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WoninGent start met werken nieuwe sociale woningen Biezenstuk-Rooigemlaan 
 

Gent – 26.11.2021. Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent zal 22 sociale woningen bouwen 
tussen de Rooigemlaan en Biezenstuk en wordt hiervoor ondersteund door Stad Gent met een 
investeringssubsidie van 196.000 euro. Het duurzaam functioneel ontwerp is van de hand van 
Mouton architecten. 

 
Vandaag werd de eerste steen gelegd voor het bouwen van 22 nieuwe sociale woningen door sociale 
huisvestingsmaatschappij WoninGent. Het waren Schepen van Wonen Tine Heyse en voorzitter van 
WoninGent Marc Heughebaert die zo het officieel startschot gaven van de bouwwerkzaamheden. 

 

Wat komt er? Ontwerp nieuwe gebouwen 
 

Om het project te realiseren in deze dense woonwijk werd beroep gedaan op Mouton architecten. 
Aan de basis van Moutons werkwijze ligt een focus op functionaliteit en duurzaamheid. 

 
Appartementsgebouw Rooigemlaan 
Aan de Rooigemlaan wordt een appartementsgebouw met 8 appartementen gebouwd. Het gebouw 
zal 5 verdiepingen hoog zijn. 

 
Dit appartementsgebouw sluit de site af van de drukke Rooigemlaan. Het gelijkvloers appartement 
bevat 3 slaapkamers en een tuin aansluitend op de leefruimte. Op de eerste, tweede en derde 
verdieping bevinden er zich telkens 2 éénslaapkamerappartementen. Deze appartementen hebben 
een balkon aan de tuinzijde. Op de vierde verdieping bevindt zich één 2-slaapkamerappartement. 
Daarnaast is er ook een gemeenschappelijke fietsenstalling voor de bewoners van het 
appartementsgebouw. 
 

Appartementsgebouw Biezenstuk 
In Biezenstuk komt er een kleinschalig appartementsgebouw van 3 verdiepingen hoog. Het gebouw 
sluit op die manier mooi aan bij de bestaande huizenrij. Het gebouw biedt ruimte aan 5 
appartementen. Op het gelijkvloers bevindt zich 1 appartement met 4 slaapkamers en een private 
fietsenstalling voor de bewoners van gehele gebouw. Op verdieping 1 en 2 zijn er 2x 2 1- 
slaapkamerappartementen. 



 

 

 
Eengezinswoningen in het park 
Tot slot worden langs het park 9 huizen met 3 of 4 slaapkamers gebouwd. Deze eengezinswoningen 
worden parallel aan het fietspad gebouwd en geven uit op het park. Bij alle woningen is er in de 
inkomruimte plaats voor het stallen van enkele fietsen. De woningen hebben ook allemaal een tuin 
met tuinberging. 

 
 
 

Meerjarenplan WoninGent 
‘Het project kadert in het ambitieus meerjarenplan van WoninGent om meer aanbod te voorzien voor de meest 
kwetsbaren in de Stad en wordt hiervoor ondersteund door de stad via een investeringssubsidie’ ‘De 
voorbereidende werken zijn onlangs opgestart en vandaag werd officieel de eerste steen neergelegd. 
Als de werken volgens plan verlopen, zullen de nieuwe gebouwen in het voorjaar van 2023 klaar zijn’, 
vertelt voorzitter van WoninGent Marc Heughebaert. 
 

  



 

 

Duurzaam, groen en energiezuinig 
De bouw van de woningen wordt ondersteund door een investeringssubsidie van de Stad Gent, die 
werd vastgelegd om het ambitieus meerjarenplan van WoninGent te helpen realiseren. 

 
De woningen worden gebouwd met het oog op de toekomst, waarbij extra aandacht gaat naar 
duurzaamheid en energiezuinigheid. Alle woningen voldoen aan de eisen voor een BEN-gebouw 
(bijna energieneutraal gebouw). De aanwezige vloerverwarming en zonnepanelen zullen voor minder 
verbruik zorgen en kunnen in de toekomst aangesloten worden op warmtepompsystemen. 

 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van regenwaterrecuperatie, worden de daken van het 
gelijkvloers van de appartementsgebouwen afgewerkt als groendak en zullen zowel de huizen als de 
appartementsgebouwen uitgerust zijn met zonnepanelen. 

 
‘Met 22 nieuwe woningen draagt dit project bij tot de aanbodverruiming van betaalbaar sociaal 
wonen in Gent. Vanuit Stad Gent ondersteunen we het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen 
omdat we ervan overtuigd zijn dat dit dé beste oplossing is voor mensen met een echt beperkt 
inkomen. Elke bijkomende sociale woning telt én maakt het verschil voor mensen met grote 
woonnoden’, zegt Schepen van Wonen Tine Heyse. 

 
Het parkje tussen de Rooigemlaan en het Biezenstuk zal met de komst van het sociaal woningproject 
ook worden uitgebreid. 

 
De bedoeling van Stad Gent en WoninGent is om er een aantrekkelijke en toegankelijke groenzone 
voor de buurt van te maken. Het bestaande fietspad dat de Rooigemlaan met het Biezenstuk 
verbindt, blijft behouden. De inrichting van het Biezenstuk zal ter hoogte van het park worden 
aangepast, zodat de toegang tot het park duidelijker wordt. 

 
Stad Gent plant om de werken aan het park te starten eens het sociaal woningproject is afgerond. 


