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Tuighuisstraat krijgt 31 nieuwe sociale
wooneenheden
Midden september zijn de werken in de vroegere tuinwijk rond de Tuighuisstraat van start gegaan.

Sociale huisves�ngsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk sloopt er 18 huizen, in de plaats komen 31

nieuwe wooneenheden, een ontwerp van Maker Architecten uit Gent.

Op 19 september 2022 star�e aannemer Artes-Depret met de bemalingswerken op de werf aan de

Tuighuisstraat in Kortrijk. De buurt, des�jds beter bekend als de Tuinwijk, dateert uit de jaren twin�g en

krijgt nu een faceli�, goed voor een investering van om en bij de 8 miljoen euro.

In totaal sloopt Wonen Regio Kortrijk er 18 huizen en komen er 31 nieuwe wooneenheden in de plaats.

Zo komt er bijvoorbeeld op de kop van de Tuighuisstraat en de Graaf Boudewijn IX-laan een

appartementsgebouw met 16 appartementen, studio’s en duplexen. Bij het ontwerp is er aandacht voor

hoe de wijk vroeger geconcipieerd werd. Zo wordt de centrale binnentuin in ere hersteld en worden ook

de gevelstenen en dakpannen van de gesloopte panden hergebruikt. Er wordt hierbij ook verantwoord

omgegaan met grondstoffen. Zo wordt momenteel het overtollige grondwater op de werf verzameld in

een centraal waterreservoir waar iedereen uit de buurt gra�s gebruik kan van maken.

Schepen Wout Maddens is blij met de grondige reconversie die de buurt krijgt.

“Het is goed dat buurten als deze een nieuwe invulling krijgen. Hier kunnen we
de kwalitatieve verdichting van het stadscentrum waarmaken met aandacht
voor de identiteit van de buurt.”
— Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing

Als alles vlot blij� verlopen, dan moet het project tegen eind 2023 afgerond kunnen worden.
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“De renovatie en bouw van sociale woningen zit op kruissnelheid. De afgelopen
jaren werkten we al intensief op buurten in de onmiddellijke omgeving zoals de
Cederlaan (waar nu de tweede fase start), de Drie Hofsteden (dat zijn
afwerking nadert) en de wijk Nieuw Kortrijk. We zitten met andere woorden niet
stil.”
— Ilse Piers, algemeen directeur Wonen Regio Kortrijk 

“Het is belangrijk dat we het tempo van de afgelopen jaren aanhouden. Nu het
leven steeds duurder wordt, willen we voor alle bevolkingsgroepen kansen
blijven bieden om kwalitatief te wonen. Projecten als dit, sociale woningbouw in
volle stadscentrum, passen perfect in deze filosofie.”
— Veronique Decaluwé, voorzi�er Wonen Regio Kortrijk

Stad Kortrijk stelde in zijn bestuursakkoord het doel om 750 bijkomende beschikbare sociale woningen te

realiseren tegen eind 2024. Wonen Regio Kortrijk neemt 70% van deze doelstelling op zich. Het gaat over

verschillende nieuwbouw- en renova�eprojecten. Eind 2021 stond de teller al op 228 extra beschikbare

woonunits (renova�e en/of nieuwbouw). In kader van de beoogde doelstelling zal Wonen Regio Kortrijk

deze legislatuur nog eens ruim 300 extra beschikbare woonunits realiseren. Met het project

Tuighuisstraat loopt de verbouwingsmotor onder impuls van de nieuwe voorzi�er op kruissnelheid.

Onderstaande projecten zi�en deze legislatuur nog in de pipeline.

Tuighuisstraat

Blauwe Poort fase 1

Cederlaan fase 2

Kapel Ter Bede fase 2

Lange Munte fase 2

Nieuw Kortrijk fase 2

Sionwijk fase 1

Kloosterstraat

Zuidstraat fase 3

Moorseelsestraat

Wie op de hoogte wil blijven van de werken aan de Tuighuisstraat, die kan steeds terecht op de blogsite

h�ps://tuighuisstraat.wonenregiokortrijk.be

Een kwalita�eve simula�e van hoe het project er straks uit ziet, vindt u via deze link:

https://tuighuisstraat.wonenregiokortrijk.be/
https://wetransfer.com/downloads/35a7821f2a5cbd52fce4232d859b22bd20221004070831%20/2efa6e042f433e3b59f58af93aaf518e20221004070943/dc83ac
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