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Opgeleverde
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SLOOP LOUIS SCHUERMANSTRAAT
Type project
Afbraak van een gedeelte van een
schoolgebouwencomplex en kapel en ontmanteling
van een te behouden kloosterpand

Architect

Financiering

Architectenteam P.
Cattoir bvba - Gent

Eindbedrag:
€ 102.303,36 (excl. btw
en studiekosten).

Aannemer

Uitvoering

Ligging

Oplevering sloopwerken:
7 juli 2016.

Sint-Amandsberg - Louis
Schuermanstraat

6

Financieringswijze: FS3.

Grondwerken Declercq Meulebeke

SLOOP EERSTE RABOTTOREN
Type project
Sloop – 178 appartementen

Architect

Financiering

Tijdelijke vereniging
Ingenieursbureau Fraeye
& Partners nv en GDRir.-architectenbureau bv
ovv bvba

Eindbedrag van de sloopwerken:
€ 3.186.916.41 (excl. btw en
studiekosten).

Aannemer
Aclagro nv: fase 1

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Oplevering sloopwerken:
29 februari 2016.

Maes nv: fase 2
Ligging
Rabot - Begijnhoflaan
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TUINWIJK DE WARANDE DE GUCHTENEERESTRAAT
Type project
Nieuwbouw – 9 woningen voor sociale huur

Architect

Financiering

Architectenbureau GDRarchitecten bvba - Gentbrugge

Eindbedrag: € 1.277.384,22
(excl. btw en studiekosten).

Aannemer
K.W.R. nv - Ursel
Ligging

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Oplevering: 14 maart 2016.

Gentbrugge - Achterdrieswijk

Ontwerp
9 nieuwbouwwoningen in de De Guchteneerestraat en in Tuinwijk
de Warande:

››
››
››
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4 gekoppelde woningen van het type 4/7;
2 gekoppelde woningen van het type 2/4;
3 gekoppelde woningen van het type 3/5,
waarvan de 2 buitenste halfopen types zijn.

WEGELAKKER
Type project
Nieuwbouw – 25 woningen voor sociale huur

Architect

Financiering

Architectenbureau Van Derbeken
bvba - Gent

Eindbedrag: € 3.225.886,32
(excl. btw en studiekosten).

Aannemer
Damman nv - Deerlijk
Ligging

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Oplevering: 31 mei 2016.

Moscou - Vogelhoek

Ontwerp
Nieuw stukje woonwijk met 25 eengezinswoningen in Gentbrugge.
24 ruime woningen met drie slaapkamers (type 3/5) werden
opgetrokken op een braakliggend perceel tussen de Désiré Mercierlaan
en de Werkhuizenstraat. In de Jean Jaurèslaan werd bijkomend nog één
rijwoning met vier slaapkamers gerealiseerd.
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RENOVATIE STRUCTUREEL LEEGSTAANDE
WONINGEN - FASE 2
Type project
Renovatie – 8 woningen voor sociale huur

Architect

Ligging

Architectenbureau
GDR-architecten bvba Gentbrugge

Moscou - Vogelhoek

Aannemer
Loten 1 & 2: Van De Capelle
& Zn - PIC nv - Sanitel nv Elektro Andries
Lot 3: Sanitel nv Waasmunster
Lot 4: Elektriciteit Jaak
Andries - Temse

Financiering
Eindbedrag: € 539.587,89
(excl. btw en studiekosten).
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Oplevering: 18 oktober
2016.

Ontwerp
Binnenrenovatie en comfortverbetering van 7 woningen in
de Steenbekestraat en 1 in de Theophiel de Jaegerstraat.
In het kader van het project ‘renovatie structureel leegstaande
woningen’ worden in de wijk in totaal 33 woningen
opgeknapt. In een 3de en laatste fase worden de laatste
14 woningen aangepast.
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EMILE MOYSONLAAN 28-152

Type project
Renovatie – 62 appartementen voor sociale huur

Architect

Financiering

Architectenbureau Van
Derbeken bvba - Gent

Eindbedrag
€ 5.019.342,05 (excl.
btw en studiekosten).

Aannemer
Bekaert Building
Company nv Waregem
Ligging

Financieringswijze:
FS3.
Uitvoering
Oplevering:
18 oktober 2016.

Dampoort

Ontwerp
Totaalrenovatie van 63 appartementen naar
62 appartementen met hoofdzakelijk 1 en 2
slaapkamers. Bijzonder is dat het gebouw een
bijkomende inkomhal kreeg met eigen traphal en
lift. Het gebouw kan zo als het ware functioneren
als twee afzonderlijke gemeenschappen. Zowel
de buitenzijde, als de binnenkant van het gebouw
zijn grondig gerenoveerd. Zo kreeg het gebouw
een nieuwe, geïsoleerde gevel met uitpandige
terrassen, waarbij zo veel als mogelijk gerefereerd
werd aan het oorspronkelijke gevelbeeld.
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Projecten in
uitvoering

RENOVATIE STRUCTUREEL LEEGSTAANDE
WONINGEN - FASE 3
Type project
Renovatie – 14 woningen voor sociale huur

Architect

Financiering

Architectenbureau
GDR-architecten bvba Gentbrugge

Bestelbedrag:
€ 926.881,22 (excl. btw
en studiekosten).

Aannemer
PIC nv - Sanitel nv - Elektro
Andries
Ligging
Moscou - Vogelhoek

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Start van de werken:
januari 2016.
De oplevering wordt
verwacht op 3 februari
2017.

Ontwerp
In deze derde en laatste fase ‘Renovatie structureel
leegstaande woningen’ zullen 9 woningen in de
Steenbekestraat en 5 in de Désiré Mercierlaan een
binnenrenovatie en comfortverbetering ondergaan.
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SLEUTELBLOEMSTRAAT
Type project
Nieuwbouw – 29 appartementen en
2 eengezinswoningen voor sociale huur

Architect

Financiering

Architectenbureau
Mark Bernaert bvba Gentbrugge

Bestelbedrag:
€ 3.083.152,81
(excl. btw en
studiekosten).

Aannemer

Financieringswijze: FS3.

Bouwonderneming
Damman nv - Deerlijk

Uitvoering

Ligging

Start van de werken:
16 maart 2015.

Sint-Amandsberg

De oplevering is
voorzien in april 2017.

Ontwerp
Nieuwbouwproject gelegen langs de SintBernadettestraat ter hoogte van de kruising met
de Sleutelbloemstraat. Het project omvat:

››

››
››
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29 appartementen waarvan 16 gewone
appartementen met 1 slaapkamer en
13 appartementen met 1 of 2 slaapkamers voor
‘aangepast wonen’. Het gebouw is uitgerust
met een lift en uitgewerkt overeenkomstig
het toegankelijkheidsdecreet;
2 eengezinswoningen met 3 slaapkamers en tuin;
11 garages.

MALPERTUUS: FASE 7 GROEPEN 8 EN 9
Type project
Vervangingsbouw – 22 woningen voor sociale koop

Architect

Financiering

Architectenbureau
D & C Van Impe
& Partners - Gent

Bestelbedrag groep 9: € 1.493.116,09.
Bestelbedrag groep 8: € 1.123.486,14.

Damman nv - Deerlijk

Financieringswijze koopeenheden:
kredieten koopsector. Marktconforme
lening met vaste vervaldag. SBE-subsidie
is goedgekeurd.

Ligging

Uitvoering

Brugse Poort - Rooigem
- Bourgoyen

Start van de werken groep 9:
20 augustus 2015.

Aannemer

Start van de werken groep 8:
7 oktober 2015.
De oplevering van de woningen is
voorzien in het voorjaar van 2017.

Ontwerp
22 ruime eengezinswoningen met 3 en 4 slaapkamers voor
sociale koop. Alle woningen beschikken over een eigen tuintje.
De bouw van deze 22 koopwoningen is de laatste fase van het
grootschalige vervangingsbouwproject op de Malpertuussite.
In totaal bouwde WoninGent 160 appartementen (sociale huur)
en 100 eengezinswoningen (78 sociale huur en 22 sociale koop)
op deze site.
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BOTERMARKTPOORT
Type project
Nieuwbouw – 19 sociale assistentieappartementen

Architect

Financiering

Architectenbureau VoltArchitecten cvba - Gent

Bestelbedrag:
€ 2.203.137,94 (excl. btw
en studiekosten).

Aannemer
Van Tornhaut bvba - Aalter
Ligging
Ledeberg – Jozef
Vervaenestraat &
Hundelgemsesteenweg

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Start van de werken:
31 augustus 2015.
De oplevering wordt
verwacht midden 2017.

Ontwerp
Op de hoek van de Jozef Vervaenestraat en de Hundelgemse
steenweg bouwt WoninGent een nieuwbouwproject met
19 erkende sociale assistentiewoningen. Het gebouw zal
beantwoorden aan de bepalingen van het woonzorgdecreet.
Zo zijn de gemeenschappelijke delen en alle appartementen
aangepast aan rolstoelgebruikers en worden in gangen en
traphallen handgrepen op de muren voorzien. In elk appartement zijn voorzieningen aanwezig voor de plaatsing van een
oproepsysteem voor noodgevallen. Voor de organisatie van
deze dienstverlening gaat WoninGent een samenwerking
aan met OCMW Gent.
Op de begane grond zijn twee vlot toegankelijke
bergruimten voorzien voor scootmobielen en (elektrische)
fietsen. Er komen ook 7 parkeerplaatsen voor de bewoners,
waarvan 4 voor personen met een beperking.
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BRUSSELSEPOORTSTRAAT / NEDERSCHELDE
Type project
Nieuwbouw – 17 appartementen voor sociale koop

Architect

Financiering

Architectenbureau Visual
Dimension bvba - OudenaardeEname

Bestelbedrag: € 2.944.545,91
(excl. btw en studiekosten).

Aannemer
Everaert-Cooreman nv - Overmere
Ligging
Binnenstad Gent Brusselsepoortstraat

Financieringswijze koopeenheden:
kredieten koopsector.
Marktconforme lening met
vaste vervaldag. SBE-subsidie is
voorzien.
Uitvoering
Start van de werken: 1 september
2015.
De oplevering wordt verwacht in
september 2017.

Ontwerp
Nieuwbouwproject met 17 appartementen voor sociale koop. Het project
bestaat uit 3 kleinere appartementsgebouwen, waarvan er 2 verbonden
worden door een ondergrondse parking (met 17 parkeerplaatsen, waarvan
2 voor personen met een handicap) en een binnenplein.
Het gebouw aan de straatzijde zal 4 bouwlagen tellen 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 met 1 tot
3 slaapkamers. De kopers van de gelijkvloerse verdieping zullen een eigen
privaat tuintje hebben. 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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CHARLES DE L’EPÉEPLEIN
Type project
Renovatie – 41 appartementen voor sociale huur

Architect

Financiering

Buro-C Architecten
bvba - Gent

Bestelbedrag:
€ 4.160.976,57 (excl. btw
en studiekosten).

Aannemer
Bouwonderneming
Bekaert Building
Company nv Waregem
Ligging
Brugse Poort – Charles
de L’Epéeplein

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Start van de werken:
23 maart 2015.
De oplevering wordt
verwacht midden 2017.

Ontwerp
Totaalrenovatie van een verouderd appartementsgebouw
met 64 studio’s. Binnen de bestaande structuur komen
er 41 ruimere en energiezuinigere appartementen met
elk een tuin of terras en 1 tot 2 slaapkamers. Op het
gelijkvloers zijn er 5 appartementen aangepast voor
personen met een handicap. Ook de toegankelijkheid
van het gebouw wordt verbeterd met een bijkomende
tweede toegang, trappenkoker en lift voor het gehele
appartementsgebouw. Het gebouw krijgt een nieuwe
gevel waardoor het er anders zal uitzien.
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GASTON CROMMENLAAN
Type project
Nieuwbouw – 44 appartementen voor sociale huur

Architect

Financiering

Architectenbureau A
Verbeke bvba - Gent

Bestelbedrag:
€ 4.377.517,96 (excl.
btw en studiekosten).

Aannemer
Gabecon nv - Geluveld

Financieringswijze:
FS3.

Ligging

Uitvoering

Ledeberg - Bellevuekaai
- Crommenlaan

Start van de werken:
28 september 2015.
De werken liepen
vertraging op.
De vermoedelijke
oplevering zal in
2018 zijn.

Ontwerp
Op de site aan de Gaston Crommenlaan worden
ongeveer 200 nieuwe woningen voorzien, waarvan
20% als sociale huisvesting. WoninGent bouwt
er 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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STEENAKKER / GROENEWALSTRAAT
Type project
Vervangingsbouw – 60 appartementen voor sociale huur

Architect

Financiering

Architectenbureau BOB.361
bvba - Brussel

Bestelbedrag:
€ 6.546.509,44 (excl. btw
en studiekosten).

Aannemer
Gabecon nv - Geluveld
Ligging
Nieuw Gent - UZ

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Start van de werken:
20 april 2015.
De werken liepen vertraging
op. De vermoedelijke
oplevering zal in 2018 zijn.

Ontwerp
De 4 oorspronkelijke, 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 vzw.
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DRUKKERIJ VAN MELLE
Type project
Nieuwbouw – 38 WE voor sociale huur

Architect

Financiering

Architectenbureau Baro
bvba - Gent

Bestelbedrag: € 4.241.747,95
(excl. btw en studiekosten).

Aannemer
Everaert – Cooreman nv Overmere
Ligging
Mariakerke - Julienne
de Vetterstraat & Gérard
Willemotlaan

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Start van de werken:
4 augustus 2015.
De oplevering wordt verwacht
tegen eind 2017.

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

››
››
››

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 waarvan 4 ‘aangepaste
woningen’;
1 woning met 2 slaapkamers;
4 woningen met 3 slaapkamers;
alle woningen beschikken over een terras of tuin.
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BRUSSELSESTEENWEG 330
Type project
Nieuwbouw – 8 appartementen voor sociale huur

Architect

Ligging

Architectenbureau Cattoir De Wael bvba - Gent

Ledeberg

Aannemer
Het eerste deel van de
werken werd uitgevoerd
door Arbuco bvba. Na
contractbreuk met deze
aannemer is er een
aanbesteding uitgeschreven
voor de afwerking van de
gebouwen.

Financiering
Bestelbedrag: € 1.052.407,45
(excl. btw en studiekosten).
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Heropstart van de werken wordt
verwacht tegen midden 2017.
De oplevering wordt verwacht in
het voorjaar van 2018.

Ontwerp
Dit nieuwbouwproject omvat 8 appartementen en 4 parkeerplaatsen.
Op de verdiepingen is er een mix voorzien van appartementen met
1 of 3 slaapkamers, telkens met terras.
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ALPHONSE DE HOLLAINHOF
Type project
Renovatie – 129 appartementen en 1 kinderdagverblijf

Architect

Financiering

Signum+ architecten - Gent

Bestelbedrag: € 4.020.816,82
(excl. btw en studiekosten).

Aannemer
Floré bouwbedrijf nv Beveren-Waas
Ligging
Binnenstad –
Brusselsepoortstraat

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Start van de werken: 1 september 2016.
De oplevering wordt verwacht in het
najaar van 2017.

Ontwerp
Grondige renovatie van de buitenschil van dit gebouw met
129 appartementen. De bestaande gevelbekleding wordt volledig
vernieuwd in meer duurzaam cederhout, maar ook het buitenschrijnwerk
en de platte daken en terrassen worden aangepakt. Intern wordt
ingegrepen aan verouderde verwarmings-, ventilatie- en elektrische
installaties. Alle woningen krijgen ook een nieuwe keuken. Tijdens de
werken blijven de bewoners in het gebouw wonen.
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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

Bestelbedrag fase 1A: € 17.773.172,17
(excl. btw en studiekosten).

Aannemer

Uitvoering

Democo - Hasselt

Start van de werken: 1 augustus 2016.

Ligging

De oplevering wordt verwacht tegen midden 2018.

Rabot - Begijnhoflaan
Ontwerp
Op de plaats van de drie Rabottorens komen 8 lageren gebouwen met in totaal ca.
360 sociale woningen. De eerste Rabottoren is reeds afgebroken. Daar is midden 2016
gestart met de bouw van de eerste drie stroken. Fase 1A omvat de bouw van 131
appartementen voor sociale verhuring:

››
››
››

54 eenslaapkamerappartementen
61 tweeslaapkamerappartementen
16 drieslaapkamerappartementen

Het eerste gebouw, gesitueerd aan het Griendeplein, zal 6 bouwlagen tellen. De
gelijkvloerse verdieping biedt ruimte aan gemeenschapsvoorzieningen en/of winkels.
Daarboven komen 45 appartementen.
Het tweede gebouw omvat 4 bouwlagen en 27 appartementen. In het derde gebouw,
dat bestaat uit 7 bouwlagen, komen er 59 appartementen. Beide gebouwen staan op
een sokkel met een parkeergarage, bergingen en fietsenstallingen voor de bewoners
van de 3 gebouwen. De gebouwen hebben geen afvallokalen meer. Er komt een
ondergronds sorteerpunt van IVAGO.
De 3 gebouwen vormen samen een gebouwencomplex met 2 tussenliggende
gemeenschappelijke private tuinen. Er werd daarbij gekozen voor een grijsgroene
gevelsteen, wat de gebouwen een licht en elegant karakter moet geven.

25

03
26

Projecten in
voorbereiding

LOUIS SCHUERMANSTRAAT
Type project
Nieuwbouw – 12 appartementen voor sociale huur

Architect

Financiering

Architectenteam P.
Cattoir bvba - Gent

Bestelbedrag:
€ 1.659.005,30 (excl.
btw en studiekosten).

Aannemer

Financieringswijze: FS3.

Everaert – Cooreman Overmere

Uitvoering

Ligging

De start van de werken is
voorzien in januari 2017.

Sint-Amandsberg Louis Schuermanstraat

De oplevering wordt
verwacht in het najaar
van 2018.

Ontwerp
Op de plek van de gesloopte gebouwen in de L. Schuerman
straat trekt WoninGent 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. Om extra parkeerdruk in de wijk zoveel als mogelijk te beperken,
zijn 6 parkeerplaatsen op het binnenterrein voorzien.
Het gebouw zal ook een eigen fietsenstalling hebben.
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ZEEMANSTUIN (HOGEWEG)
Type project
Nieuwbouw – 55 wooneenheden of 10 eengezinswoningen en
45 appartementen voor sociale huur

Architect

Financiering

Opdracht Zeemanstuin C1
(15 appartementen en 10
eengezinswoningen): A33
architecten - Leuven

Raming hoekgebouw C1
- 15 appartementen en 10
eengezinswoningen: 3.308.000 euro
(excl. btw en studiekosten).

Opdracht Zeemanstuin
C2 (30 appartementen):
Architectenbureau
GDR-architecten bvba Gentbrugge

Raming hoekgebouw C2 - 30
appartementen: 4.374.728,15 euro
(excl. btw en studiekosten).

Ligging
Oostakker Sint-Amandsberg Hogeweg

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Beide voorontwerpen werden technisch
goedgekeurd door de VMSW.
De bouwaanvragen werden ingediend
eind 2015.
Volgens de huidige planning is de start van
de werken voorzien in augustus 2017.
De oplevering wordt verwacht in het
voorjaar van 2019.

Ontwerp
Het algemeen masterplan en het concept van de wijk Hogeweg werden
door sogent gecoördineerd.
Het project van WoninGent bestaat uit twee hoekgebouwen met
respectievelijk 30 appartementen (‘Zeemanstuin C2’) en uit 15 appartementen
en 10 grondgebonden woningen met achtertuintjes (‘Zeemanstuin C1’).
De afdeling gesubsidieerde infrastructuur van de VMSW treedt als
opdrachtgevend bestuur op voor de aanstelling van een ontwerper
voor het openbaar domein, het verkavelingsplan en het architecturaal
beeldkwaliteitsplan.
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KLEEMSTRAAT
Type project
Nieuwbouw – 8 appartementen

Architect

Financiering

Architectenbureau Van
Derbeken bvba - Gent

Bestelbedrag: € 1.232.041,33
(excl. btw en studiekosten).

Ligging
Oostakker

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken is voorzien in
het najaar van 2017.

Ontwerp
Het BPA laat toe om 8 nieuwe sociale appartementen te bouwen op
2 bouwlagen met een hellend dak als derde woonverdieping.

29

NEW ORLEANSSTRAAT 7 T/M 19

30

VOGELENZANG 5-20 EN VOGELENZANGPARK 1-8

Type project

Type project

Vervangingsbouw – 7 woningen voor sociale huur

Vervangingsbouw van ca.12 appartementen

Architect

Financiering

Architect

Financiering

Architectenbureau
GDR-architecten bvba Gentbrugge

Raming: € 1.367.294 (excl. btw en
studiekosten).

Hama architecten Antwerpen

Raming vervangingsbouw:
€ 1.500.000 (excl. btw en
studiekosten).

Ligging

Uitvoering

Muide - Meulestede

De start van de werken aan de
gebouwen wordt voorzien eind 2017.

Financieringswijze: FS3.

Ligging
Rabot - Blaisantvest Vogelenzang

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken wordt
voorzien eind 2017.

Ontwerp

Ontwerp

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

Na de sloop van 16 sociale huurwoningen worden ca. 12 nieuwe,
voldoende ruime en kwaliteitsvolle huurappartementen voorzien met een
mix van 1 en 2 slaapkamertypes.

TICHELREI 3-221
Type project
Totaalrenovatie van 110 appartementen

Architect

Financiering

A33 Architecten - Leuven

Raming: € 10.250.000 (excl. btw en
studiekosten).

Ligging
Groene Briel - Tichelrei

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken wordt verwacht
eind 2017.

Ontwerp
110 appartementen zullen worden omgevormd tot ca. 85 voldoende
ruime en kwaliteitsvolle appartementen waarvan ca. 5% aangepaste
appartementen voor personen met een handicap.
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PEERSTRAAT EN BOOMSTRAAT
Type project
Nieuwbouw – 23 eengezinswoningen en
9 appartementen

Architect

Financiering

Architectenbureau
Mark Bernaert bvba Gentbrugge

Raming: € 4.350.000
(excl. btw en
studiekosten).

Ligging
Brugse Poort – Rooigem

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de
werken is voorzien
eind 2018.

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 worden 2
kleinere appartementsgebouwtjes voorzien met in
totaal 9 appartementen met elk een terras. Deze
appartementen zullen 1, 2 en 3 slaapkamers tellen.
Tussen de Boomstraat en de Peerstraat zal door
Stad Gent een nieuwe, autovrije wandel- en
fietsverbinding worden aangelegd.
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WINSTON CHURCHILLPLEIN
Type project
Vervangingsbouw van 84 appartementen

Architect

Financiering

Osar Architects

Raming: € 8.500.000 (excl. btw
en studiekosten).

Ligging
Groene Briel - Winston
Churchillplein

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken
wordt verwacht eind 2018.

Ontwerp
Na sloop zullen ca. 60 nieuwe appartementen worden
voorzien waarvan ca. 5% aangepaste appartementen voor
personen met een handicap.
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VOORHAVENLAAN

BIEZENSTUK – ROOIGEMLAAN 226

Type project

Type project

Nieuwbouw – ca. 25 appartementen voor sociale huur

Nieuwbouw – ca. 21 à 22 WE voor sociale huur

Architect

Financiering

Architect

Financiering

Nog onbekend

Raming: € 3.390.000
(excl. btw en studiekosten).

Nog onbekend

Raming: € 2.850.000
(excl. btw en
studiekosten).

Ligging
Muide - Meulestede

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering

Ligging
Brugse Poort – Biezenstuk
– Rooigem

De start van de werken
wordt voorzien tegen eind
2018.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De procedure voor
het aanstellen van een
ontwerpteam is lopende.
De start van de werken
wordt voorzien in
september 2019.

Ontwerp
Ca. 25 appartementen ter hoogte van de Voorhavenlaan en
2 meergezinswoningen aan de Meulesteedsesteenweg.

Ontwerp
Minimum 9 nieuwe eengezinswoningen met tuinen en
13 appartementen voor sociale huur.

35

36

VERVANGINGSBOUW RABOT: FASE 1B EN FASE 2
Ontwerp

Type project
Vervangingsbouw – ca. 235 sociale huurwoningen

Architect

De site wordt verdeeld in 3 hoofdfasen:

Met het gespecialiseerd studiebureau WIT, Stad Gent en WoninGent werd in 2008 en 2009 een
masterplan ontworpen als voorstudie voor het opmaken van een nieuw RUP.
In het najaar 2012 werd aan Poponcini & Lootens ir. architecten, laureaat van de Open Oproep
van de Vlaams Bouwmeester OO2005, de opdracht ‘Rabot fase 1’ toevertrouwd. Als verkozen
ontwerpteam staat POLO Architects in voor deze 3 luiken:

››
››
››

Op de Rabotsite komen in totaal ca. 360 sociale
woningen verdeeld over 8 stroken of lagere
appartementsgebouwen. Het gaat hoofdzakelijk om
appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers.

››
››

het stedenbouwkundig typologisch voorontwerp voor de volledige Rabotsite;
de bouw van 226 nieuwe sociale woningen, gemeenschapsvoorzieningen voor de buurt en
private buitenruimtes op de site van de eerste en tweede Rabottoren (fase 1 – 5 stroken);
de volledige opdracht voor de uitvoering van de publieke ruimte van fase 1.

De architect voor fase 2 (laatste 3 stroken) is nog niet gekend.

Ligging

Financiering

Rabot - Begijnhoflaan F. Van Cleeflaan

Raming voor de gebouwen fase 1A+1B (stroken 1 t.e.m. 5):
ca. € 28.059.160,96 (excl. btw en studiekosten).
Financieringswijze: FS3.
Gemeenschapsvoorzieningen worden geïntegreerd en zullen
door WoninGent met andere financieringen worden ontwikkeld.
Raming: voor de gebouwen fase 2 (stroken 6 t.e.m. 8):
ca. € 17.500.000 (excl. btw en studiekosten).

››

De eerste Rabottoren werd in 2016 volledig
afgebroken. De werf vervangingsbouw fase 1A
(131 app. stroken 1-2-3) aan het Griendeplein is
midden 2016 opgestart.
De sloopwerken aan de tweede Rabottoren
gaan in 2017 van start. Volgens de planning
zal de tweede Rabottoren midden 2018
gesloopt zijn, waarna de uitvoeringsfase van de
vervangingsbouw van fase 1B (95 app. stroken
4-5) kan aanvangen.
De verhuisbeweging van de derde Rabottoren
start volgens de huidige planning midden
2018. Deze laatste ontruimingsfase is
echter sterk afhankelijk van de stand van
zaken van de uitvoering en evolutie van het
vervangingsbouwproject fase 1A.

Gemeenschapsvoorzieningen zullen in de stroken 1 &
4 worden geïntegreerd op de gelijkvloerse verdieping.
De kwalitatieve buitenruimtes en de omgeving tussen
de stroken worden verbonden door de - in het
noorden gelegen - lange, groene ‘spine’.

Uitvoering
De werfuitvoering van fase 1B (stroken 4 en 5) wordt voorzien in
de tweede helft van 2018
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JUBILEUMLAAN 194-380
Type project
Vervangingsbouw

Ontwerpteam

Financiering

ABSCIS – STABITEC

Raming: € 11.060.000
(excl. btw en studiekosten).

Ligging
Watersportbaan Jubileumlaan 194-380
(gebouw 2)

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

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 en een vervangingsbouw van het
middelste gebouw. Na de sloop van dit gebouw zullen 95
appartementen worden voorzien waarvan ca. 5% aangepaste
appartementen voor personen met een handicap.
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NIEUW GENT – FASE 1 NIEUWBOUW
Type project
Nieuwbouw – 160-tal WE voor sociale huur, gespreid
over verschillende gebouwen, als eerste fase in een
totaalaanpak van de 6 hoogbouwtorens (Residenties
Aurora, Orion, Milenka, Mercurius, Jupiter en Saturnus)
gelegen aan de Kikvorsstraat

Architect

Financiering

De Nijl Architecten,
De Smet Vermeulen
Architecten,
Reijndorp en
Technum Tractebel
Engineering

Raming: € 18.990.000
(excl. btw en studiekosten).

Ligging
Nieuw Gent Kikvorsstraat

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken aan
de eerste gebouwen wordt
voorzien in 2019.

Ontwerp
In samenwerking met de stad Gent heeft WoninGent
een opdracht, Revitalisatie van Nieuw Gent, uitge
schreven voor een stedenbouwkundige studie van
de hele wijk Nieuw Gent alsook een globale aanpak
van de publieke ruimte en de 6 sociale appartementsgebouwen in de Kikvorsstraat. Deze studie is de start
van een stadsvernieuwingsproject. In een eerste fase
zal nieuwbouw opgetrokken worden. Deze moet
ervoor zorgen dat de vervanging van de wijk door
middel van een ‘schuifplaatje’ kan verlopen.
Vervolgens zullen de 6 woontorens worden afgebroken en
vervangen. De stedenbouwkundige studie zal uitmaken
waar en hoe de nieuwe gebouwen kunnen worden
voorzien. Deze stedenbouwkundige studie zou midden
2017 afgerond moeten zijn.
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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 totaalontwikkeling:
€ 38.125.000 (excl. btw en
studiekosten).

Nog aan te duiden.

Raming: €17.424.546 (excl. btw
en studiekosten).

Financieringswijze: nog niet
bepaald.

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

Financieringswijze: FS3.

Uitvoering
Goedgekeurd verkavelingsplan
wordt verwacht in 2018.
Uitwerking van fase 1:
gelijktijdig met verloop
procedure verkaveling.
De start van de werken fase 1
wordt verwacht tegen 2020.

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

Ontwerp
Een stedenbouwkundig voorontwerp moet voor een nieuw masterplan
zorgen. Voor de sloop van de bestaande 116 appartementen verwierf
WoninGent in 2012 een sloopvergunning. Deze sloopwerken 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 werd de oproepfase voor ontwerpteam opgestart, zodat eind 2017
voorstudies van start kunnen gaan.

04

Stadsontwikkelings
projecten
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SITE GASMETERLAAN - TONDELIER
Type project
Nieuwbouw – 116 WE voor sociale huur
Fase 1: nieuwbouw van 22 appartementen en
2 woningen bestemd voor sociale huur

Ligging

Financiering

Rabot - Blaisantvest

De finale kostprijs voor
verwerving is tot op heden
niet bekend.

Uitvoering
De stad Gent en de private partij Tondelier
Development nv hebben zich in 2013, middels een
PPS-overeenkomst, 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. De sociale huurwoningen
zullen in natura worden verworven.

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 ingeplant
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
procedures 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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44

Private
samenwerkingen

FILATURE DU RABOT
Type project
Nieuwbouw – 20 WE voor sociale huur

Architect

Financiering

Nog aan te duiden

Financieringswijze: FS3.

Promotor

Uitvoering

Nv Nieuwe Filature

Akkoord tot participatie:
november 2012 met
bevestiging in 2015.

Ligging
Bloemekenswijk

Verkavelingsaanvraag:
2015-2016.
Geplande start van de
werken: 2019-2020.

Ontwerp
Het gebied strekt zich uit over ca. 36.000 m² 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. Deze verwerving werd na de
gedeeltelijke vernietiging van het Grond- en Pandendecreet
in 2015 bevestigd en in 2016 voltooid.
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Wegelakker
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WoninGent cvba-so
Lange Steenstraat 54, 9000 Gent
09 235 99 00

info@woningent.be

www.woningent.be

