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

Architect

Financiering

Architectenbureau
GDR-architecten bvba Gentbrugge.

Eindbedrag:
€ 929.034 excl. btw en
nevenkosten.

Aannemer

€ 1.097.189 incl. btw
en nevenkosten.

PIC nv - Sanitel nv - Elektro
Andries.

Financieringswijze:
FS3.

Ligging

Oplevering

Moscou - Vogelhoek.

3 februari 2017.

Ontwerp
In deze derde en laatste fase ‘renovatie structureel
leegstaande woningen’ ondergingen 9 woningen in
de Steenbekestraat en 5 in de Désiré Mercierlaan een
binnenrenovatie en comfortverbetering.
In het kader van het project ‘structureel leegstaande
woningen’ werden er in de wijk in totaal 33 woningen
opgeknapt.
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SINT-BERNADETTESTRAAT
242 A-F, 188-190
Type project
Nieuwbouw – 29 appartementen en
2 eengezinswoningen voor sociale huur.

Architect

Financiering

Architectenbureau
Mark Bernaert bvba Gentbrugge.

Eindbedrag:

Aannemer
Bouwonderneming
Damman nv - Deerlijk.
Ligging
Sint-Amandsberg.

€ 3.095.478 excl. btw en
nevenkosten.
€ 3.655.759 incl. btw en
nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Oplevering
20 april 2017.

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

››

››
››

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

Architect

Financiering

Architectenbureau
D & C Van Impe
& Partners - Gent.

Eindbedrag Groep 9:
€ 1.572.816 excl. btw en nevenkosten.
€ 1.857.495 incl. btw en nevenkosten.

Aannemer

Eindbedrag Groep 8:
€ 1.178.389 excl. btw en nevenkosten.
€ 1.391.678 inlc. btw en nevenkosten.

Damman nv - Deerlijk.
Ligging
Brugse Poort - Rooigem
- Bourgoyen.

Financieringswijze koopeenheden:
kredieten koopsector. Marktconforme
lening met vaste vervaldag. SBE-subsidie
is goedgekeurd.
Oplevering
Oplevering Groep 9: 29 maart 2017.
Oplevering Groep 8: 22 mei 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 was 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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JOZEF VERVAENESTRAAT 2-12
Type project
Nieuwbouw – 19 sociale assistentieappartementen.

Architect

Financiering

Architectenbureau VoltArchitecten cvba - Gent.

Eindbedrag:
€ 2.266.860 excl. btw
en nevenkosten.

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

€ 2.677.162 incl. betw
en nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Oplevering
4 september 2017.

Ontwerp
Op de hoek van de Jozef Vervaenestraat en de Hundelgemse
steenweg bouwde WoninGent een nieuwbouwproject
met 19 erkende sociale assistentiewoningen. Het gebouw
beantwoordt aan de bepalingen van het woonzorgdecreet.
Zo zijn de gemeenschappelijke delen en alle appartementen
aangepast aan rolstoelgebruikers en werden 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 ging WoninGent een samenwerking
aan met OCMW Gent.
Op de begane grond zijn twee vlot toegankelijke
bergruimten voor scootmobielen en (elektrische) fietsen.
Er zijn ook 7 parkeerplaatsen voor de bewoners, waarvan
4 voor personen met een handicap.
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ALPHONSE DE HOLLAINHOF
Type project
Renovatie – 129 appartementen en 1 kinderdagverblijf.

Architect

Financiering

Signum+ architecten - Gent.

Eindbedrag:

Aannemer

€ 4.952.943 excl. btw en nevenkosten.
€ 5.849.425 inlc. btw en nevenkosten.

Floré bouwbedrijf nv Beveren-Waas.

Financieringswijze: FS3.

Ligging
Binnenstad –
Brusselsepoortstraat.

Oplevering
6 december 2017.

Ontwerp
Grondige renovatie van de buitenschil van dit gebouw met
129 appartementen. De bestaande gevelbekleding werd volledig
vernieuwd in meer duurzaam hout, maar ook het buitenschrijnwerk en
de platte daken en terrassen werden aangepakt. Intern werd ingegrepen
aan verouderde verwarmings-, ventilatie- en elektrische installaties.
Alle woningen kregen ook een nieuwe keuken. Tijdens de werken bleven
de bewoners in het gebouw wonen.
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Ontwikkelingsplan Nieuw Gent
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NIEUW GENT: STEDENBOUWKUNDIGE STUDIE
Type project

Ontwerp

Stedenbouwkundige studie Vernieuwing van de wijk Nieuw Gent.

Het resultaat is een ontwikkelingsplan dat een strategisch, ruimtelijk en sociaal kader biedt met verschillende
bindende randvoorwaarden. Centraal staat de sloop en vervanging van 6 hoogbouwappartementen (Aurora,
Jupiter, Mercurius, Milenka, Orion en Saturnus) van WoninGent.

Architect
Studieteam TV De Nijl Architecten
bv – De Smet Vermeulen architecten
bvba – Technum Tractebel.
Engineering nv – Arnold Reijndorp.
Ligging
Nieuw Gent.
Financiering
€ 140.000 excl. btw en € 169.400
incl. btw (50% door Stad Gent en
50% door VMSW).

Uitvoering
In het voorjaar van 2016 startten Stad
Gent, WoninGent en de VMSW een
studie om van de wijk Nieuw Gent
een levendige wijk te maken waar het
aangenaam wonen is.
Eind 2017 werd het eindrapport
van de stedenbouwkundige studie
afgerond.
Momenteel wordt de strategie
uit de studie naar een plan
van aanpak vertaald om het
stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw
Gent Vernieuwt’ daadwerkelijk uit te
voeren.
Stad Gent en WoninGent rekenen op
een looptijd van ruim 15 jaar voor de
volledige uitvoering van het project.

Het ontwikkelingsplan bestaat uit 5 hoofdlijnen:
1. Bouwen voor de buurt
De studie voorziet in de vervanging van de huidige
654 woningen, met als ondergrens 640 woningen.
De bewoners van de zes woontorens die worden
vervangen, zullen zoveel als mogelijk in de wijk
kunnen blijven wonen. Iedereen krijgt begeleiding naar
een andere woning. De vervangingsbouw verloopt
via een zogenaamd schuifplaatje. Dit betekent
dat er eerst nieuwe woningen komen, en dat pas
daarna een eerste woontoren wordt afgebroken.
Op de vrijgekomen plaats kan de bouw van nieuwe
woningen starten en zo verder. Welke woontoren eerst
aan de beurt is, is nog niet bepaald.
2. Nieuwbouw en beheer op maat
De nieuwe appartementsgebouwen zullen een mix
van hogere en lagere gebouwen inhouden. Er komen
ook meerdere ingangen per gebouw. Dit verhoogt de
sociale controle en de cohesie. Het aantal bouwlagen
varieert van 3 tot 12. De eerste nieuwe woningen rond
het Rerum Novarumplein (eerste fase) zullen eerder
laag zijn zoals de gebouwen in de omgeving.
Er komen in de toekomst meer appartementen voor
gezinnen met kinderen. De nieuwe appartementen
zullen een mix zijn van één, twee en drie slaapkamers.
Stad Gent en WoninGent onderzoeken ook de
haalbaarheid van woningen met zorg, bijvoorbeeld
voor ouderen of kwetsbare groepen.
3. Leesbare structuur met menselijke schaal
De nieuwe appartementsgebouwen zullen op het
gebied van bouwhoogte beter aansluiten bij de
bestaande omgeving. Zo zullen de gebouwen in

de Kikvorsstraat laag zijn en de gebouwen grenzend
aan het park middelhoog tot hoog. Het openbaar
domein krijgt een meer logische structuur. Dit alles
moet de samenhang in de wijk vergroten. Ook de
bouwvolumes van de nieuwbouwprojecten ter hoogte
van het Rerum Novarumplein worden afgestemd op
de omgeving en versterken de ruimtelijke samenhang
tussen het park en de Zwijnaardsesteenweg.
4. Levendig park
De paden in het park vormen de ruggengraat van de
woonwijk Nieuw Gent. Die blijven dan ook behouden.
Het park breidt wel uit door de sloop van het gebouw
Aurora en het groeperen van woningen dichter bij de
Kikvorsstraat. De herinrichting zal gebeuren op maat:
Voor alle leeftijden en activiteiten.
5. Vitaal centrum
Het Rerum Novarumplein moet dienst doen als
een levendig centrum van de wijk. De sociale
voorzieningen worden beter geschikt, de geplande
nieuwe woningen zullen het plein duidelijker
afbakenen en het plein krijgt een aangepaste
inrichting. In de herinrichting is het belangrijk om
linken te leggen met de Zwijnaardsesteenweg,
die geldt als de verbinding met de stad (met onder
andere openbaar vervoer). Stad Gent wil ook kijken
met de handelaars hoe handel en ondernemen verder
kunnen worden ondersteund en versterkt. In de
nieuwe gebouwen aan het Rerum Novarumplein
zouden ook commerciële ruimtes kunnen komen.
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CHARLES DE L’EPÉEPLEIN
Type project
Renovatie – 41 appartementen voor sociale huur.

Architect

Financiering

Buro-C Architecten
bvba - Gent.

Eindbedrag: € 4.817.505
excl. btw en nevenkosten.

Aannemer

€ 5.689.473 incl. btw en
nevenkosten.

Bouwonderneming
Bekaert Building
Company nv Waregem.

Financieringswijze: FS3.
Oplevering
7 juli 2017.

Ligging
Brugse Poort – Charles
de l’Epéeplein.

Ontwerp
Totaalrenovatie van een verouderd appartementsgebouw
met 64 studio’s. Binnen de bestaande structuur zijn
er 41 ruimere en energiezuinigere appartementen
gerealiseerd 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 is verbeterd met een
bijkomende tweede toegang, trappenkoker en lift voor
het gehele appartementsgebouw. Het gebouw kreeg
een nieuwe voorgevel.
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Projecten in
uitvoering
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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 excl. btw en
nevenkosten.

Aannemer

€ 3.477.508 incl. btw en
nevenkosten.

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

Financieringswijze koopeenheden:
kredieten koopsector.
Marktconforme lening met
vaste vervaldag. SBE-subsidie is
voorzien.
Uitvoering
Vermoedelijke oplevering:
begin 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
Architectenbureau Baro
bvba - Gent.
Aannemer
Everaert – Cooreman nv Overmere.

Financiering
Bestelbedrag:
€ 4.241.747 excl. btw
en nevenkosten.
€ 5.009.504 incl. btw
en nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering

Ligging
Mariakerke - Julienne
de Vetterstraat & Gérard
Willemotlaan.

Start van de werken:
4 augustus 2015.
De oplevering wordt verwacht
in het voorjaar van 2018.

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 werd een
aanbesteding uitgeschreven
voor de verdere afwerking.
De gebouwen worden
afgewerkt door Imtech NV.

Financiering
Bestelbedrag:
€ 1.115.424 excl. btw en
studiekosten.
€ 1.317.316 incl. btw en
studiekosten.
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
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 en 3 slaapkamers, telkens met terras.
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LOUIS SCHUERMANSTRAAT
Type project
Nieuwbouw – 12 appartementen voor sociale huur.

Architect

Financiering

Architectenteam P.
Cattoir bvba - Gent.

Bestelbedrag:
€ 1.659.005 excl. btw
en nevenkosten.
€ 1.959.285 inlc. btw
en nevenkosten.

Aannemer
Everaert – Cooreman Overmere.

Financieringswijze: FS3.

Ligging

Uitvoering

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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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 excl. btw en nevenkosten.
€ 20.990.116 incl. btw en nevenkosten.

Aannemer
Democo - Hasselt.
Ligging

Uitvoering
Start van de werken: 1 augustus 2016.
De oplevering wordt verwacht midden 2018.

Rabot - Begijnhoflaan.
Ontwerp
Op de plaats van de drie Rabottorens komen 8 lagere 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.
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SLOOP TWEEDE RABOTTOREN
Type project
Sloop van 194 appartementen.
Architect

Financiering

Inbupro nv.

Bestelbedrag:

Aannemer

€ 3.222.517 excl. btw en nevenkosten.
€ 3.805.792 incl. btw en nevenkosten.

THV Wanty - Redeco - Laurenty.

Financieringswijze: SSI.

Ligging

Uitvoering

Rabot – Filips van Cleeflaan.

Start van de werken: april 2017.
De oplevering is voorzien in het voorjaar 2018.
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ZEEMANSTUIN (HOGEWEG) C1
Type project
Nieuwbouw – 25 wooneenheden of 10 eengezinswoningen
en 15 appartementen voor sociale huur.

Architect

Financiering

A33 architecten - Leuven.

Bestelbedrag:
€ 2.959.117 excl. btw
en nevenkosten.
€ 3.494.717 incl. btw
en nevenkosten.

Aannemer
Bekaert Building Company
nv - Waregem.
Ligging
Oostakker Sint-Amandsberg Hogeweg.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Start van de werken:
midden 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
15 appartementen en 10 grondgebonden woningen met
achtertuintjes (‘Zeemanstuin C1’).
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:
€ 3.984.577 excl. btw en nevenkosten.
€ 4.705.786 incl. btw en nevenkosten.

Aannemer

Financieringswijze: FS3.

Bekaert Building Company
nv - Waregem.

Uitvoering

Ligging

De oplevering wordt verwacht in het
voorjaar van 2019.

Oostakker Sint-Amandsberg Hogeweg.

Start van de werken: midden 2017.

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 15 appartementen en
10 grondgebonden woningen met achtertuintjes (‘Zeemanstuin C1’).
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.

€ 5.788.001 excl. btw
en nevenkosten.

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
Ledeberg - Bellevuekaai Crommenlaan.

€ 6.835.629 incl. btw
en nevenkosten.
(Deze bedragen omvatten de
eindafrekening met Gabecon
en het bestelbedrag van de
heraanbesteding).
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De heropstart van de werken
wordt verwacht tegen midden
2018.
De vermoedelijke oplevering zal
midden 2019 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.

€ 7.816.827 excl. btw
en nevenkosten.

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
Nieuw Gent - UZ.

€ 9.213.673 incl. btw
en nevenkosten.
(Deze bedragen omvatten
de eindafrekening
met Gabecon en het
bestelbedrag van de
heraanbesteding).
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Heraanbesteding: 15.12.17.
Heropstart van de werken:
midden 2018.
De oplevering is voorzien
tegen midden 2019.

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-Plus vzw.
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KLEEMSTRAAT
Type project
Nieuwbouw – 8 appartementen.

Architect

Financiering

Architectenbureau Van
Derbeken bvba - Gent.

Bestelbedrag:

Aannemer
Everaert – Cooreman Overmere.
Ligging
Oostakker.

€ 1.366.899 excl. btw
en nevenkosten.
€ 1.614.308 incl. btw en nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Start van de werken:
augustus 2017.

Ontwerp
Het BPA laat toe om 8 nieuwe sociale appartementen te bouwen
op 2 bouwlagen met een hellend dak als derde woonverdieping.
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TICHELREI 3-221
Ontwerp

Type project
Totaalrenovatie van 110 appartementen naar 85 appartementen.

Architect

Financiering

A33 Architecten - Leuven.

Bestelbedrag:

Aannemer

€ 10.409.095 excl. btw en nevenkosten
en incl. subsidies infrastructuurwerken.

STRABAG Belgium.
Ligging
Groene Briel - Tichelrei.
Uitvoering
Start van de werken:
18.12.2017.

€ 12.293.142 incl. btw, nevenkosten
en subsidies infrastructuurwerken.
Financieringswijze: Gebouw: FS3.
WoninGent ontvangt daarbij
€ 1,3 miljoen euro subsidies uit het
klimaatbudget van Stad Gent.
Infrastructuurwerken: subsidies.

De huidige 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.
De renovatie van het gebouw is een voorbeeld
van een geslaagde 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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3

Projecten in
voorbereiding
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NEW ORLEANSSTRAAT 7 T/M 19

VOGELENZANG 5-20

Type project

Type project

Vervangingsbouw – 7 woningen voor sociale huur.

Vervangingsbouw van ca.13 appartementen.

Architect

Financiering

Architect

Financiering

Architectenbureau
GDR-architecten
bvba - Gentbrugge.

Hama architecten Antwerpen.

Raming:
€ 1.872.189 excl. btw en nevenkosten.
€ 2.211.055 incl btw en nevenkosten.

Ligging

Raming:
€ 1.367.294 excl. btw
en nevenkosten.
€ 1.614.774 incl btw
en nevenkosten.

Muide - Meulestede.

Financieringswijze: FS3.

Ligging
Rabot - Blaisantvest
- Vogelenzang.

Ontwerp

Uitvoering
De start van de werken wordt
voorzien in het najaar van 2018.

Uitvoering
De start van de werken
aan de gebouwen
wordt voorzien midden
2018.

Financieringswijze: FS3.

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

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

Ligging

€ 5.137.350 incl. btw
en nevenkosten.

Brugse Poort –
Rooigem.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de
werken is voorzien
begin 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 worden 2
kleinere appartementsgebouwtjes voorzien met in
totaal 9 appartementen met elk een terras. Deze
appartementen zullen 1, 2 of 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 naar 60 appartementen.

Architect

Financiering

Osar Architects.
Ligging

Raming:
€ 7.471.753 excl. btw en
nevenkosten.

Groene Briel - Winston
Churchillplein.

€ 8.824.140 incl. btw en
nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken
wordt verwacht eind 2018.

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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VOORHAVENLAAN
Type project
Nieuwbouw – ca. 25 appartementen voor sociale huur.

Architect

Financiering

2DVW Architecten.

Raming:
€ 3.057.930 excl. btw en
nevenkosten.

Ligging
Muide - Meulestede.

€ 3.611.415 incl. btw en
nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken wordt
voorzien tegen midden 2019.

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

BIEZENSTUK – ROOIGEMLAAN 226
Type project

Financiering

Ontwerp

Nieuwbouw – 22 WE voor sociale huur.

Raming:
€ 2.850.000 excl. btw en nevenkosten.
€ 3.383.800 incl. btw en nevenkosten.

Architect

Financieringswijze: FS3.

TV Atelier Carbon - Pieter Mouton Architecten.

Uitvoering

Ligging

De start van de werken is voorzien in september
2019.

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.

Brugse Poort – Biezenstuk – Rooigem.
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VERVANGINGSBOUW RABOT FASE 1B
Type project
Vervangingsbouw - 95 sociale huurwoningen.

Architect

Financiering

POLO Architecten

Raming:
€ 10.841.681 excl. btw en
nevenkosten.

De opdracht Rabot fase 1 werd aan
Poponcini & Lootens ir. Architecten
toevertrouwd.
Het architectenbureau POLO
Architects ontwierp de eerste vijf
gebouwen (fases 1A en 1B) en de
openbare ruimte er rondom.
Ligging

€ 12.804.025 incl. btw en
nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken is voorzien
in de tweede helft van 2018.

Rabot – Filips van Cleeflaan.

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.
Tussen de nieuwe gebouwen is er plaats voor onder meer collectieve private
tuinen. Er komt ook een openbaar parkje in het verlengde van de waterloop
De Lieve.
Op de plaats van de tweede Rabottoren komen 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 komen.
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SLOOP DERDE RABOTTOREN
Type project
Sloop – 197 appartementen.

Financiering

Uitvoering

€ 3.000.000 excl. btw en
nevenkosten.

De herhuisvesting van de bewoners staat gepland
tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019.
Aansluitend zal WoninGent starten met de
sloopwerken aan de derde Rabottoren. De start
van de sloopwerken is gepland in 2020.

€ 3.543.000 incl. btw en
nevenkosten.

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

Architect

Financiering

Nog aan te duiden.
Ligging

Raming:
€ 17.500.000 excl. btw en nevenkosten.
€ 20.667.500 incl. btw en nevenkosten.

Rabot – Opgeëistenlaan.

Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
Uitvoeringstermijn: 2021 – 2023.

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

Ontwerpteam

Financiering

ABSCIS – STABITEC.

Raming:
€ 11.060.000 excl. btw en
nevenkosten.
€ 13.061.860 incl. btw en
nevenkosten.

Ligging
Watersportbaan Jubileumlaan 194-380.

Uitvoering
De start van de werken wordt
voorzien in het voorjaar van
2020.

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:
€ 38.125.000 excl. btw
en nevenkosten.

Nog aan te duiden.
Ligging

Raming:
€ 17.424.546 excl. btw
en nevenkosten.

€ 45.025.625 incl. btw
en nevenkosten.

Omgeving Van Beverenplein
(Jan Yoensplein).

€ 20.578.388 incl. btw
en nevenkosten.

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.

Financieringswijze: FS3.

Uitvoering
Goedgekeurd verkavelingsplan
wordt verwacht in 2018.
Ontwerp eerste bouwfase
loopt gelijktijdig met verloop
procedure verkaveling.
De start van de werken fase
1 wordt verwacht tegen eind
2020.

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.

Ontwerp

Het nieuwe project moet 116 woningen en ondergrondse parkeerplaatsen
huisvesten en zal aanleunen op het openbaar groen domein dat achteraan
gelegen is.

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

Na een stedenbouwkundig overleg over de ontwikkeling van de nieuwe site
wordt de oproepfase voor ontwerpteam opgestart.
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NIEUW GENT FASE 1 : HOEK KIKVORSSTRAAT ZWIJNAARDSESTEENWEG

1

Type project

NIEUW GENT FASE 1 : HOEK RERUM NOVARUMPLEIN ZWIJNAARDSESTEENWEG

2

Type project

Vervangingsbouw – 12 sociale appartementen voor sociale huur.

Vervangingsbouw – 18 sociale appartementen bestemd voor huur in combinatie
met een niet-residentiële invulling op het gelijkvloers.

Architect

Financiering

Architect

TV De Nijl
-De Smet –
Vermeulen
-Technum.

Raming:
€ 1.700.000 excl. btw en nevenkosten.

TV De Nijl-De SmetVermeulen-Technum.

Ligging
Nieuw Gent -UZ.

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

Nieuw Gent - UZ.

››

de start van de werken is voorzien in
2020.

Ontwerp

Het streefdoel is om zoveel als mogelijk bewoners binnen de
wijk te laten verhuizen. In deze eerste fase worden daarom
verschillende gebouwen opgetrokken in de omgeving van het
Rerum Novarumplein. Dit moet toelaten om de bewoners van
een eerste hoogbouwtoren te herhuisvesten, zodat deze toren
gesloopt en vervangen kan worden.

››

Ligging

Uitvoering

Dit bouwdossier met 12 sociale huurwoningen kadert in de
verdere uitwerking van de stedenbouwkundige voorstudie voor
de vernieuwing van de wijk Nieuw Gent, waarbij de nadruk ligt
op het herhuisvesten van de huidige bewoners uit zes bestaande
hoogbouwtorens.

Financiering
Sociale huurappartementen:
Raming:
€ 2.420.000 excl. btw en nevenkosten.
€ 2.858.020 incl. btw en nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Niet-residentiële invulling:
Raming:
€ 945.000 excl. btw en nevenkosten.
€ 1.116.045 incl. btw en nevenkosten.
Financieringswijze: Marktconforme lening.

Uitvoering
De start van de werken is voorzien in 2020.

Ontwerp
Realisatie van ca. 18 sociale huurwoningen. Dit bouwdossier kadert in de verdere
uitwerking van de stedenbouwkundige voorstudie voor de vernieuwing van de wijk
Nieuw Gent, waarbij de nadruk ligt op het herhuisvesten van de huidige bewoners uit
zes bestaande hoogbouwtorens.
Het streefdoel is om zoveel mogelijk bewoners binnen de wijk te laten verhuizen.
In deze eerste fase worden daarom verschillende gebouwen opgetrokken in de omgeving
van het Rerum Novarumplein. Dit moet toelaten om de bewoners van een eerste
hoogbouwtoren te herhuisvesten, zodat deze toren gesloopt en vervangen kan worden.
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NIEUW GENT FASE 1 : PARKGEBOUW

3

Type project
Vervangingsbouw – 60 sociale appartementen voor sociale huur.

Architect

Financiering

TV De Nijl -De Smet -Vermeulen
-Technum.

Raming:
€ 6.720.000 excl. btw en nevenkosten.

Ligging
Nieuw Gent - UZ.

€ 7.936.320 incl. btw en nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken is voorzien in 2020.

Ontwerp
Dit bouwdossier kadert in de verdere uitwerking van de stedenbouwkundige voorstudie voor
de vernieuwing van de wijk Nieuw Gent, waarbij de nadruk ligt op het herhuisvesten van de
huidige bewoners uit zes bestaande hoogbouwtorens.

3

Het streefdoel is om zoveel mogelijk bewoners binnen de wijk te laten verhuizen. In deze
eerste fase worden daarom verschillende gebouwen opgetrokken in de omgeving van het
Rerum Novarumplein. Dit moet toelaten om de bewoners van een eerste hoogbouwtoren te
herhuisvesten, zodat deze toren gesloopt en vervangen kan worden.
Er komen in het parkgebouw zo’n 60 appartementen. WoninGent heeft de intentie
om een aantal aangepaste appartementen te voorzien, aangezien dit gebouw wordt
gerealiseerd in de onmiddellijke nabijheid van het Wijkgezondheidscentrum en het OCMW
Dienstencentrum.

2

1
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FILATURE DU RABOT
Type project
Nieuwbouw – 44 WE voor sociale huur.

Architect

Financiering

Nog aan te duiden.

Raming :
€ 5.431.845 excl. btw en
nevenkosten.
€ 6.415.008 incl. btw en
nevenkosten.

Promotor
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: 2020-2021.

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
Type project
Nieuwbouw – 25 sociale huurwoningen.

Architect

Financiering

Moet nog worden
aangeduid.

Raming:
€ 3.250.000 excl. btw en
nevenkosten.

Ligging
Muide – Meulestede –
Afrikalaan.

€ 3.838.250 incl. btw en
nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken is
momenteel gepland voor
2020.

Ontwerp
25 sociale huurwoningen, waarvan 15 appartementen en
10 eengezinswoningen.
WoninGent verwierf de gronden via sogent in 2017 en dit
voor een bedrag van € 1.020.000.
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GOEDENDAGSTRAAT

NEW-ORLEANSSTRAAT 263-267

Type project

Type project

Nieuwbouw – 34 koopwoningen (CLT-project).

Nieuwbouw – 26 sociale assistentiewoningen en
2 eengezinswoningen.

Architect

Financiering

Moet nog worden
aangeduid.

Raming:
€ 4.617.000 excl. btw
en nevenkosten.
€ 5.452.677 incl. btw
en nevenkosten.

Ligging
Muide – Meulestede
– Afrikalaan.

Uitvoering

Architect

Financiering

Moet nog worden
aangeduid.

Raming:

Ligging
Muide – Meulestede –
Afrikalaan.

€ 3.9000.000 excl.
btw en nevenkosten.
€ 4.605.900 incl. btw
en nevenkosten.
Uitvoering

Ontwerpfase gebouwen
en infrastructuur:
2018-2019.

De start van de
werken is momenteel
gepland voor 2020.

Uitvoering:
2019-2020.
Verkoop: 2021.
Ontwerp
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 kandidaatkopers.

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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LOODSENSTRAAT
Type project
nieuwbouw – 7 eengezinswoningen en 4 appartementen voor
sociale huur.

Architect

Financiering

Nog aan te duiden.

Raming:

Ligging
Muide – Meulestede –
Afrikalaan.

€ 1.500.000 excl. btw en nevenkosten.
€ 1.771.500 incl. btw en nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De start van de werken is voorzien in
2020.

Ontwerp
In 2017 wist WoninGent van sogent een bouwrijp gemaakt stuk
grond van ca. 970 m² in de Loodsenstraat te verwerven.
WoninGent is van plan om er 11 sociale huurwoningen op te
trekken:

›
›

7 eengezinswoningen met 4 slaapkamers.
Een gebouw met 4 appartementen met 1 en 2 slaapkamers.
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HAM 167-169

GEITSTRAAT

Type project

Type project

Nieuwbouw – maximum 13 appartementen voor sociale huur.

Nieuwbouw – 7 à 8
wooneenheden voor sociale
huur.

Architect

Financiering

Nog aan te duiden.

Raming:

Ligging
Sluizeken – Tolhuis
- Ham.

€ 1.700.000 excl. btw en nevenkosten.
€ 2.007.700 incl. btw en nevenkosten.

Architect
Nog niet gekend.

Financieringswijze: FS3.

Ligging

Uitvoering

Brugse Poort - Rooigemlaan.

Ontwerpfase: 2018-2019.

Financiering
Raming:
€ 1.230.864 excl. btw en nevenkosten.
€ 1.453.650 incl. btw en nevenkosten.
Financieringswijze: FS3.
Uitvoering
De aanbesteding zal verlopen via de oproep
Design&Build 2017 Oost-Vlaanderen
van VMSW. In deze procedure wordt
de ontwerpopdracht en bestek in één
aanbesteding gecombineerd, geïnitieerd
door VMSW.
WoninGent hoopt de werken te kunnen
starten begin 2021.

De start van de werken is gepland in 2020.

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 haar appartementsgebouw aan het Charles
de l’Epéeplein 1-41, en biedt de opportuniteit in de realisatie van:

››
››
››

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.
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FRANCISCO FERRERLAAN 135-273

Type project
Renovatie – 70 sociale wooneenheden gecombineerd met een haalbaarheidsonderzoek
om extra sociale huurappartementen te voorzien.

Architect

Financiering

Nog niet gekend.

Raming:

Ligging
Bloemekenswijk –
F. Ferrerlaan.

€ 5.651.768 excl. btw en nevenkosten.
€ 6.674.738 incl. btw en nevenkosten.
Financieringswijze: nog niet gekend.
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
grondig nazicht en eventuele vervanging van enkele collectieve technische installaties

Het doel bestaat erin om de werken uit te voeren met blijvende bewoning.
Er wordt parallel een haalbaarheidsstudie gevoerd om na te gaan welke mogelijkheden er
bestaan om te voorzien in extra sociale huurwoningen.
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4

Stadsontwikkelings
projecten
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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:
€ 3.681.182 excl. btw en
nevenkosten.
€ 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 start van de bouwwerken aan de woningen is
voorzien in het voorjaar 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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5

Energieoptimali
satiestudies

47

PROJECTEN 2017.indd 47

28/05/18 15:59

48

PROJECTEN 2017.indd 48

28/05/18 15:59

ENERGIE OPTIMALISATIESTUDIES

WoninGent heeft vanuit de Stad Gent Dienst Milieu en Klimaat in de loop van 2017 subsidies
ontvangen voor de uitvoering van verschillende energie- optimalisatiestudies.

Project Wolfput:

Project Nieuw Gent:

De opdracht omvat het uitwerken van een
goed energetisch concept voor ca. 360 nieuwe
sociale wooneenheden (40% appartementen,
60% grondgebonden woningen) en +/- 1.500
m² gemeenschapsvoorzieningen in een volledig
nieuwe wijk.

De opdracht omvat een energieoptimalisatiestudie voor ca. 650 woonentiteiten
gelegen in de hoogbouwtorens in de wijk Nieuw
Gent. De opdracht bestaat uit 2 luiken:

››

Studiekost: € 30.397 excl. btw en € 38.478 incl.
btw. (subsidie Stad Gent).

››
Project Sint Bernadettewijk:
De Sint-Bernadettewijk in Gent is een bestaande
sociale woonwijk met 155 eengezinswoningen,
gebouwd in de jaren 1930. De wijk is opgenomen
op de inventaris van onroerend erfgoed. De
woningen werden in 1994 verbouwd maar zijn
in slechte tot zeer slechte staat. De opdracht
omvat een onderzoek op energetisch vlak of
de woningen renoveerbaar zijn of al dan niet
afgebroken en vervangen zouden moeten worden.
Studiekost: € 22.000 excl. btw en € 26.620 incl. btw.

Luik 1: Mede de keuze onderbouwen om
al dan niet over te gaan tot renovatie,
vervangingsbouw en/of nieuwbouw van deze
6 hoogbouwtorens.
Luik 2: Het zoeken naar het energetisch
meest geschikte scenario voor de realisaties.

Studiekost: € 40.650 excl. btw en € 49.186 incl. btw.

Project Jubileumlaan:
Naar aanleiding van het project “Jubileumlaan”
waarbij een stedenbouwkundige voorstudie
wordt opgesteld om de randvoorwaarden voor de
vervangingsbouw van 3 gebouwen vast te leggen,
wensen WoninGent en Stad Gent met behulp
van een grondige energieoptimalisatiestudie de
meest geschikte energetische oplossing voor dit
hoogbouwproject te vinden.
De 3 gebouwen zullen gefaseerd worden
ontwikkeld.
Studiekost: € 31.600 excl. btw en max. € 40.000
incl. btw (subsidie Stad Gent).
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Nieuw Gent
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