PERSOONLIJKE UITNODIGING
INSPIRATIESESSIE - WOENSDAG 30 MAART 2022

Het grootste cohousing project van Vlaanderen
Cohousing Bijgaardehof, Gent
Cohousing Bijgaardehof is het grootste cohousing project van Vlaanderen: 59 gezinnen
en een wijkgezondheidscentrum bouwden hun nieuwe stek vlakbij station Dampoort.
Onder impuls van de stad Gent en stadsontwikkelingsbedrijf sogent kreeg de voormalige
industriële Malmarsite gaandeweg een nieuwe invulling en werden verschillende projecten
gerealiseerd deel in het kader van het stadsvernieuwingsproject ‘En Route’.
Het ontwerp van de nieuwe woonontwikkeling vertrekt vanuit het behoud van het
industrieel-historische karakter van de oude fabriek. Binnen wordt een unieke woonen werkplek gecreëerd rond een centrale binnentuin die ook enkele bestaande
staalstructuren incorporeert. Rond de centrale binnentuin komen de nieuwe gebouwen
van cohousinggroepen Wijgaard & het wijkgezondheidscentrum, De Spore en BioTope.
Bijgaardehof is een duurzaam voorbeeldproject. Zo zijn alle woningen op de site BENwoningen, en betreft het een volledig gasloze site waarbij de warmte geothermisch wordt
opgevangen in de vorm van een BEO-veld. Reeds van bij het begin van het project werd
met de stad Gent, het ontwerpteam, de bewoners en toekomstige gebruikers een collectief
energieconcept uitgewerkt. Alles kadert binnen een duurzaam en sociaal geëngageerde
manier van wonen, gericht op de toekomst.
Wees welkom en laat u inspireren!

Het grootste cohousing project van Vlaanderen
Cohousing Bijgaardehof, Gent

Programma woensdag 30 maart 2022
12u30

Deelname is gratis,
maar het aantal plaatsen
is beperkt tot 50 personen.
Schrijf u dus snel in!

Ontvangst & smakelijke lunch
Exclusieve rondleiding cohousing Bijgaardehof

14u30

Welkom door Anneleen Vandenberk, Wonen In België

14u45

Stefanie Schreyen, Manager Bouw sogent
En Route: aandacht voor wonen

15u15

Erik Vandenpoel, Project Architect Bogdan & Van Broeck
Het grootste cohousing-project van Vlaanderen:
ontdek Bijgaardehof

15u45

Cohousing Bijgaardehof
Vervallen fabriek vervelt tot een klein utopia

16u15

Nawoord door Anneleen Vandenberk, Wonen In België

16u30

Afsluitend netwerkmoment

Doelgroep
Exclusief voorbehouden aan
directie- en managementleden
uit de vastgoed- en zorgsector,
investeerders, projectontwikkelaars,
(interieur)architecten, operatoren,
ingenieurs- en adviesbureaus,
beheerders, steden en gemeenten,
aannemers.
Locatie
Co.Station, Oktrooiplein 1 bus 201,
9000 Gent
Parkeren en vervoer
Parking Gent-Dampoort (Oktrooiplein
10), Antwerpenplein, Pilorijnstraat.

Klik hier om in te schrijven

Station Gent-Dampoort is vlakbij.

Wonen in België (WIB) is de business community voor de professionele residentiële markt in België.
De residentiële markt is het grootste marktsegment met ruim 677 miljoen m² oppervlakte en volop in
verandering. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen, maar vooral ook voor nieuwe kansen.
Creatieve bouwoplossingen ontstaan door interactie en discussie tussen deskundigen. Wonen In België
brengt de business community van experts actief in residentieel en zorgvastgoed, woningbouw en
stadsontwikkeling samen tijdens boeiende inspiratiesessies om de vindingrijkheid aan te wakkeren en
vernieuwende ideeën te triggeren. Deze kruisbestuiving leidt tot creatieve en kwaliteitsvolle woon- en
leefconcepten voor alle leeftijden.

Vanaf 2022 wordt onze nieuwe naam:
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www.wonenna60.com
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