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Nieuw woonzorgproject in de Brugse Poort
verwelkomt de eerste bewoners

In de Brugse poort worden drie verwaarloosde hoekpanden herontwikkeld tot een

woonzorgproject met 14 zorgunits voor mensen met een beperking. De eerste

hoek is afgewerkt en verwelkomt in oktober de eerste bewoners.

In de zomer van 2013 ging sogent (het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf) op zoek naar een

koper voor drie verwaarloosde hoekpanden in de Brugse Poort. Het gaat om de hoekpanden van

het bouwblok Rooigemlaan – Boomstraat - Gaaipersstraat. De appartementsgebouwen

dateerden uit 1928 en maakten oorspronkelijk deel uit van een sociaal woningbouwproject.

In januari 2014 werden de hoekhuizen verkocht aan ontwikkelaar Leiegoed, die van het

stadsontwikkelingsbedrijf de opdracht kreeg op deze plekken een project te realiseren met

maatschappelijke meerwaarde. Dat kreeg vorm in het woonzorgproject 'The Lodge', dat bestaat

uit 14 zorgunits voor mensen met een beperking, voornamelijk autisme.
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 The Lodge, ontwerp en foto's (c) denc!-studio

Woonzorgproject voor mensen met een beperking

De herontwikkeling van de hoekgebouwen richt zich tot mensen met een lichte tot matige

beperking, die alleen kunnen wonen, maar toch op regelmatige basis begeleiding nodig hebben.

Zij kunnen in het project 'The Lodge' een persoonlijke studio of appartement huren, maar ook

rekenen op de assistentie van 'Hand in Hand vzw', een thuisbegeleidingsdienst voor personen

met een beperking.

'Met dit project spelen het stadsontwikkelingsbedrijf en de ontwikkelaar in op
de grote nood aan zelfstandig wonen met inclusieve zorg. Met een inclusief
woonbeleid willen we als Stad zorg op maat creëren, maar wel zo veel
mogelijk in een gewone thuissituatie.'
— Sven Taeldeman, voorzitter van sogent en schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

'De naam 'The Lodge' verwijst naar een woning waar het aangenaam
vertoeven is. Doordat de verschillende mensen met zorgnoden in mekaars
nabijheid wonen, kan de nodige zorg efficiënter en goedkoper verleend
worden.'
— Luc Peerlinck, Leiegoed

Bakenarchitectuur
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De gebouwen bevonden zich in zeer slechte staat en beantwoordden niet meer aan de

hedendaagse duurzaamheidsvoorwaarden. Daarom werden ze vervangen door een lage-energie

nieuwbouw.

 

Architecten- en studiebureau denc!-studio zorgde voor het ontwerp. Zij baseerden zich sterk op

de architectuur en het kleur- en materiaalgebruik van de oorspronkelijke gebouwen.

'Deze gebouwen vervulden een baken-functie in de directe omgeving. Die
functie wilden we, ondanks de sloop, terug in ere herstellen. Een massieve
baksteenarchitectuur leent zich hier perfect toe. Historische stijlkenmerken
zoals diverse metselwerkverbanden worden hier afgewisseld met meer
hedendaagse elementen zoals de opvallende raamcassementen.'
— Bart Cobbaert, denc!-studio

De eerste bewoners

In 2017 werden de drie hoeken één na één gesloopt. In oktober verwelkomt de hoek van de

Boomstraat/Gaaipersstraat de eerste bewoners. Van de twee andere hoeken zal de ruwbouw

voor het zomerverlof van 2019 klaar zijn. Als alles verder vlot verloopt, kunnen de nieuwe

bewoners er rond de kerstperiode volgend jaar intrekken.

'Eind juni dit jaar stuurde ik een spontane mail naar Leiegoed met het eerlijke
levensverhaal van mijn zoon, Kai, zijn autisme én fysieke handicap en onze
uiterst moeilijke zoektocht om voor hem een woning te vinden op de
privémarkt. We wisten toen nog niets over 'The Lodge', maar het bleek wel wat
we zochten: een esthetisch aantrekkelijk, kleinschalig gebouw met gebruik van
doordachte materialen, voor een betaalbare huurprijs, met de mogelijkheid tot
individuele aanpassing indien nodig en daarenboven in Gent, dichtbij ons. En
als niet onbelangrijk extraatje: zonder stigma op het gebouw naar de
buitenwereld toe. Kai kijkt enorm uit naar de verhuis naar zijn eigen stek.'
— Nathalie, moeder van Kai, binnenkort bewoner van 'The Lodge'

Informatie

Barbara Dubaere, communicatieverantwoordelijke sogent, tel. 09 269 69 75, e-

mail barbara.dubaere@sogent.be
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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