
De Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw door de geschiedenis 

Nadat de toemalige minister van nijverheid, Arbeid en bevoorrading met een omzendbrief van 8 juni 1920 de bijzondere 
aandacht en de medewerking van de gemeentebesturen had gevraagd ter bestrijding van het alsmaar groter wordende 
woningprobleem, werd op 6 juli 1920 door het gemeentebestuur besloten een plaatselijke bouwmaatschappij op te 
richten. Het voorstel tot oprichting van een samenwerkende maatschappij werd door de Nationale Maatschappij voor 
"Goedkope woningen en Woonvertrekken" goedgekeurd en op 30 maart 1922 officieel erkend onder het nummer 435. 
De officiële stichtingsakte van de vennootschap werd verleden op 26 juni 1922. 
 
Na de stichting kon er in de loop van het jaar 1923 aangevangen worden met het ontwerp en de oprichting van 26 
woningen in de Roskotstraat in Zele. Deze hoopvolle start kon spijtig genoeg, noch op korte noch op middellange termijn 
herhaald worden en er ontstond een doodse stilte tot na de tweede wereldoorloog. 
 
Het jaar 1948 betekende echter het begin van de heropbloei van de sociale woningbouw in de gemeente Zele. Onder 
impuls van de heer Benoit Van Acker, toemalige burgemeester van Zele en voorzitter van de raad van bestuur van de 
plaatselijke bouwmaatschappij, werd binnen een tijdspanne van enkele jaren, een gebied van circa 8 hectaren 
aangekocht, gelegen tussen de Langestraat en de Van Hesedreef. De eerste woningen, 32 in aantal, welke op deze pas 
verworven gronden opgericht werden, kwamen er op initiatief van het toemalig gemeentebestuur van Zele. Dit was 
meteen de aanzet van hetgeen later zou uitgroeien tot een grote sociale woonwijk, de "Burgemeester Van Ackerwijk" die 
prompt naar de naam van de grote bezieler van dit project werd genoemd. In deze wijk, waarin niet-ingewijden steevast 
de weg verliezen, werden in een periode van 9 jaar, 314 woningen opgericht. 
 
De 12 seniorenwoningen werden in 1997 nog volledig gerenoveerd. In 2009 is de renovatie van de gezinswoningen 
voltooid waardoor deze woningen terug als splinternieuw zijn. De woningen beschikken na renovatie over 4 of 2 
slaapkamers. 
 
Een verlengstuk aan de initiatieven welke de Burgemeester Van Ackerwijk hadden doen ontstaan, kwam er in 1958, 
wanneer de toelating werd gegeven om langs de Oude- en Nieuwe Kouterdreef, Kerkstraat 40 nieuwe gezinswoningen 
op te richten. 
 
Door deze verwezenlijking was er ook in andere gemeenten een ruime belangstelling ontstaan; verzoeken tot 
aansluiting bij onze maatscahppij ontvingen wij achtereenvolgens vanwege de gemeente Grembergen, Grembergen 
behoorde toen nog niet tot de Stad Dendermonde (toetreding in 1955), en de gemeente Buggenhout (toetreding in 
1958). Nu het vast stond dat onze vennootsschap regelmatig buiten de eigen gemeentegrenzen zou gaan wereken, 
werd in het jaar 1958 ook geopteerd voor een nieuwe benaming en werd de maatschappij herdoopt in "Gewestelijke 
Maatschappij voor Woningbouw". 
 
In Zele was men ondertussen onderhandelingen begonnen om gronden aan te kopen die dichter bij het centrum van de 
gemeente gelegen waren. Daar de behoefte tot het oprichten van nog meer nieuwe woningen bij de bevolking zeer 
groot was, had men, in de hoop aan dit tekort te kunnen verhelpen, het oog laten vallen op de landbouwgronden, 
gelegen tussen Ravestraat en Elststraat en in een latere fase op de aansluitende gronden gelegen tussen Driesstraat en 
Stokstraat. 
 
In het jaar 1959 werden de eerste grondaankopen uit dit gebied gerealiseerd zodat er onmiddellijk aan bouwen kon 
gedacht worden. Het eerste ontwerp in deze totaal nieuwe verkaveling (goegekeurd in 1961) was er meteen één dat kon 
tellen aangezien er maar liefst 165 woningen in voorzien waren. Door de benaming van de inmiddels aangelegde wegen 
rechtstreeks af te leiden van enkele boomsoorten, ontstond in de volksmond de benaming "Tuinwijk"; een niet officiële 
benaming, maar gekend door iedere Zelenaar. Na de verwezenlijking van dit imposant aantal woningen, volgden 
verdere realisaties in deze nieuwe verkvaling elkaar goed op. Zo werden ondermeer vanaf 1968 tot en met 1980, in 
deze volgorde, de hierna vermelde reeks woningen gerealiseerd : 

 24 koopwoningen langs de Acacialaan  

 21 bejaardenwoningen en een clublokaal in het Wilgenhof  

 24 huurwoningen langs Acacialaan, Eikenlaan en Platanenlaan  

 32 huurwoningen langs Eikenlaan, Kastanjelaan en Olmenlaan;  

 28 duplexwoningen voor verhuring langs Acacialaan, Eikenlaan, Olmenlaan en Platanenlaan;  

 40 koopwoningen langs Acacialaan en Olmenlaan;  

 20 huurwoningen langs de Kastanjelaan  

 26 huurwoningen langs Eikenlaan en Kastanjelaan  

 12 appartementen + bureel voor de maatschappij langs de Acacialaan  

Alzo werden de aangekochte gronden tot de laatse vierkante meter grond benut in een verkaveling waarin uiteindelijk 
392 huizen en 5 afzonderlijke reeksen garages werden gebouwd. 
 
Het beëindigen van de bouwwerken in de Tuinwijk betekende voor onze administratie en onze technische dienst een 
nieuw begin, aangezien wij vanaf april 1981 onze nieuwe gebouwen konden betrekken, waarmee dan meteen een einde 
kwam aan onze behuizing in een van de burelen op het gemeentehuis van Zele. 
 
Nu deze wijk voltooid was, keerden wij terug naar de omgeving waar het in 1948 allemaal goed begonnen was, namelijk 



de Burgemeester Van Ackerwijk. In een gebied onmiddellijk aansluitend aan deze wijk werden een paar hectaren grond 
aangekocht waarop in 1982 een reeks van 90 huurwoningen werden neergezet. Door de benaming van de straten deze 
maal af te leiden van enkele bloemsoorten (Narcis, Mimosa, Orchidee), werd deze wijk in de volksmond al snel de 
Bloemenwijk genoemd. 
 
Na deze verwezenlijking viel het wat stil in de sociale woningbouw in Zele. Wij konden in 1983 nog wel een paar 
hectaren grond kopen in een sociale verkaveling die door de gemeente Zele op poten was gezet maar tot bouwen van 
woningen kwamen wij voorlopig niet meer. Pas begin de jaren 90 scheen de hemel wat opgeklaard en kon er terug met 
mondjesmaat gebouwd worden. Geen indrukwekkende series meer, maar kleinschalige projecten. Zo konden wij in 
1991 14 nieuwe woningen bouwen in de Schrijverswijk en u kan al raden waar deze benaming vandaan komt ... jawel ... 
van de straten die hun naam ontleend hebben aan enkele bekende schrijvers uit de Nederlandse literatuur. 
In 1993 konden wij dit aantal nog eens uitbreiden met 9 woningen en tenslotte in 1997 werden nog 18 woningen 
gebouwd; laatstgenoemde woningen werden via het urgentie programma van Domus Flandria. De Schrijverswijk werd 
afgewerkt met de oprichting van 18 gezinswoningen in de Paul Van Ostaijenstraat.  
 
Hierna hebben wij onze blik verplaatst naar het gehucht Heikant waar er gronden werden aangekocht van het 
gemeentebestuur van Zele in de verkaveling Vrije Heide voor de realisatie van 11 gezinswoningen. De werken aan deze 
woningen werden afgerond in 2001. 
 
Na deze realisaties hebben wij onze inspanning verder doorgetrokken, zo werden tussen 2002 en 2014 nog  projecten 
gerealiseerd : 

 2 gezinswoningen in de Zwaanstraat;  

 14 duplexwoningen op de hoek van de Sint-Antoniusstraat en Rinkhout;  

 19 gezinswoningen langs de Elststraat en Kanonstraat;  

 8 appartementen in de Zwaanstraat;  

 15 duplexwoningen in de wijk Heikant;  

 8 appartementen in de De Deckerstraat;  

 8 duplexwoningen in de wijk Durmen;  

 6 appartementen langs de Gentsesteenweg;  

 6 appartementen in de Scheldestraat 

 13 appartementen langs de Kouterstraat en de Oude Kouterdreef 

 4 gezinswoningen langs de Wezepoelstraat 

Wie gedacht had dat wij ondertussen in de twee andere aangesloten gemeenten, Grembergen (Dendermonde) en 
Buggenhout al die tijd niets hadden uitgericht, hebben het verkeerd voor. Voor de toen nog zelfstandige gemeente 
Grembergen, nu deelgemeente van Dendermonde, begon het allemaal rond 1962-1963 met het bouwen van 30 
huurwoningen langs de Gaversstraat en Smidsestraat. 
 
In de periode 1969-1970 werden daar nog eens 17 huurwoningen in de Gaverstraat aan toegevoegd. Ongeveer 10 jaar 
later, wij spreken dan van de jaren 1979-1980, werden de gronden, welke wij inmiddels hadden aangekocht in het 
centrum van Grembergen, voor de verdere uitbouw van de sociale huisvesting in deze gemeente, aangesproken. Zo 
ontstond een totaal nieuwe woonwijk "Ganzegavers" waarin 55 gezinswoningen, 12 seniorenwoningen en 2 woningen 
voor rolstoelgebruikers opgenomen werden. Verder werden aan deze groep nog 12 afzonderlijke garages toegevoegd 
welke op een resterend perceel grond vlak tegenover de wijk, achter de woningen van Gaverstraat opgericht werden. 
 
Na een lange stilte konden wij in 2000 opnieuw bouwen in Grembergen, dat kon door de aankoop van enkele oude 
krotwoningen in de Reynoutstraat. Na de sloop van de oude bebouwing konden hier 8 gezinswoningen opgebouwd 
worden in 2001. 
 
In de gemeente Buggenhout begonnen onze activiteiten zowat in de jaren 1963-1964, dichtbij het centrum van de 
gemeente, met het bouwen van 30 koopwoningen langs de Dennendreef, de Lindendreef en de Groenlaan. 
 
De bouwactiviteiten in Buggenhout kregen een vervolg rond 1969-1970 dan werden er 26 gezinswoningen gebouwd 
langs de Dennendreef, Elzendreef, Groenlaan en Maalderijstraat en kwamen er 8 bejaardenwoningen in het Herfstpark, 
ondertussen is deze straatnaam gewijzigd naar Najaarsdroom. 
 
In een volgende stap werd ons werkterrein verplaatst van het centrum naar de wijk "Opstal" waar wij tussen Meir en 
Ravestraat, voor de verdere leefbaarheid van deze wijk een belangrijke grondaankoop hadden kunnen realiseren. 
Hierop werden 35 huurwoningen opgericht die in 1982 betrokken werden; zo zag alweer een nieuwe wijk het levenslicht, 
deze maal het "Pastoor Andriespark", deze straatnaam werd intussen ook gewijzigd in "Jules Andriespark". 
 
Hierna werden onze bouwaspiraties richting Buggenhout-bos verlegd, waar wij in 1985 in een nieuwe verkaveling 
"Lentepark", met bewoning vanaf 1986, 22 nieuwe gezinswoningen hebben opgericht.  
 
Hierna zijn onze bouwplannen in Buggenhout tijdelijk wat stilgevallen. Nu hebben wij echter op vijf verschillende 
plaatsen nieuwe woongelegenheden gebouwd, goed voor een 30-tal nieuwe appartementen.  

 6 appartementen Hanenstraat 69-71  



 7 appartementen Hanenstraat 111 

 4 appartementen Broekstraat (Opstal) 

 5 appartementen Varentstraat (Opstal) 

 7 appartementen Ravenstraat (Opstal) 
 

Dit maakt dat wij gezamenlijk voor de drie gemeentes in ons werkgebied tot een niet onaardig resultaat komen van 1218 
woningen. Mochten wij dit aantal spreiden over een termijn van 1950 tot 2014 dan zou dit betekenen dat ons 
patrimonium gedurende deze periode, jaarlijks met gemiddeld 19 woningen zou gegroeid zijn. Dit groeicijfer zouden wij 
in de komende jaren maar al te graag willen aanhouden, naar de kleinschaligheid van de toekomstige projecten, de 
financiering van de aannemingen en steeds toenemende administratieve wirwar, zullen waarschijnlijk gevaarlijke klippen 
zijn, die weliswaar het schip niet zullen doen stranden naar een normale vaart toch behoorlijk kunnen afremmen. 
Ondanks deze hinderpalen, blijft de bemanning echter op post om zich niet aflatend in te zetten voor de verdere uitbouw 
van de sociale huisvesting en alles wat daarbij hoort. 
 
Op dit ogenblik hebben wij nog 689 woningen in ons bezit. Verdeelt over de gemeentes geeft dit volgende cijfers :  
Gemeente Zele : 522 woongelegenheden 
Stad Dendermonde - deelgemeente Grembergen : 84 woongelegenheden 
Gemeente Buggenhout : 83 woongelegenheden 

 


