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Grootste cohousingproject van Vlaanderen haalt
energie 148 meter diep

Cohousing Bijgaardehof is het grootste collectieve woonproject van Vlaanderen:

59 gezinnen en een wijkgezondheidscentrum krijgen een nieuwe stek vlak bij

station Dampoort. Om alle ruimtes te verwarmen in de winter en koel te houden

in de zomer, wordt op dit moment een BEO-veld geïnstalleerd: 52 boringen tot 148

meter diep om energie uit de bodem te halen.

Netwerk van buizen
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Op de site van de oude Malmarfabriek is aannemer Strabag Belgium druk in de weer. Waar

binnenkort cohousing Bijgaardehof verschijnt, boort de aannemer nu 52 gaten tot 148 meter

diepte. Samen vormen ze de basis voor een BEO-veld (Boorgaten Energie Opslag). Dat is een

net van buizen waar water doorheen stroomt. In de zomer zal het koudere water zorgen voor

verkoeling, in de winter zal een warmtepomp per gebouw ervoor zorgen dat het

nieuwbouwproject comfortabel verwarmd wordt. Tussen de gebouwen onderling zal er een

optimale energie-uitwisseling zijn.

'Met dit BEO-veld tonen we dat verwarming van particuliere woningen perfect
kan met 100% lokale hernieuwbare energie, zoals groene stroom en lokale
warmte uit de bodem. Dit project past in de strategie om Gent onafhankelijk te
maken van geïmporteerde fossiele brandstoffen zoals gas, stookolie of
steenkool.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen

Stad Gent subsidieert

BEO-velden worden vandaag steeds meer gebruikt bij grote nieuwbouw- of renovatieprojecten,

denk maar aan het Gentse Wintercircus. De Stad Gent moedigt de installatie van dit systeem

aan omdat het bijzonder efficiënt en duurzaam is. Voor de realisatie van het BEO-veld in

cohousing Bijgaardehof trekt de Stad een subsidie van 100.000 euro uit, de helft van de kost.

Intrek in 2022

Met de installatie van het BEO-veld staan de cohousers en het wijkgezondheidscentrum een

grote stap dichter bij hun einddoel: een fijne plek om samen te huizen en te werken vlak bij het

centrum. In 2015 lanceerde sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, een zoektocht naar

geïnteresseerde bewoners en organisaties. Uit de meer dan 70 kandidaturen selecteerde sogent

3 cohousinggroepen en wijkgezondheidscentrum Kapellenberg, zij hadden de beste ideeën.

Samen kneedden ze hun plannen tot een masterplan. Intussen is het bouwproject gestart. De

werken zullen vermoedelijk twee jaar duren. De bewoners hopen in 2022 hun intrek te nemen

in het Bijgaardehof.

De Energiecentrale heeft alle info over energiezuinig wonen en renoveren

https://stad.gent/nl/energiecentrale


'Na jaren van voorbereiding zien we onze cohousingdroom realiteit worden en
daar zijn we ongelooflijk blij om. De vervallen fabriek vervelt tot een klein
utopia, een zotte plek op maat van de mensen.'
— Hanne Van Herck, toekomstige bewoner cohousing Bijgaardehof
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Bijgaardepark breidt uit

Ook voor de buurtbewoners is er leuk nieuws. Stadsontwikkelingsbedrijf sogent maakt werk

van de uitbreiding van het Bijgaardepark. Het deel van de Malmarfabriek dat aan het huidige

park grenst, wordt aan het park toegevoegd en wordt dus publiek toegankelijk. De moestuintjes

beheerd door vzw De Bijgaard kunnen er definitief blijven. Enkele muren en de originele

spanten van de fabriek zullen als basis dienen voor klimplanten. Tussen de muren komt een

varentuin. Sogent zoekt een aannemer om deze werken uit te voeren. De uitbreiding van het

Bijgaardepark maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject 'En Route'.

Op deze website delen de toekomstige bewoners hun bouwavontuur

https://stad.gent/nl/en-route-stadsvernieuwing-dampoort-en-sint-amandsberg
https://bijgaardehof.be/
https://persruimte.stad.gent/images/345208
https://persruimte.stad.gent/images/345209
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Contact

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

mail barbara.dubaere@sogent.be

Hanne Van Herck, cohouser Bijgaardehof, gsm 0486 41 62 41

Dirk Bogaert, kabinetschef schepen Heyse, tel. 09 266 54 44, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Bevoegd

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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