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 - passief sociaal nieuwbouwproject volgens de normen van VMSW met omgevingsaanleg

 - 21 stadsappartementen, een handelsgelijkvloers en kantoren met binnenplein en  
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 - winnend project na een kleine architectuurwedstrijd

 - appartementen E25-30 en winkel E80 (streefdoel) - K13-14 - categorie passiefbouw
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PASSIEF SOCIAAL WONINGBOUWPROJECT GUTENBERG, KORTRIJK

De site bevindt zich op het kruispunt van de Gentsesteenweg 
en de Harelbeeksestraat, de zogenaamde Gentsepoort, waar de 
historische invalsweg ‘Gent – Kortrijk’ aansluit op de kleine ring 
van Kortrijk.
Een deel van de gebouwen op de site werd reeds in de jaren ’90 
gesloopt teneinde de inrichting van een verkeersrotonde mogelijk 
te maken. Dit leidde tot de huidige golvende rooi- en bouwlijn.

De nadruk werd in het gebouw vooral gelegd op energiezuinigheid, 
ecologie en groen… Elementen die in de huidige stedelijke sociale 
huisvestingsprojecten dikwijls ontbreken. Maar de ambitie van de 
bouwheer ging nog verder. Zo werden er hoge duurzaamheidseisen 
gesteld, én was er slechts een beperkt budget. Tevens werden een 
originele architectuur en optimale woonkwaliteit verwacht.
 
De vloeiende rooilijn die de verplichte bouwlijn is, werd opgenomen 
in het architecturaal concept. Zij vormt immers de grens tussen het 
private en het openbare domein. De straatgevel vormt tevens de 
zonzijde van het perceel en om die reden werden de leefruimtes 
en de bijhorende privé-buitenruimtes van de appartementen aan 
de straatkant voorzien.
 

Door de straatgevel strak achteruit te trekken en een 
semitransparante tweede gevel - een vlies - te voorzien dat de 
rooilijn volgt, ontstaat er op de verdiepingen een tussenruimte met 
een diepte die varieert tussen twee en vier meter. Deze is tegelijk 
‘binnen’ en ‘buiten’. Dit bouwconcept creëert buitenruimtes die 
een privacy generen ten opzichte van de naburige bewoners en de 
passanten op straat, met een voorzetscherm dat door middel van 
handbediende luiken voldoende licht en doorzicht toelaat om de 
dieperliggende leefruimtes kwalitatief te kunnen inrichten. 

De vliesgevel wordt begroeid met klimplanten die de groene look 
van het woongebouw mee bepalen.

Op het gelijkvloers worden achter de golvende beglaasde gevel 
multifunctionele ruimten voorzien als winkel of kantoor. Samen met 
de open doorgang naar de parkeergarage en binnenruimte zorgt dit 
ervoor dat het gebouw zichzelf langs de openbare weg transparant 
en uitnodigend opstelt naar de toegang van de wooneenheden 
achteraan (die bereikbaar zijn via trap, lift en gaanderij).



details vliesgevel - groene buitenruimte - behoud van de beschermde kapel - 

publieke buitenruimte

(fotografie Inge Claessens)  

Duurzaamheid:
Het streefdoel is om voor de appartementen aan de eisen voor passiefbouw 
te voldoen zonder voor elke wooneenheid een afzonderlijk certificaat te 
verkrijgen. De multifunctionele ruimte op het gelijkvloers zal aan de huidige 
energetische eisen voldoen.
De passief sociale huisvesting Gütenberg kadert in het ECO-life project. 
Dit is een Europees subsidieproject dat ernaar streeft CO2-neutraal en 
duurzaam te bouwen in de sociale huisvestingssector, om zo de meest 
kwetsbare laag van de bevolking te versterken. In 2009 diende bouwheer 
Goedkope Woning een kandidatuur in om mee te kunnen dingen naar deze 
belangrijke Europese subsidie voor energiezuinig bouwen, en werd zo een 
pilootproject binnen dit kader.


