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Opgeleverde
projecten

BRUSSELSEPOORTSTRAAT / NEDERSCHELDE
Type project
Nieuwbouw - 17 appartementen voor sociale koop.

Architect

Financiering

Architectenbureau Visual
Dimension bvba - Oudenaarde
- Ename.

Eindbedrag:
€ 3.199.569 excl. btw.
Financieringswijze
koopeenheden: kredieten
koopsector. Marktconforme
lening met vaste vervaldag.
SBE-subsidie verkregen.

Aannemer
Everaert-Cooreman nv - Overmere.
Ligging
Binnenstad Gent Brusselsepoortstraat.

Oplevering
27 februari 2018.

Ontwerp
Nieuwbouwproject met 17 appartementen voor sociale koop.
Het project bestaat uit 3 kleinere appartementsgebouwen,
waarvan er 2 verbonden zijn door een ondergrondse parking
(met 17 parkeerplaatsen, waarvan 2 voor personen met een
handicap) en een binnenplein.
Het gebouw aan de straatzijde telt 4 bouwlagen en biedt
ruimte aan 9 appartementen met 2 slaapkamers. Alle
appartementen beschikken over een eigen terras of tuin.
Een tweede gebouw op het binnenplein telt 6 appartementen die
variëren van 1 tot 3 slaapkamers. De kopers van de gelijkvloerse
verdieping hebben een eigen privaat tuintje. De andere
appartementen hebben een eigen terras.
Een derde gebouw bevindt zich aan de waterkant. Daar
kunnen de kopers in alle rust genieten van een ruim
appartement met 3 slaapkamers, een groot terras en een
mooi zicht op de Visserijvaart en het Visserijpark.
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DRUKKERIJ VAN MELLE
Type project
Nieuwbouw - 38 WE voor sociale huur.

Architect

Financiering

Architectenbureau Baro
bvba - Gent.

Eindbedrag:

Aannemer
Everaert - Cooreman nv
- Overmere.

€ 5.009.504 incl. btw
en nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Oplevering
16 april 2018.

Ligging
Mariakerke - Julienne
de Vetterstraat & Gérard
Willemotlaan.

Ontwerp
Op de voormalige terreinen van de Drukkerij Van Melle bouwden
we langs de Gérard Willemotlaan en de Julienne De Vetterstraat
een nieuwbouwproject met volgende gebouwen:

››
››
››
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Appartementsgebouw met 4 bouwlagen
en 18 appartementen:

››
››

8 appartementen met 1 slaapkamer en terras.
10 appartementen met 2 slaapkamers en terras.

4 halfopen woningen met 3 slaapkamers.
16 gestapelde eengezinswoningen:

››
››
››
››

11 woningen met 1 slaapkamer.
1 woning met 2 slaapkamers.
4 woningen met 3 slaapkamers.
alle woningen beschikken over een terras of tuin.

BRUSSELSESTEENWEG 330
Type project
Nieuwbouw - 8 appartementen voor sociale huur.

Architect

Ligging

Architectenbureau Cattoir
- Gent.

Ledeberg

Aannemer
Het eerste deel van de
werken werd uitgevoerd
door Arbuco bvba. Na
contractbreuk met deze
aannemer werd een
aanbesteding uitgeschreven
voor de uitvoering van de
dakwerken en de verdere
afwerking. De gebouwen
werden afgewerkt door
Imtech nv.

Financiering
Eindbedrag:
€ 1.316.780,96 incl. btw
en studiekosten.
Financieringswijze: FS3.
Oplevering
7 december 2018.

Ontwerp
Dit nieuwbouwproject omvat 8 appartementen en 3 parkeerplaatsen. Er is
een mix van appartementen met 1 en 3 slaapkamers, telkens met terras.
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VERVANGINGSBOUW RABOT - FASE 1A:
STROKEN 1, 2 EN 3
Type project
Vervangingsbouw - 131 appartementen voor sociale huur.
Architect

Financiering

POLO Architects
- Antwerpen.
Aannemer

Eindbedrag fase 1A:
€ 23.168.634 incl. btw en nevenkosten
(sociale woningen en commerciële
ruimtes in het gebouw).

Democo - Hasselt.

Oplevering

Ligging

18 oktober 2018.

Rabot - Begijnhoflaan.
Ontwerp
Op de plaats van de drie Rabottorens komen 8 lagere gebouwen met in totaal ca. 360 sociale
woningen. WoninGent startte midden 2016 met de bouw van de eerste drie nieuwe gebouwen
op de plek van de vroegere eerste Rabottoren. Deze eerste fase werd in oktober 2018
opgeleverd. Fase 1A omvat 131 appartementen voor sociale verhuring:

››
››
››

54 eenslaapkamerappartementen.
61 tweeslaapkamerappartementen.
16 drieslaapkamerappartementen.

Het eerste gebouw, gesitueerd aan het Griendeplein, bestaat uit 6 bouwlagen met 45 appartementen.
De gelijkvloerse verdieping biedt ruimte aan gemeenschapsvoorzieningen en/of winkels.
Het tweede gebouw omvat 4 bouwlagen en 27 appartementen. Het derde gebouw, is 7
bouwlagen hoog en telt 59 appartementen. Deze gebouwen staan op een sokkel met een
parkeergarage, bergingen en fietsenstallingen voor de bewoners van de 3 gebouwen. Het
afvalbeheer gebeurt via een ondergronds sorteerpunt van IVAGO.
De drie gebouwen vormen samen één gebouwencomplex met twee tussenliggende binnentuinen.
De grijs-groene gevelsteen geeft de gebouwen een licht en elegant karakter. Op die manier wil
WoninGent bijdragen om meer groen en licht te brengen in de dichtbevolkte wijk Rabot.
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SLOOP TWEEDE RABOTTOREN
Type project
Sloop van 197 appartementen.
Architect

Financiering

Inbupro nv.
- Merksplas.

Eindbedrag:

Aannemer

Financieringswijze: SSI.

THV Wanty - Redeco - Laurenty.

Oplevering

Ligging

23 augustus 2018.

Rabot - Filips van Cleeflaan.
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€ 3.758.388 incl. btw en nevenkosten.

KLEEMSTRAAT
Type project
Nieuwbouw - 8 appartementen.

Architect

Financiering

Architectenbureau Van
Derbeken bvba - Gent.

Eindbedrag:

Aannemer
Everaert - Cooreman
- Overmere.
Ligging

€ 1.559.196 incl. btw en
nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Oplevering
14 oktober 2018.

Oostakker.

Ontwerp
Het gebouw bestaat uit 4 gelijkvloerse
appartementen met 2 slaapkamers en een tuin en 4
duplexapparrtementen met 3 slaapkamers en terras.
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2

Projecten in
uitvoering

ZEEMANSTUIN (HOGEWEG) C1
Type project
Nieuwbouw - 25 wooneenheden: 10 eengezinswoningen en 15 appartementen voor
sociale huur.

Architect

Financiering

A33 architecten - Leuven.

Bestelbedrag:
€ 3.494.717 incl. btw en nevenkosten.

Aannemer
Bekaert Building Company
nv - Waregem.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Start van de werken: midden 2017.

Ligging
Oostakker Sint-Amandsberg
- Hogeweg.

De oplevering wordt verwacht midden 2019.

Ontwerp
Het algemeen masterplan en het concept van de wijk Hogeweg werden door sogent
gecoördineerd. Het project Zeemanstuin C1 bestaat uit 15 appartementen en 10
eengezinswoningen:

››

appartementsgebouw met 4 bouwlagen en 15 appartementen:

›
›
›

››

11 appartementen met 1 slaapkamer en terras,
waarvan 3 aangepaste appartementen.
2 appartementen met 2 slaapkamers en terras.
1 appartement met 4 slaapkamers en tuin.

10 eengezinswoningen:

›
›

5 woningen met 3 slaapkamers en terras.
5 woningen met 4 slaapkamers en terras.

De afdeling gesubsidieerde infrastructuur van de VMSW treedt op als opdrachtgevend
bestuur voor de aanstelling van een ontwerper voor het openbaar domein, het
verkavelingsplan en het architecturaal beeldkwaliteitsplan.
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ZEEMANSTUIN (HOGEWEG) C2
Type project
Nieuwbouw - 30 appartementen voor sociale huur.

Architect

Financiering

Architectenbureau
GDR-architecten bvba Gentbrugge.

Bestelbedrag:
€ 4.705.786 incl. btw en nevenkosten.

Aannemer

Uitvoering

Bekaert Building Company
nv - Waregem.

Start van de werken: midden 2017.

Ligging

Financieringswijze: FS3.

De oplevering wordt verwacht
midden 2019.

Oostakker Sint-Amandsberg Hogeweg.

Ontwerp
Het algemeen masterplan en het concept van de wijk Hogeweg werden
door sogent gecoördineerd.
Het project Zeemanstuin C2 omvat 30 appartementen met terras:

››
››

23 appartementen met 1 slaapkamer, waarvan 5 aangepaste appartementen.
7 appartementen met 2 slaapkamers, waarvan 3 aangepaste appartementen.

Het gebouw heeft ook een halfondergrondse parking met 18 parkeerplaatsen,
waarvan 6 plaatsen voor personen met een handicap.
De afdeling gesubsidieerde infrastructuur van de VMSW treedt op als
opdrachtgevend bestuur voor de aanstelling van een ontwerper voor het
openbaar domein, het verkavelingsplan en het architecturaal beeldkwaliteitsplan.
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GASTON CROMMENLAAN
Type project
Nieuwbouw - 44 appartementen voor sociale huur.

Architect

Financiering

Architectenbureau A Verbeke
bvba - Gent.

€ 6.835.629 incl. btw
en nevenkosten.

Aannemer
Het eerste deel van de werken
werd uitgevoerd door Gabecon
nv. Na contractbreuk en
faillissement van de aannemer
volgde een heraanbesteding
voor de afwerking van de
gebouwen. De afwerking van
de gebouwen gebeurt door
P.I.C. bvba en nv Bouwbedrijf
Vanderkinderen - Laarne.
Ligging
Ledeberg - Bellevuekaai Crommenlaan.

(Dit bedrag omvat
de eindafrekening
met Gabecon en het
bestelbedrag van de
heraanbesteding dat
€ 3.700.000 incl. btw en
nevenkosten bedraagt).
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De werken werden in
oktober 2018 opnieuw
opgestart.
De vermoedelijke oplevering
zal eind 2019 zijn.

Ontwerp
Op de site aan de Gaston Crommenlaan bouwen we een
appartementsgebouw met 44 sociale appartementen en een
ondergrondse parking.
Het bouwprogramma bestaat hoofdzakelijk uit appartementen met
1 en 2 slaapkamers. Het gebouw telt 5 bouwlagen. 4 appartementen
zijn uitgewerkt als aangepast wonen voor personen met een handicap.
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TICHELREI 3-221
Type project

Ontwerp

Totaalrenovatie van 110 appartementen naar 85 appartementen.

De oorspronkelijke 110 verouderde en kleine
appartementen worden omgevormd tot 85
voldoende ruime en kwaliteitsvolle appartementen
met één, twee en drie slaapkamers, waarvan een 5%
aangepast aan personen met een handicap.

Architect

Financiering

A33 Architecten - Leuven.

Bestelbedrag:

Aannemer

€ 12.724.270 incl. btw, nevenkosten
en subsidies infrastructuurwerken.

STRABAG Belgium.

Financieringswijze gebouw: FS3.

Ligging
Groene Briel - Tichelrei.
Uitvoering
Start van de werken:
18 december 2017.
De oplevering wordt
verwacht eind 2019.
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WoninGent ontvangt daarbij
€ 1,3 miljoen euro subsidies uit het
klimaatbudget van Stad Gent.
Infrastructuurwerken: subsidies.

De renovatie van het gebouw is een evenwichtsoefening tussen architecturale waarde en
hedendaagse woonnormen. Het gerenoveerde
gebouw zal zo veel als mogelijk refereren aan
het oorspronkelijke ontwerp van architect Jules
Trenteseau. Zo krijgt het gebouw terug de
oorspronkelijke kleur van Trenteseaus ontwerp.
Om het gebouw extra energiezuinig te maken,
ontvangt WoninGent subsidies uit het klimaatbudget
van Stad Gent.
Een nieuwe brandweerweg wordt aan de kant van
het Winston Churchillplein aangelegd.
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STEENAKKER / GROENEWALSTRAAT
Type project
Vervangingsbouw - 60 appartementen voor sociale huur.

Architect

Financiering

Architectenbureau BOB.361
bvba - Brussel.

€ 9.213.673 incl. btw
en nevenkosten. (Deze
bedragen omvatten de
eindafrekening met Gabecon
en het bestelbedrag van de
heraanbesteding dat geraamd
is op ca. €4 miljoen).

Aannemer
Het eerste deel van de
werken werd uitgevoerd
door Gabecon nv.
Na contractbreuk en
faillissement van de
aannemer volgt een
heraanbesteding voor
de afwerking van de
gebouwen.
Ligging

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Heropstart van de werken:
voorjaar 2019.
De oplevering is voorzien
tegen midden 2020.

Nieuw Gent - UZ.

Ontwerp
4 verouderde appartementsgebouwen worden
vervangen door 3 nieuwe gebouwen. Samen tellen zij 60
appartementen, waardoor het aantal sociale woningen op de
site behouden blijft. In de gebouwen komen appartementen
met 1 en 2 slaapkamers. Eén van de appartementsgebouwen
(met 18 WE) wordt gebouwd volgens het principe van
aangepast wonen en zal worden uitgebaat in samenwerking
met Focus-Plus vzw.
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LOUIS SCHUERMANSTRAAT
Type project
Nieuwbouw - 12 appartementen voor sociale huur.

Architect

Financiering

Architectenteam P.
Cattoir bvba - Gent.

Bestelbedrag:
€ 1.959.285 inlc. btw en nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.

Aannemer
Everaert - Cooreman
- Overmere.

Uitvoering
Start van de werken: 11 januari 2017.
De oplevering wordt verwacht begin 2019.

Ligging
Sint-Amandsberg
- Louis Schuermanstraat.

Ontwerp
Op de plek van de gesloopte gebouwen in de L. Schuermanstraat trekken
we een appartementsgebouw op met 4 bouwlagen. Het oude kloosterpand blijft behouden en wordt deels in het project geïntegreerd. Er komen
12 appartementen voor sociale verhuring. Er zijn 6 parkeerplaatsen op het
binnenterrein voorzien om extra parkeerdruk in de wijk zoveel als mogelijk te
beperken. Het gebouw zal ook een eigen fietsenstalling hebben.
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VERVANGINGSBOUW RABOT FASE 1B
Type project
Vervangingsbouw - 95 sociale huurwoningen.

Architect

Financiering

POLO Architecten - Antwerpen.

Bestelbedrag:
€ 16.504.103 incl. btw
en nevenkosten.

De opdracht Rabot fase 1 werd aan
Poponcini & Lootens ir. Architecten
toevertrouwd.

Financieringswijze: FS3.

Het architectenbureau POLO
Architects ontwierp de eerste vijf
gebouwen (fases 1A en 1B) en de
openbare ruimte er rondom.

Uitvoering

Aannemer

Ligging

Democo - Hasselt.

Rabot - Filips van Cleeflaan.

Start van de werken:
5 november 2018.

Ontwerp
De vervangingsbouw van de drie Rabottorens kadert binnen een
bredere visie op de wijk Rabot-Blaisantvest zoals uitgewerkt in het
stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’.
In de plaats komen acht lagere appartementsgebouwen met samen ca.
360 sociale appartementen en ook een aantal gemeenschapsvoorzieningen. Er
komt ook een openbaar parkje in het verlengde van de waterloop de Lieve.
Op de plaats van de tweede Rabottoren bouwen we 2 appartementsgebouwen met 95 appartementen:

››
››
››

53 met 1 slaapkamer.
41 met 2 slaapkamers.
1 met 3 slaapkamers.

Op de gelijkvloerse verdieping van één van de gebouwen zal een
Wijkgezondheidscentrum de gemeenschapsvoorzieningen verzorgen.
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NEW ORLEANSSTRAAT 7 T/M 19

Type project
Vervangingsbouw - 7 woningen voor sociale huur.

Architect

Financiering

Architectenbureau
GDR-architecten
bvba - Gentbrugge.

Bestelbedrag:
€1.839.145 incl. btw
en nevenkosten.

Ligging
Muide - Meulestede.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Start van de werken:
16 augustus 2018.
Voorlopige oplevering
wordt voorzien tegen
eind 2019.

Ontwerp
Vervangingsbouw van 7 grote eengezinswoningen
met 4 slaapkamers en tuin bestemd voor sociale
huur na sloop van de bestaande woningen.

21

3
22

Projecten in
voorbereiding

PEERSTRAAT EN BOOMSTRAAT
Type project
Nieuwbouw - 23 eengezinswoningen en 9 appartementen.

Architect

Financiering

Vandecasteele
en Vanhooren
Architectenbureau bvba
- Oostende.

Raming:
€ 5.137.350 incl. btw en nevenkosten.

Ligging
Brugse Poort
- Rooigem.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken is voorzien eind 2019.

Ontwerp
WoninGent is van plan om 32 woningen op te trekken op het perceel tussen de Boomstraat en de
Peerstraat. Er komen 23 eengezinswoningen met 3 of 4 slaapkamers. Alle woningen zullen een tuintje
hebben. Op de hoeken bouwen we 2 kleinere appartementsgebouwtjes met 9 appartementen met terras.
Deze appartementen zullen 1, 2 of 3 slaapkamers tellen.
Tussen de Boomstraat en de Peerstraat legt Stad Gent een nieuwe, autovrije wandel- en fietsverbinding aan.

WINSTON CHURCHILLPLEIN - SLOOP
Type project
Sloop van dit appartementsgebouw met 84 appartementen.

Architect

Financiering

Inbupro nv - Merksplas.

Bestelbedrag: € 1.872.464
incl. btw en nevenkosten.

Aannemer
THV Aclagro + ABP.
Ligging
Groene Briel - Winston
Churchillplein.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Start van de werken:
7 januari 2019.

Ontwerp
Na de sloop van het gebouw zal een nieuw
appartementsgebouw worden opgetrokken met
ca. 60 appartementen, waarvan zo’n 5% aangepaste
appartementen voor personen met een handicap.
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WINSTON CHURCHILLPLEIN - VERVANGINGSBOUW
Type project
Vervangingsbouw - 60 appartementen.

Architect

Financiering

Osar Architects - Gent.

Raming:

Ligging

€ 8.825.000 incl. btw
en nevenkosten.

Groene Briel - Winston
Churchillplein.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken wordt
verwacht eind 2019.

Ontwerp
Voor het gebouw aan het Winston Churchillplein bleek een vervanging
door nieuwbouw de meest duurzame oplossing. We slopen het
bestaande appartementsgebouw aan het Winston Churchillplein met 84
appartementen en bouwen een nieuw appartementsgebouw met 60
kwaliteitsvolle en energiezuinige appartementen in de plaats.
Er komt een mix van typologieën met ook ruimte voor grote appartementen
met 4 slaapkamers voor gezinnen.
De zeven verdiepingen van het nieuwe gebouw zullen ruimte bieden aan:

››
››
››

32 appartementen met 1 slaapkamer
(waarvan 3 aangepast aan personen met een handicap).
18 appartementen met 2 slaapkamers.
10 appartementen met 4 slaapkamers.

Het nieuwe gebouw zal een waardige vervanger worden. Het ontwerp
van Osar Architects respecteert het oorspronkelijke gevelbeeld. Het
gebouw zal ook dezelfde voetafruk hebben. Daarnaast zal de kleur
van de gevel worden afgestemd op het gerenoveerde gebouw in de
Tichelrei, zodat beide gebouwen een harmonieus geheel vormen.
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SLOOP DERDE RABOTTOREN
Type project
Sloop - 197 appartementen.
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Financiering

Uitvoering

Raming:
€ 3.543.000 incl. btw
en nevenkosten.

De herhuisvesting van de bewoners loopt sinds
begin 2018 en zal duren tot midden 2019.
Aansluitend starten we met de sloopwerken
aan de derde Rabottoren. De start van de
sloopwerken is gepland in 2020.

VERVANGINGSBOUW RABOT FASE 2
Type project
Vervangingsbouw - 140 sociale huurwoningen.

Architect

Financiering

Nog aan te duiden.

Raming:
€ 20.667.500 incl. btw en nevenkosten.

Ligging
Rabot - Opgeëistenlaan.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Uitvoeringstermijn: 2021 – 2023.

Ontwerp
Op de plaats van de derde Rabottoren zullen de laatste 3 appartementsgebouwen worden opgetrokken met 140 sociale huurwoningen.
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JUBILEUMLAAN 194-380
Type project
Vervangingsbouw van 94 appartementen.

Ontwerpteam

Financiering

ABSCIS - STABITEC
- Gent.

Raming:
€ 16.180.000 incl. btw
en nevenkosten.

Ligging
Watersportbaan Jubileumlaan 194-380.

Uitvoering
De start van de sloopwerken
wordt voorzien in het voorjaar
van 2020.
De start van de bouwwerken is
voorzien in 2021.

Ontwerp
Op termijn zullen de drie bestaande gebouwen met
286 appartementen worden vervangen door nieuwe
gebouwen. De eerste fase omvat een stedenbouwkundige
studie voor de 3 gebouwen inclusief de vervangingsbouw
van het middelste gebouw.
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WOLFPUTSTRAAT

JAN YOENSSTRAAT - MAÏSSTRAAT

Type project

Type project

Nieuwbouw - ca. 360 WE.

Vervangingsbouw - 116 appartementen voor sociale huur.

Architect

Financiering

Architect

Financiering

Architectenbureau BUUR cvba - Leuven
voor het stedenbouwkundig ontwerp.

Raming bouwwerken:
ca. € 63.585.000 incl. btw
en nevenkosten.

Nog aan te duiden.

Raming:
€ 20.578.388 incl. btw
en nevenkosten.

Financieringswijze: FS3.

Omgeving Van Beverenplein
(Jan Yoensplein).

D+A consult nv - studiebureau voor
Ruimtelijke Planning, Infrastructuur en
Bouw als ontwerper Openbaar Domein.
Bontinck Architecture en Engineering
cvba - Gent als ontwerper
architecturale structuurschets,
verkaveling en gebouwen.
Ligging
Oostakker.

Uitvoering

Ligging

Financieringswijze: FS3.

Goedgekeurd verkavelingsplan
wordt verwacht in 2019.
Ontwerp eerste bouwfase
loopt gelijktijdig met verloop
procedure verkaveling.
De start van de werken fase
1 wordt verwacht tegen
eind 2021.

Ontwerp
Op de Wolfputsite is ruimte voor ca. 360 sociale woningen.
Het gebied zal in verschillende fases worden ontwikkeld.

Ontwerp
Een stedenbouwkundig voorontwerp moet voor een nieuw masterplan
zorgen. De sloopwerken aan de oorspronkelijke 116 appartementen
werden in oktober 2014 afgerond. In afwachting van de bouwwerken,
voorziet de Stad Gent een tijdelijke invulling van de site met o.a.
moestuintjes voor buurtbewoners.
Het nieuwe project moet 116 woningen en ondergrondse
parkeerplaatsen huisvesten en zal aanleunen op het openbaar groen
domein dat achteraan gelegen is.
Na een stedenbouwkundig overleg over de ontwikkeling van de
nieuwe site wordt het ontwerpteam aangesteld midden 2019. De
afdeling gesubsidieerde infrastructuur van de VMSW treedt op als
opdrachtgevend bestuur voor de opmaak van het openbaar domein.
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NIEUW GENT FASE 1 : HOEK KIKVORSSTRAAT ZWIJNAARDSESTEENWEG
Type project
Vervangingsbouw - 14 sociale appartementen voor sociale huur.

Architect

Financiering

TV De Nijl-De
Smet-Vermeulen
-Technum.

Raming:
€ 2.007.700 incl. btw en nevenkosten.

Ligging

Uitvoering

Nieuw Gent -UZ.

De start van de werken is voorzien in 2020.

Financieringswijze: FS3.

Ontwerp
In dit hoekgebouw komen 14 appartementen met 1 slaapkamer:

››
››
››
››
››

Het gebouw zal 3 bouwlagen hebben en een bakstenen architectuur.
De 4 gelijkvloerse appartementen zullen een eigen inkomdeur hebben. Daarnaast
is er een centrale inkomhal met trap en lift voor de appartementen op de verdiepingen.
In het gebouw komt ook een collectieve fietsenstalling.
Alle appartementen zullen beschikken over een terras,
de gelijkvloerse appartementen hebben een tuintje.
4 appartementen zullen aangepast zijn aan personen met een handicap.

Voor het gebouw komt een klein pleintje met enkele bomen en een zitbankje.
Dit bouwdossier kadert binnen het stadsontwikkelingsproject Nieuw Gent Vernieuwt.
WoninGent zal 6 hoogbouwtorens in de wijk slopen en vervangen door nieuwbouw. Er wordt
daarbij gestreefd om eerst nieuwe gebouwen bij te bouwen in de wijk vooraleer een eerste
toren wordt gesloopt.
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NIEUW GENT FASE 1 : HOEK RERUM NOVARUMPLEIN ZWIJNAARDSESTEENWEG
Type project
Vervangingsbouw - 18 sociale appartementen bestemd voor huur in combinatie
met een niet-residentiële invulling op het gelijkvloers.

Architect
TV De Nijl-De SmetVermeulen-Technum.

Financiering

››

Ligging
Nieuw Gent - UZ.

››

Sociale huurappartementen:
Raming:
€ 2.858.020 incl. btw en nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Niet-residentiële invulling:
Raming:
€ 1.116.045 incl. btw en nevenkosten.
Financieringswijze: marktconforme lening.

Uitvoering
De start van de werken is voorzien in 2020.

Ontwerp
Intentie tot realisatie van een appartementsgebouw met ca. 18 sociale huurwoningen en
commerciële ruimte(s) op de gelijkvloerse verdieping.
Dit bouwdossier kadert binnen het stadsontwikkelingsproject Nieuw Gent Vernieuwt.
WoninGent zal 6 hoogbouwtorens in de wijk slopen en vervangen door nieuwbouw. Er
wordt daarbij gestreefd om eerst nieuwe gebouwen bij te bouwen in de wijk vooraleer
een eerste toren wordt gesloopt.
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NIEUW GENT FASE 1 : PARKGEBOUW

Type project
Vervangingsbouw - 60 sociale appartementen voor sociale huur.

Architect

Financiering

TV De Nijl -De Smet -Vermeulen
-Technum.

Raming:
€ 7.936.320 incl. btw en nevenkosten.

Ligging
Nieuw Gent - UZ.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken is voorzien in 2020.

Ontwerp
Het parkgebouw is 8 bouwlagen hoog en heeft een bakstenen architectuur. Er komen in het parkgebouw
zo’n 60 appartementen met 1 slaapkamer. Alle appartementen zullen een eigen terras hebben. In het gebouw
komt ook een fietsenstalling met enkele laadpunten voor bv. elektrische scootmobielen.
28 appartementen zullen aangepast zijn aan personen met een handicap. Het gebouw wordt vlakbij het
OCMW Dienstencentrum en het Wijkgezondheidscentrum gebouwd. Het is dan ook de ideale locatie in de
wijk om een hoog aantal aangepaste woonentiteiten te voorzien.
Ook de directe omgeving rond het geplande parkgebouw wordt heraangelegd. Er komt een nieuw
plein voor het parkgebouw dat als het ware de verbinding maakt met het OCMW-gebouw en het
Wijkgezondheidscentrum. De parkeerplaatsen naast het Wijkgezondheidscentrum worden vernieuwd en er
wordt een nieuwe brandweerweg aangelegd.
Dit bouwdossier kadert binnen het stadsontwikkelingsproject Nieuw Gent Vernieuwt. WoninGent zal 6
hoogbouwtorens in de wijk slopen en vervangen door nieuwbouw. Er wordt daarbij gestreefd om eerst nieuwe
gebouwen bij te bouwen in de wijk vooraleer een eerste toren wordt gesloopt.

35

FILATURE DU RABOT
Type project
Nieuwbouw - 44 WE voor sociale huur.

Architect

Financiering

Nog aan te duiden.

Raming :
€ 6.415.008 incl. btw
en nevenkosten.

Promotor verkaveling
Nv De Nieuwe Filature
en NV Ghelamco Invest.
Ligging
Bloemekenswijk.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Akkoord tot participatie:
november 2012 met
bevestiging in 2015.
Geplande start van de
werken: 2021.

Ontwerp
De verkaveling strekt zich uit over ca. 2,62 ha en zal plaats
bieden voor ca. 228 woningen en appartementen naast
kleinhandel en retail.
Er worden ca. 44 sociale wooneenheden voorzien bestemd
voor sociale huur:

››
››

16 grondgebonden woningen met tuin aan
de Frans Van Ryhovelaan;
28 eenheden in een appartementsgebouw
over 5 bouwlagen.

WoninGent besliste eind 2012 over te gaan tot participatie
via verwerving van grond van NV De Nieuwe Filature en NV
Ghelamco Invest. Deze verwerving werd na de gedeeltelijke
vernietiging van het Grond- en Pandendecreet in 2015
bevestigd en in 2016 voltooid.
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MEULESTEEDSESTEENWEG
MEULESTEDE SW3
Type project
Nieuwbouw - 25 sociale huurwoningen.

NEW-ORLEANSSTRAAT 263-267
MEULESTEDE SAW

Architect

Financiering

Nero Architecten Gent.

Raming:
€ 3.838.250
incl. btw en
nevenkosten.

Ligging
Muide - Meulestede
- Afrikalaan.

Type project

Financieringswijze:
FS3.
Uitvoering

Nieuwbouw - 26 sociale assistentiewoningen en 2 eengezinswoningen.

De start van de
werken is momenteel
gepland voor 2022.

Architect

Financiering

Moet nog worden
aangeduid.

Raming:
€ 4.605.900 incl. btw en nevenkosten.

Ontwerp

Ligging

Uitvoering

Muide - Meulestede
- Afrikalaan.

De start van de werken is momenteel gepland voor 2023.

25 sociale huurwoningen, waarvan 15
appartementen en 10 eengezinswoningen.

Ontwerp

WoninGent verwierf de gronden via sogent in
2017 en dit voor een bedrag van € 1.020.000. In
2019 zullen de voorstudie en het ontwerp worden
ontwikkeld samen met Nero Architecten.

Dit is een bouwproject in samenwerking met OCMW Gent. WoninGent bouwt de woningen op gronden
van OCMW Gent. Het ontwerp voorziet een appartementsgebouw met 26 sociale assistentiewoningen,
2 woningen voor grote gezinnen en gemeenschapsvoorzieningen. OCMW Gent zal de specifieke
dienstverlening voor de bewoners van de sociale assistentiewoningen op zich nemen.
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GOEDENDAGSTRAAT
MEULESTEDE CLT
Type project
Nieuwbouw - CLT-project met 34 koopwoningen.

Architect

Financiering

NET Architectuur
- Gent.

Raming:
€ 5.452.677 incl. btw
en nevenkosten.

Ligging
Muide - Meulestede
- Afrikalaan.

Uitvoering
Ontwerpfase gebouwen
en infrastructuur: 2019-2020.
Uitvoering: 2021-2023.
Verkoop: 2023-2024.

Ontwerp
34 koopwoningen waarvan ca. 20 van het kleine type (1 of 2
slaapkamers) en ca. 14 van het grotere type (vanaf 3 slaapkamers).
Dit project is een proefproject dat samen met CLT (Community Land
Trust) wordt gerealiseerd. WoninGent zal de woningen bouwen en
verkopen aan CLT kandidaat-kopers.
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LOODSENSTRAAT
Type project
Nieuwbouw - 7 eengezinswoningen en 4 appartementen
voor sociale huur.

Architect

Financiering

MVC Architecten bvba
- Gent.

Raming:

Ligging

Bouwkosten: € 1.771.500 incl. btw
en nevenkosten.

Muide - Meulestede
- Afrikalaan.

Wervingskosten: € 305.000.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken is voorzien
in 2020.

Ontwerp
In de Loodsenstraat ontwikkelen we een kleinschalig
sociaal woningproject met:

››
››

7 eengezinswoningen met 4 slaapkamers.
Alle woningen zullen een stadstuintje hebben.
Een gebouw met 4 appartementen met 1 en 2 slaapkamers. De
appartementen zullen een eigen tuintje of terras hebben.
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GEITSTRAAT

HAM 167-169
Type project

Type project
Nieuwbouw - 7 à 8
wooneenheden voor sociale
huur en een parkeerterrein
voor 23 plaatsen.

Nieuwbouw - maximum 13 appartementen voor sociale huur.
Architect
Architect

Financiering

Nog aan te duiden.

Raming:

Ligging
Sluizeken - Tolhuis
- Ham.

€ 2.007.700 incl. btw en nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.

Nog aan te duiden.
Ligging
Brugse Poort - Rooigemlaan.

Uitvoering

Raming:
€ 1.453.650 incl. btw en nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Het parkeerterrein werd ondertussen
voltooid. De aanbesteding van de
woningen zal verlopen via de oproep
Design&Build 2017 Oost-Vlaanderen van
de VMSW. In deze procedure worden
de ontwerpopdracht en bestek in één
aanbesteding gecombineerd, geïnitieerd
door VMSW.
WoninGent hoopt de werken te kunnen
starten begin 2021, maar is afhankelijk van
de planning van de VMSW.

Ontwerpfase: 2020.
De start van de werken is gepland in 2022.

Ontwerp

Ontwerp

WoninGent verwierf de gronden in 2013. Er is ruimte voor maximum
13 appartementen met 1 slaapkamer.

WoninGent verwierf in 2016 een perceel gelegen te Geitstraat 49 en 49+
via uitoefening van voorkooprecht.
De grond is gelegen naast ons appartementsgebouw aan het Charles
de l’Epéeplein 1-41 en biedt de opportuniteit in de realisatie van:

››
››
››

40

Financiering

6 bijkomende ééngezinswoningen palend aan het Charles de l’Epéeplein;
1 bijkomende één- of meergezinswoning in de Geitstraat na sloop van
de bestaande woning;
Een parkeerterrein voor het appartementsgebouw aan het Charles
de l’Epéeplein.

FRANCISCO FERRERLAAN 135-273

Type project
Renovatie van 70 appartementen gecombineerd met de bouw ca. 20 extra appartementen.

Architect

Financiering

THV OM-AR - RE-ST
Antwerpen.

Raming:

Ligging
Bloemekenswijk
- F. Ferrerlaan.

€ 6.674.738 - incl. btw en nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken is voorzien in 2020-2021.

Ontwerp
WoninGent schreef in 2017 een ontwerpopdracht uit voor een beperkte renovatie van de
70 sociale huurappartementen.
De renovatie richt zich voornamelijk op het hernieuwen van de buitenschil, een grondig
nazicht en eventuele vervanging van enkele collectieve technische installaties en
beperkte interne ingrepen om de sociale wooneenheden opnieuw te upgraden naar de
hedendaagse woon- en oppervlaktenormen:

››
››
››
››

vernieuwen keukens.
vernieuwen badkamers.
aanpassen van slaapkamer en berging.
deels vervangen van het buitenschrijnwerk.

Het doel bestaat erin om de werken uit te voeren met blijvende bewoning.
Daarnaast worden ook 20 extra sociale huurwoningen gebouwd op de site.
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BIEZENSTUK – ROOIGEMLAAN 226
Type project

Financiering

Ontwerp

Nieuwbouw - 22 WE voor sociale huur - Gent.

Raming bouwkosten:
€ 3.465.054 incl. btw en nevenkosten.

Op een perceel tussen de Rooigemlaan
en Biezenstuk plant WoninGent de bouw
van 2 kleinere appartementsgebouwen en
9 eengezinswoningen. Een gebouw met 5
appartementen komt aan het Biezenstuk en een
tweede met 8 appartementen komt ter hoogte
van de Rooigemlaan. De 9 eengezinswoningen
zullen langs het bestaande park worden
gerealiseerd.

Financieringswijze: FS3.
Architect
TV Atelier Carbon - Pieter Mouton Architecten.
Ligging
Brugse Poort - Biezenstuk - Rooigem.

Raming sloopwerken bestaande gebouwen:
€ 121.073 incl. btw en nevenkosten.
Uitvoering
De start van de sloopwerken is voorzien in het
voorjaar van 2019. De start van de bouwwerken is
gepland voor het voorjaar 2020.
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VOORHAVENLAAN
Type project
Nieuwbouw - 27 appartementen voor sociale huur.

Architect

Financiering

2DVW Architecten
- Antwerpen.

Raming: € 3.513.475 incl. btw en nevenkosten.

Ligging

Uitvoering

Muide - Meulestede.

De start van de werken wordt voorzien begin 2020.

Financieringswijze: FS3.

Ontwerp
27 appartementen met 1 en 2 slaapkamers ter hoogte van de Voorhavenlaan en
2 meergezinswoningen aan de Meulesteedsesteenweg.
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VOGELENZANG 5-20
Type project
Vervangingsbouw van ca.13 appartementen.

Architect

Financiering

Hama architecten
- Antwerpen.

Raming:
€ 2.211.055 incl btw
en nevenkosten.

Ligging
Rabot - Blaisantvest
- Vogelenzang.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken wordt
voorzien midden 2019.

Ontwerp
Na de sloop van 16 sociale huurwoningen worden 13 nieuwe,
voldoende ruime en kwaliteitsvolle huurappartementen voorzien
met een mix van 1 en 2 slaapkamers.
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4

Stadsontwikkelingsprojecten

SITE GASMETERLAAN - TONDELIER
Type project
Nieuwbouw - 116 WE voor sociale huur.
Fase 1: Nieuwbouw van 22 appartementen voor
sociale huur en 9 ondergrondse parkeerplaatsen.

Ligging

Financiering

Rabot
- Blaisantvest.

Raming inclusief grond,
kosten, opstal en uitrusting:
€ 3.879.553 incl. btw
en nevenkosten.

Uitvoering
Stad Gent en de private partij Tondelier Development
nv hebben zich in 2013, middels een PPSovereenkomst, geëngageerd om een kwalitatief en
duurzaam project te realiseren met sterke aandacht
voor een fijne verwevenheid van de sociale mix en
duurzaamheid. De verkavelingsvergunning werd
verkregen in februari 2014. WoninGent heeft de
intentie de sociale huurwoningen te verwerven en
sloot hiertoe een koop- verkoopovereenkomst af.
De bouwwerken van de eerste fase zijn gestart in
het najaar van 2018.

Ontwerp
Het gebied aan de Gasmeterlaan,
de Biervlietstraat, de Elsstraat en het park achter het
nieuwe gerechtsgebouw vormen de site. In totaal
zullen een 530-tal nieuwe wooneenheden worden
gerealiseerd waarvan 20% als sociale woningen en
20% als budgetwoningen worden uitgewerkt.
De woningen worden gespreid ingepland
in het masterplan en gefaseerd ontwikkeld.
De woningen worden gebouwd conform
de normen van passiefbouw.
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KAAI 24

OUDE DOKKEN

Type project

Type project

Nieuwbouw - 20 WE voor sociale huur.

Nieuwbouw.

Architect

Financiering

Architect

Financiering

Tijdelijke
Vereniging tussen
Architectenbureau
Dierendonck-Blancke
bvba - Gent en
Architectenbureau
L.U.S.T. BV OVV - Gent.

Sogent staat in voor de bouw
van de sociale woningen en zal
nadien de woningen in natura
aan WoninGent aanbieden.

Nog aan te duiden.

Raming: nog ongekend.

Ligging
Muide - Meulestede
- Afrikalaan.

De finale kostprijs voor
verwerving is nog niet gekend.

Ligging
Muide - Meulestede
- Afrikalaan.

Financiering: nog niet bepaald.
Uitvoering
Nog ongekend.

Uitvoering
De werken werden
opgestart, maar geschorst
ingevolge een gerechtelijke
procedure ingesteld door
enkel buurtbewoners en een
concurrerende promotor.

Ontwerp

Ontwerp
Het project is gelegen in het Noorden van Gent,
rondom de 3 oudste dokken: Houtdok, Handelsdok en
Achterdok. Stad Gent wil de oevers inrichten als een nieuw
stedelijk woongebied. Het totale project telt ca. 1.500
woonentiteiten, waaronder 20% sociale woningen verdeeld
over 5 zones. Voor 2 van de 5 locaties is WoninGent
geïnteresseerd (zone Verapaz en zone Houtdok).

Realisatie van 85 nieuwbouwappartementen in een
voormalige loods, waarvan 20 sociale huurwoningen met
een gezamenlijke ondergrondse parking.
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