Stadsinbreiding Biezenstuk

sociale woningen en publieke ruimte/ Gent

Nieuwbouwprogramma van 45 woningen volgens VHMnorm, geaccommodeerd in 2 blokken.
Lang blok in binnengebied (15-1 beuken; 37 woningen).
Kort blok aan Rooigemlaan (4 beuken; 8 woningen).
De woonblokken organiseren en structureren een nieuw
publiek domein.
Visuele samenhang met een omgeving begrensd door
achtergevels, vrijgekomen gemene muren en tuinmuren
wordt bekomen door de woonblokken op te trekken in een
rudimentaire bruinrode baksteen voor parement en volle
wanden.
Het nieuw openbare domein wordt opgevat als een Publieke
Tuin: een nevenschikking van onderscheiden legstukken met
een eigen karakter en specifieke kwaliteiten. De schakeling
van de legstukken bepaalt de trajecten, sferen, kleuren en
mogelijke activiteiten in Publieke Tuin.
Het Lange Woonblok herstelt de opengebroken straatwand
van het Biezenstuk en betrekt hierdoor het openbare gebied
op de straat. De Publieke Tuin staat in een open relatie tot
de straat. Het publieke parkeren gebeurt op ommuurde
parkeereilanden langs de straat. Lage muren (1m50)
geven een duidelijke begrenzing aan de straatruimte. Ze
vormen een horizon waarboven de Publieke Tuin en het
Lange woonblok zichtbaar zijn. De toegang tot de Tuin
wordt informeel geregeld tussen de bestaande rijhuizen
en de muren van de parkeereilanden. De bediening van
het domein gebeurt via het Biezenstuk (toegangen voor
Brandweerwagens, Ophaaldiensten, in- en uitrit garage).
Het Korte Woonblok aan Rooigemlaan schermt het gebied
af van de stadsring. Het springt terug tov. de rooilijn. De
voetpadverbreding verleent toegang tot de overdekte
ruimte onder het opstalblok. Deze ruimte wordt opgevat als
een voorkamer van de Publieke Tuin.
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