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OVER DE SCHREVE

Klimaatneutrale wijk
De Nieuwe Dokken Gent 
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Er groeit een hele nieuwe buurt in 
Gent: De Nieuwe Dokken. Net buiten de 
ring, wat ten noorden van Gent-Dam-
poort verrijzen 400 woningen, brood-
jeszaken, kantoren, kinderopvang, een 
school en heel wat recreatieve kansen. 
Moest dit project niet Radicale Ver-
nieuwer-klimaatprijs 2017 van De Stan-
daard gewonnen hebben, we zouden 
er niet over schrijven. Trekker van de 
innovatieve technieken in deze wijk is 
de coöperatieve DuCoop. In samenwer-
king met projectontwikkelaar Schip-
perskaai Development (Caaap en Van 
Roey Vastgoed) en sogent verwezen-
lijkt DuCoop op de site onder andere 
een lokaal waterzuiveringssysteem 
gekoppeld aan het warmtenet. Behoor-
lijk revolutionair en inspirerend: wordt 
dit de toekomst?

Terwijl we in West-Vlaanderen naarstig werken 
aan onze klimaatplannen, verrijst in Gent een 
klimaatneutrale wijk, De Nieuwe Dokken. Radi-
caal anders worden stromen aan elkaar gekop-
peld. Decentrale energie als speerpunt: hier 
wekt men zoveel mogelijk energie zelf op. Dit 
onder andere door zonnepanelen op de daken 
te leggen of restwarmte te benutten. Die rest-
warmte komt van afwaswater, of warmtebron-
nen in de buurt. Zo gebruikt men de restwarmte 
van de naburige zeepfabriek Christeyns: dit is 
al 2/3de van de warmte. De rest komt uit het 
afvalwater en keukenafval. Bewoners krijgen elk 
een bakje waarin ze hun organisch afval verza-
melen. Eens vol, mag het naar een installatie- 
ter grootte van een wasmachine, beneden in het 
gebouw. Die vermaalt het en voegt er water aan 
toe. Dat water is dus rijk aan energie en nutriën-
ten. Samen met de zwarte massa uit het toilet-
water, vergist het geheel tot biogas (methaan). 
En dat wordt gebruikt om energie op te wekken. 
Het beheer van dit alles gebeurt door DuCoop, 
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een coöperatieve waarin zowel Farys, een aan-
tal betrokken bedrijven, als ook de bewoners en 
ondernemers in de buurt zetelen. Zo wordt ook 
de energie een deel van het leven zelf. 

Wat er overblijft van organische stof, wordt ver-
werkt tot meststof. Deze mest wordt dan weer 
gebruikt voor het voeden van de planten in de 
moestuin in de wijk. Al zijn er bij dat laatste toch 
nog wat vragen over de samenstelling van de 
mest en is er dan ook wat extra controle nodig. 
De moestuin krijgt dan weer de begeleiding van 
Roof Food, dé stadslandbouwer van Gent. Wat 
er overblijft van restwater, wordt samen met 
het douche en waswater gefilterd en naar de 
zeepfabriek gestuurd om te hergebruiken als 
proceswater. 

En daar stopt het nog niet bij: niet alleen door 
de nabije ligging bij de stad Gent, maar ook 
door de goede ontsluiting (nieuwe brug over het 
water) en de gedeelde elektrische mobiliteit, zal 
de voetafdruk van de bewoners minimaal zijn. 
Daarenboven is het station Dampoort op net 
geen 10 minuten wandelen van de site. Ook 
parkeren bekijkt het project slim . Zo introdu-
ceert De Nieuwe Dokken “gap-parking”: de 
leegstaande parkeerplaatsen van afwezige 
bewoners worden gebruikt als rotatieparking 
voor de bezoekers en de buurt. En, eens de 
mobiliteit écht verandert, dan zijn de plaat-
sen gemakkelijk te hergebruiken voor andere 
doelen. 

Met Dubbeltuupe heeft het bouwproject zelfs 
ruimte voor innovatief wonen: 16 volledig uit-
geruste privatieve appartementen met daarbo-
venop een gedeelde ruimte in het gebouw van 
een 160m² en een dakterras van 400m². 
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