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Sloopwerken tweede Rabottoren met grote kraan gestart 
 
 
Gent, 9 januari 2018  –  De sloop van de tweede Rabottoren gaat goed vooruit. Vandaag starten de 
effectieve sloopwerken aan de toren. Een grote kraan met een arm van niet minder dan 40 meter zal 
het grootste deel van het appartementsgebouw afbreken. Dit voorjaar zou de tweede Rabottoren 
volledig afgebroken moeten zijn. Sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent plant om midden 2018 
te starten met de bouwwerken aan twee nieuwe gebouwen op de plaats waar nu de tweede 
Rabottoren staat. 
 
 
AFBRAAK TWEEDE RABOTTOREN OP SCHEMA 
Een nieuwe fase in de afbraak van de tweede Rabottoren is bereikt. Aannemer THV Wanty - Redeco - 
Laurenty start vandaag met de effectieve afbraak van het gebouw door middel van een grote kraan. 
Binnen een drietal maanden zal de tweede Rabottoren volledig uit het straatbeeld verdwenen zijn.  
 
Hoe verlopen de sloopwerken? 

 Aannemer THV Wanty - Redeco – Laurenty gebruikt een kraan met lange arm (zo’n 40 meter 
hoog) om het grootste deel van het gebouw af te breken. Om aan de hoogste delen van het 
gebouw te kunnen, zal de kraan op het afbraakpuin worden gezet. Deze werkwijze werd ook bij 
de afbraak van de eerste Rabottoren toegepast.  

 Daarna zullen opnieuw kleinere kranen worden ingezet om de onderste verdiepingen af te 
breken. In deze fase zal ook het puin van de tweede Rabottoren worden afgevoerd.  

 Tegen eind maart 2018 zou de tweede Rabottoren helemaal afgebroken moeten zijn.  
 
Om te zorgen dat er tijdens de sloopwerken geen puin naast de werfzone valt, plaatst de aannemer een 
beschermwand opgebouwd uit puincontainers. In bepaalde fases van de afbraak zal er ook een 
beschermmat worden opgehangen. De voetpaden langs het gebouw in de Filips Van Cleeflaan zullen 
ingenomen worden door de beschermwand, waardoor voetgangers verplicht aan de overkant van de 
straat zullen moeten lopen.  
 
 
PROJECT RABOT 
Over enkele jaren ziet de site van de Rabottorens er helemaal anders uit. De drie woontorens van 
WoninGent worden afgebroken en vervangen door acht nieuwe gebouwen met sociale appartementen, 
gemeenschapsvoorzieningen en groene ruimte. Het nieuwe project bevat een 360-tal appartementen en 
ook een aantal gemeenschapsvoorzieningen.  
 
 
 



 

 
 
WoninGent startte midden 2016 met de bouwwerken aan de eerste drie nieuwe gebouwen op de plek 
van de eerste Rabottoren.  
Na de afbraak van de tweede Rabottoren zal WoninGent aansluitend starten met de bouw van twee 
nieuwe gebouwen op de plek waar nu nog de tweede Rabottoren staat. Deze bouwwerken zouden 
midden 2018 moeten kunnen beginnen.  
Volgens de huidige planning zou het volledige project eind 2023 klaar moeten zijn. 
 
 
 


