten krijgen 

een aansluiting op elektriciteit, telefonie 

en water. De werken begonnen in het 

voorjaar, maar werden stilgelegd. 

De bouwvergunning is vernietigd door de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Dit gebeurde op vraag van bvba De 

Nieuwe Voorhaven en vzw De Voorhaven. 

De Stad Gent moet nu enige tijd wachten 

op een ‘herstel’-besluit van de Deputatie. 

Zodra de Stad beschikt over een nieuwe 

uitvoerbare vergunning, kunnen de we-

genwerken verdergezet worden.

7 | LOODS 20 - RUP 143
De zone ‘RUP 143’ is eigendom van private 

ontwikkelaars. De bouw van appartemen-

ten in de Terneuzenlaan (København – nr 

7A) is gestart. Begin 2019 beginnen ook de 

bouwwerken van nieuwe woningen op de 

hoek van de Londenstraat en de Kopen-

hagenstraat (nr 7B). Tussen deze projec-

ten is er volgens het RUP 

een paviljoen met buurtondersteunende 

functie mogelijk (7C). Daarvoor zoekt de 

ontwikkelaar nog ideeën. Voorstellen 

mag u altijd bezorgen via ombudsman@

coresdevelopment.be of 03/820.82.72. 

De plannen voor de resterende loten in 

de Londenstraat (7D) en Loods 20 (7E )

moeten nog verder vorm krijgen.
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