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MANAGEMENTSAMENVATTING

“Het realiseren van een bouwwerk is een boeiende maar soms las-
tige uitdaging. Er is visie voor nodig, zowel architecturaal als func-
tioneel, en de bouwheer moet rekening houden met de omgeving 
in al haar facetten. Niet alleen de vorm en functie van een gebouw 
zijn immers van belang, ook een goede dialoog met de eindge-
bruiker en de andere betrokkenen is essentieel.” 1 

AANLEIDING EN DOELSTELLING
Met het Baudeloproject wil de Stad Gent een nieuwbouw realiser-
en, waarin een mix van zorg- en welzijnsvoorzieningen in combi-
natie met functies gericht op kinderen en jongeren wordt voorzien. 
Voor het Baudeloproject werd gekozen om voorafgaand aan de 
opmaak van de projectdefinitie voor een architectuuropdracht, een 
sociaal-ruimtelijk onderzoek te voeren. Dit sociaal-ruimtelijk onder-
zoek had de doelstelling om, rekening houdend met de ruimtelijke 
randvoorwaarden, na te gaan:

 – Welke gebruikers al dan niet, en op welke manier verenigbaar 
zijn binnen eenzelfde gebouwvolume en hoe het ontwerp hierop 
dient te worden afgestemd;

 – Welke mogelijkheden er zijn voor gedeeld gebruik tussen ge-
bruikers;

 – Hoe het project zich dient te verhouden tot de buurt;
 – Op welke manier een gericht beheer kan voorzien worden;

Volgende resultaten werden hierbij vooropgesteld:
 – Een geïntegreerd Programma van Eisen;
 – Een ruimtelijke vertaling op niveau van een vlekkenplan dat een 

ruimtelijke indeling en configuratie op gebouwniveau weergeeft;
 – Een ruimtelijke indeling waarbij het gebouw in zijn omgeving 

wordt geduid;
 – Een organisatiemodel dat een efficiënte werking op program-

maniveau en efficiënt gebruik van het gebouw kan garanderen.

1 https://vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws/oproep-prijs-wivina-demeester-voor-excellent-bou-
wheerschap-2019

MEERWAARDE VAN SOCIAAL-RUIMTELIJK ONDERZOEK 
De meerwaarde van sociaal-ruimtelijk onderzoek houdt in dat 
in een vroeg stadium in het stadsproject de sociaal-ruimtelijke 
dimensie proactief in rekening gebracht kan worden. Hoe een 
stadsgebouw architecturaal en ruimtelijk wordt vorm gegeven en 
ingebed in de ruimere omgeving, bepaalt immers de sociale inter-
acties. De sociale interacties bepalen niettemin ook gaandeweg 
hoe het gebouw verder wordt vorm gegeven en in gebruik ge-
nomen in synergie met de ruimere omgeving.

Eens een stadsgebouw er staat, wordt het immers in gebruik ge-
nomen door een diversiteit van gebruikers en bezoekers in een 
wisselwerking met de ruimere omgeving. De bedoeling van het 
sociaal-ruimtelijk onderzoek was dan ook om na te gaan hoe het 
Baudeloproject kan bijdragen aan goede onderlinge verstand-
houdingen tussen gebruikers, bezoekers en de buurt in plaats van 
verzuring en overlast te veroorzaken. 

HET LEERPROCES  
In die geest werden in het onderzoek een reconstructie van de 
historiek en eigenheid van de buurt, het gebruikersperspectief, en 
de synergie met de ruimere omgeving centraal gesteld. Zowel de 
individuele als collectieve capaciteit, noden, behoeften, aspiraties 
en ambities van de diverse actuele en toekomstige stakeholders 
– gebruikers, bezoekers en de buurt – werden bevraagd en in 
gesprek gebracht om de vormgeving aan het gebouw en aan 
het toekomstige organisatiemodel en beheer van het gebouw te 
voeden. 

Bij de start van het sociaal-ruimtelijk onderzoek waren zeer diverse 
gebruikers betrokken, om even diverse redenen en vanwege di-
verse individuele ambities. Er was nog geen helderheid over de 
publieke financiering van het stadsgebouw en mogelijke bijdragen 
van individuele gebruikers. Er waren veel gebruikers betrokken die 
niet allemaal onderdak konden vinden in het nieuwe stadsgebouw. 
De gesprekken die door Stad Gent al individueel met de organisa-
ties gevoerd waren, kunnen vooral gesitueerd worden op het vlak 
van individueel ruimtegebruik, capaciteit van (eigen) financiering, en 
bespreking van het plan van eisen op ruimtelijk vlak. 
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Het onderzoek leert ons dat deze gebruikers initieel interesse 
toonden: 
Reeds voorlopig gehuisveste gebruikers

 – Welzijnsvzw’s vanwege hun focus op publieke (eerstelijns-)
gezondheidszorg

 – Winternachtopvang en OpStap, gezien veel kwetsbare burg-
ers zoals dak- en thuislozen zich spontaan in die buurt bewe-
gen en de uitgesproken synergie met andere dienstverlening in 
de nabije omgeving

Gebruikers op zoek naar een nieuwe locatie 
 – Jeugdverblijfscentrum Chiro vanwege hun zoektocht naar 

een locatie in stedelijke context
 – Buitenschoolse kinderopvang IBO JOJO gezien hun huidige 

gebouw in de Kammerstraat niet meer voldeed aan de normen 
en ze op zoek zijn naar een locatie dichtbij hun huidige werking

 – Jeugddienst omdat ze samen met IBO JOJO uit hun huidige 
gebouw moeten en vanwege hun zoektocht naar een herken-
bare locatie in de stad voor het ‘Huis van de Jeugd’

 – Het lokaal dienstencentrum omdat zij nog geen locatie in de 
binnenstad hebben

 – OverKop gezien hun bereikbaarheid en laagdrempeligheid 
voor kwetsbare jongeren en aangezien ze hun huidige ge-
huurde locatie in de Drabstraat willen inruilen voor een gebouw 
in eigendom

 – Begeleid wonen voor jongeren en sociaal verhuurkantoor 
vanwege gebrek aan kwaliteitsvolle woningen en onderdak voor 
kwetsbare groepen in de binnenstad van Gent. 

 – In de loop van het onderzoek toonde ook het Centrum voor 
Geestelijke Gezondheidszorg Eclips een uitgesproken inter-
esse vanwege de versnipperde locaties waarop de werking zich 
nu situeert en hun ambitie om in de anonimiteit van de stad te 
werken en het taboe over psychische problemen te doorbreken

Het onderzoeksteam maakte, naast een grondige bevraging van 
de geïnteresseerde gebruikers via kwalitatieve interviews, ook werk 
van het onderhandelingsproces tussen de gebruikers, de buurt en 
stedelijke actoren via Focusgroepen en workshops in de schoot 
van de Stadsacademie. Door tijdens het sociaal-ruimtelijk onder- 
zoek een dialoog tussen de diverse organisaties te faciliteren 
werden allerlei nieuwe vragen en noden op het vlak van ruimtege-
bruik helder, die anders (te lang) buiten beeld verdwijnen, en pas 
opnieuw opduiken als het te laat is en het ontwerp al vastligt: 

 – Hoe kom je best binnen en welk soort onthaal is aangewezen? 
 – Zijn er één of net meerdere toegangsdeuren wenselijk? 
 – Wat is het gezicht van het gebouw? 
 – Hoe kan de keuken uitgroeien tot een centraal gedeelde plek, 

zowel voor de gebruikers van het gebouw als andere partijen in 
de directe omgeving? 

 – Hoe kan je kwetsbare en ander groepen via het slim organiseren 
van stromen, samen in één omgeving binnen brengen? 

 – In welke mate is er ook niet voorgeprogrammeerde ruimte 
nodig? 

 – Is er naast collectieve ruimte ook behoefte aan afzonderbare 
ruimte? 

 – enzovoort

Alle inzichten werden procesmatig verwerkt en deden in de loop 
van het onderzoek dienst om via workshops werk te maken van de 
ruimtelijke doorvertaling en van het voorgestelde organisatiemodel.

Het proces toont niettemin aan dat een omkering van de volgorde 
van werken zinvol en nodig is:

 – Helderheid creëren over visie en symbolische waarde van het 
stadsgebouw, en de financiering op bestuurskundig niveau. 
Tijdens het onderhandelingsproces tussen de gebruikers, 
de buurt en de betrokken stedelijke actoren (dienst Facility 
Management, dienst Stedelijke Vernieuwing, en het team van 
de Stadsbouwmeester) bleek er onvoldoende helderheid te 
bestaan op het bestuurlijk niveau van Stad Gent. Er was onvol-
doende samenhang op het vlak van visie: wat is de symbolische 
waarde van het stadsgebouw voor Stad Gent? Hoe sluit dit aan 
bij de verschillende beleidskaders rond welzijn, gezondheid, 
jeugd, sociaal beleid, stadsontwikkeling, wonen, publieke ruimte, 
participatie, enz.? Het gebrek aan samenhang op het vlak van 
visie bracht ook spanning en onzekerheid bij de gebruikers 
teweeg met betrekking tot de financiering van het project. 

 – Nood aan een sociaal-ruimtelijk onderzoek, voorafgaand aan de 
opmaak van een projectdefinitie. In plaats van eerst het gebouw 
te ontwerpen vanachter de tekentafel, bood dit sociaal-ruimtelijk 
onderzoek de kans om allereerst een gesprek op te starten met 
de gebruikers, de buurtbewoners, de wijkregisseur, en de ver-
tegenwoordigers van de betrokken stedelijke diensten, als input 
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voor het ontwerp. Tegelijkertijd is tijdens het sociaal-ruimte-   
lijk onderzoek op diverse momenten al een beroep gedaan op 
de verbeeldingskracht van ontwerp om de dialoog tussen de 
diverse partijen aan te zwengelen, én om het toekomstige po-
tentieel van het Baudeloproject zichtbaar te maken. Zo hebben 
bijvoorbeeld ontwerpschetsen en referentiebeelden van diverse 
soorten (al dan niet afgesloten) buitenruimtes geholpen om 
het gesprek te voeren over de manier waarop diverse toekom-
stige bezoekers de overgang tussen binnen en buiten kunnen 
ervaren, en over hoe dit onder meer samenhangt met de aan-
wezigheid van fysieke of mentale drempels, sociale controle, 
veiligheid, enz.   

Dit sociaal-ruimtelijk onderzoek maakt niet alleen zichtbaar wat er 
in het Baudeloproject allemaal te winnen en te leren valt dankzij 
een co-creatief traject. Het toont bij uitbreiding ook de mogelijk-
heden voor het herijken van de ontwikkelingstrajecten van toekom-
stige stadsgebouwen, om zo te komen tot publieke projecten die 
écht werken: door, voor en met de Gentenaren. Dergelijke aanpak 
toont welke collectiviteitswinsten er mogelijk zijn door diverse, 
maar compatibele organisaties onder een dak samen te brengen, 
zowel op ruimtelijk, financieel, als sociaal vlak.

DE RESULTATEN 
Samengevat betreffen de concrete resultaten van het so-
ciaal-ruimtelijk onderzoek voor het Baudeloproject:

 – Een historische en sociaal-ruimtelijke analyse van de eigenheid 
van de site waar het Baudeloproject wordt ingebed;

 – Een collectief opgestelde visie- en ambitienota;
 – Een ruimtelijke doorvertaling van alle individuele en collectieve 

noden en verwachtingen in één beweging naar een gedeeld en 
gecoördineerd Programma van Eisen;

 – Een aanzet voor collectief en goed beheer: met aanbevelingen 
voor het opzetten van een collectieve organisatiestructuur.

In wat volgt, gaan we op elk van deze bevindingen dieper in. 

HISTORISCHE EN SOCIAAL-RUIMTELIJKE ANALYSE VAN DE 
EIGENHEID VAN DE SITE 
Het rapport omvat een situering van de rijke geschiedenis van de 
site, en een sociaal-ruimtelijke analyse van de huidige eigenheid 
en inbedding van de site in de binnenstad van Gent. Elementen 

worden besproken zoals onder meer het karakter van de site en de 
ruimere omgeving als een woonwijk, aspecten van mobiliteit, groen 
in de buurt, en focus in de huidige stadsontwikkeling.

COLLECTIEVE VISIE- EN AMBITIENOTA 
Gedragen door alle organisaties en een (voorlopig beperkte) ver-
tegenwoordiging van de buurt wordt zichtbaar gemaakt hoe pos-
itieve interacties (zowel op het vlak van werking als van gedeeld 
ruimtegebruik) kunnen bijdragen tot de realisatie van een project 
dat meer is dan de som der delen. De visie- en ambitienota bevat 
de zes krijtlijnen voor de duurzame ontwikkeling van een organisa-
tiecultuur en -structuur. 

I. Baudelo is radicaal inclusief 
Baudelo is een open huis voor alle Gentenaren – met een speciale 
focus op jeugd en kwetsbare burgers – ongeacht hun geslacht, 
geaardheid, sociale achtergrond, etniciteit of beperking. Het is een 
veilige haven van gastvrijheid in het midden van de stad waar ieder-
een, ook zij die het moeilijk hebben of doorgaans afgezonderd 
worden in de samenleving, op een laagdrempelige manier terecht 
kunnen. 

II. Baudelo koestert haar heterotopisch karakter
Baudelo is een afspiegeling van de samenleving in de stad. Het 
is een symbolische plek waar mensen met verschillende achter-
gronden elkaars paden kunnen kruisen met ruimte voor anonimiteit 
en ambivalentie, maar ook een informeel knooppunt voor ontmoet-
ing en spontane én structurele samenwerkingen.

III. Baudelo is geworteld in de wijk
Baudelo staat in sterke wisselwerking met de buurt en is geworteld 
in de wijk. Het gebouw creëert een toegevoegde waarde voor 
buurtbewoners, -organisaties en de stad; terwijl deze op hun beurt 
een meerwaarde creëren voor het Baudelogebouw. Baudelo over-
stijgt een buurtwerking gebaseerd op het vermijden van overlast, 
maar haakt aan bij en versterkt zo bestaande lokale dynamieken.

IV. Baudelo vervult een schakelfunctie
Baudelo is een belangrijke schakel of draaischijf voor de site, het 
park, de buurt en de stad: het is een plek waar partnerschappen 
vertrekken en vertakken met de buurt en naburige organisaties. De 
verschillende organisaties in Baudelo bieden aanvullende diensten 

65



8 9

aan die hun doelpubliek naar elkaar kunnen laten doorstromen of 
toeleiden. Iedere organisatie wordt zo een schakel in een breder 
vertakt netwerk dat sterk is ingebed in de buurt.  

V. Baudelo brengt innovatie in de praktijk
Baudelo is een referentieproject voor de toekomst. Het is een in-
novatief project dat als stadslab beleidsdomeinen en afgebakende 
doelgroepen overstijgt ten voordele van een collectief verhaal. Het 
project maakt komaf met de netjes afgebakende doelgroepen in 
de zorg- en welzijnssector; met de artificiële grenzen tussen leren, 
werken en spelen; en met gebouwen die vanuit een verkavelings-
logica of functiescheiding zijn bedacht. 

VI. Baudelo heeft een leefwereldgeoriënteerde focus
Baudelo omarmt een dynamische organisatie, en vertrekt van een 
leefwereldgeoriënteerde focus. In plaats van op voorhand te beslis-
sen hoe de organisatie werkt vooraleer er gewerkt wordt, komt 
dit via voortschrijdend inzicht tot stand. Voor de projectpartners 
houdt dit in dat ze samen de vinger aan de pols houden en con-
tinu nagaan wat er leeft in de leefwereld van de diverse gebruikers, 
buurtbewoners en gebruikers van Baudelo. Gedeelde ambities 
worden permanent bijgesteld en daarbinnen worden steeds nieu-
we samenwerkingen gezocht.  

RUIMTELIJKE DOORVERTALING VAN INDIVIDUELE EN COLLEC-
TIEVE NODEN EN AMBITIES  
Door op een slimme, creatieve en efficiënte manier om te gaan 
met de beschikbare ruimte, kan het aantal te bouwen vierkante 
meters beter worden benut, waardoor potentieel ook ruimte on-
staat voor een zekere overmaat, of ruimte die nog niet is voorge-
programmeerd en plaats biedt voor het onverwachte. Tegelijk ga-
randeert een gebouw dat multifunctioneel bedacht is, ook meer 
toekomstmogelijkheden, waardoor het een hogere restwaarde 
heeft dan een monofunctioneel gebouw. Het samenbrengen van 
verschillende functies op een locatie creëert tot slot ook sociale 
meerwaarde. Het stimuleert kruisbestuiving, uitwisseling en ont-
moeting tussen verschillende organisaties en mensen. 

Concreet vertaalt dit zich in het Baudeloproject bijvoorbeeld in de 
organisatie van de leefruimte voor kwetsbare doelgroepen van or-
ganisaties als OverKop en OpStap, in plekken die ‘apart maar toch 
samen’ gebruikt kunnen worden. Naast de nood aan leefruimtes 

die voldoende autonoom kunnen functioneren, ontstaat er door het 
feit dat deze organisaties deel uitmaken van een ruimer geheel ook 
gedeelde ruimte voor ontmoeting met andere gebruikers, waardoor 
nood aan privacy en rust niet per definitie hoeft samen te vallen 
met segregatie of complete afzondering. Bij uitbreiding kwamen 
tijdens de collectieve workshops bij alle organisaties een grote 
bereidheid naar voor om ruimte te delen, en hier ook een collec-
tieve werking rond te organiseren. Concreet worden de ruimtes 
die gedeeld kunnen worden gegroepeerd in clusters met een 
aantal mogelijke scenario’s en hun respectievelijke inschatting van          
vierkante meters. Deze clusters bezitten het potentieel voor het 
delen van ruimtes binnen het Baudelogebouw, naast de aanwezig-
heid van voldoende semi-publieke, hybride overgangsruimtes (waar 
bv. ook gegeten, geleefd, gespeeld,... kan worden).

I. De keuken
De keuken is op verschillende manieren een kansrijke gedeelde 
factor voor de organisaties en de buurt van Baudelo: gaande van 
een publiek sociaal restaurant, over een gedeelde personeelskeu-
ken tot een keukenatelier.

II. De bureauruimtes
Er is een grote verhouding kantoorruimte t.o.v. de totaalopper-
vlakte, vooral bij de Jeugddienst/Huis van de Jeugd en Eclips. Deze 
bureauruimtes zijn grotendeels privaat, maar vooral bij het Huis van 
de Jeugd liggen er heel wat kansen om bureauruimtes te delen en 
dus minder strikte schotten op te zetten tussen de organisaties, 
namelijk via individuele werk-, project-, gespreks- en vergader-
lokalen die kunnen worden gereserveerd (bv. voor consultaties). 

III. De atelierruimtes
Het Huis van de Jeugd heeft heel wat multifunctionele ruimtes 
(creatieplekken, repetitielokalen, presentatieplekken) voorzien 
die zouden kunnen worden ingezet voor alle organisaties van het 
Baudelogebouw, alsook voor de buurt. Eventueel ondersteund 
vanuit sociaal-artistiek werk. Daarnaast biedt ook het fietsatelier en 
de werkplaats van het Jeugdverblijfscentrum kansen om zowel de 
andere organisaties als de buurt te betrekken.

IV. De buitenruimtes
Ondanks de nabijheid van het park vraagt het merendeel van de 
organisaties naar individuele of collectieve (al dan niet afgesloten) 
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buitenruimte. Dit is interessant om twee redenen. Het laat ener-
zijds toe dat kwetsbare personen zich kunnen terugtrekken zonder 
meteen de publieke sfeer te moeten opzoeken. Daarnaast is het 
ook interessant om eventuele overlast naar de buurt toe te beperk-
en.

V. De inkom
Wat betreft de inrichting van een of meerdere gedeelde inkom-
ruimtes, zijn er verschillende gevoeligheden die in rekening ge-
bracht moeten worden. Zo geven een aantal zorg- en welzijns- 
organisaties (die voornamelijk gericht zijn op meer kwetsbare 
groepen) expliciet aan dat er een afzonderlijke inkom nodig is en/
of voldoende sociale controle, om niet te veel vrije of ‘ongecon-
troleerde’ ontmoetingen toe te laten die niet wenselijk zouden 
zijn voor hun cliënten. Daarnaast benadrukken een aantal andere 
organisaties, net als vertegenwoordigers uit de buurt, dat zij voor-
stander zijn van gedeelde onthaal- of inkomclusters die net wel 
informele ontmoetingen en kruisbestuivingen mogelijk maken. 

VI. De technische ruimtes
Dit omvat de parkeerruimte, bergingen en sanitaire ruimtes, die 
omwille van pragmatische redenen best vanuit een collectief per-
spectief georganiseerd worden.
 
Daarnaast hebben de workshops met alle organisaties geresult-
eerd in vijf leidende ontwerpprincipes, die als kader kunnen dienen 
bij de opmaak van de projectdefinitie. 

I.  Ruimte voor de buurt
Het streefdoel is een gebouw dat maximaal is ingebed in zijn om-
geving en zich zoveel als mogelijk openstelt naar de buurt. 

II.  Een huis met meerdere voordeuren 
Het gebouw vergt een zorgzaam ontwerp van de toegang(en) 
en het geleiden van de bijhorende bezoekersstromen, wat nauw 
samenhangt met ‘het gezicht’ van het gebouw. Het ontwerpen voor 
diverse doelpublieken, waarvoor een meer of minder publiek kar-
akter wenselijk is: nu eens laagdrempelig en quasi onzichtbaar, dan 
weer eerder formeel, herkenbaar en expliciet aanwezig, vormt een 
bijzondere uitdaging.

III.  Intelligente ruïne
Het is van belang dat het gebouw zo wordt vormgegeven, dat het in 
de toekomst zonder problemen kan worden uitgebreid en aange-
past aan de veranderende noden en behoeften van de diverse 
gehuisveste organisaties. Daarnaast impliceert dergelijke visie dat 
er een gebouw wordt gerealiseerd dat verschillende niveaus van 
afwerking en toe-eigening toelaat door de diverse gebruikers. 

IV.  Hybride ruimtes
Het Baudeloproject laat waar mogelijk ruimtes onbestemd om 
onverwacht gebruik, levendigheid en spontane ontmoetingen of 
samenwerkingen toe te laten. Hybride ruimtes stimuleren de crea-
tiviteit en de toe-eigening van het gebouw. Het gebruik in hybride 
ruimtes is niet voorgestructureerd, en kan dus wisselen doorheen 
de tijd. 

V.  Gebruiks- en leefkwaliteit 
Het ontwerp voor het Baudeloproject houdt rekening met gevoels-
matige indicatoren die belangrijk zijn voor de goede werking en 
het imago van de organisaties, maar die niet zuiver meetbaar zijn. 
Deze gebruikswaarden kunnen vorm krijgen door de toepassing 
van bepaalde materialen, door lichtinval, akoestiek, uitzicht, pla-
fondhoogte, compactheid van de ruimte, etc. Het gaat hierbij soms 
ook om subjectieve waarden zoals huiselijkheid, veiligheid, ruwheid, 
zakelijkheid, professionaliteit, uitnodigend karakter, privacy, het ver-
mijden van een ziekenhuissfeer, etc. 

COLLECTIEF EN GOED BEHEER 
Op het niveau van goed beheer is tijdens het sociaal-ruimtelijk 
onderzoek gebleken dat er bij de diverse organisaties een grote 
bereidheid was om hier samen over na te denken, ondanks soms 
tegenstrijdige noden en belangen. De vormgeving en inrichting van 
de ruimte en het beheer van de ruimte zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden. 

Het rapport bespreekt drie aspecten van een dynamisch organisa-
tiemodel dat een collectief en goed beheer mogelijk maakt:

 – Inhoudelijk programma
 – Gezonde wisselwerking en verstandhouding met de buurt
 – Dagelijks beheer 
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Daarna worden de reeds aanwezige kiemen en competenties in 
kaart gebracht om concrete principes van de voorgestelde organ-
isatiestructuur voorop te stellen, waarin concrete rollen geformu-
leerd worden. 

Goed beheer gaat bijgevolg opnieuw over kwesties die het strikt 
technisch of functioneel beheer van een gebouw overstijgen: een 
site staat of valt met goed beheer, dat liefst al vroeger dan de 
oplevering van het gebouw, van start kan gaan. Nu er beslist is om 
in het Baudeloproject het bouwproces naar achter te schuiven, 
biedt dit mogelijkheden om in de tussentijd, wanneer de site nog 
steeds in gebruik is, dit voortdurende co-creatieve leerproces over 
collectief en goed beheer te beginnen voeden met de huidige pro-
jectgroep. 
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1. OPDRACHTOMSCHRIJVING

2. VISIE OP DE OPDRACHT
  Een sociaal-ruimtelijk perspectief
  Methodologie en werkproces

 

3. ONDERZOEKSCONTEXT
  Historiek van de site
  Ruimtelijke analyse
  Voorgeschiedenis

  

4. EERSTE KIEMEN VOOR EEN 
GEDEELD TOEKOMSTPROJECT

5. AMBITIENOTA
  Baudelo is radicaal inclusief
  Baudelo koestert haar heterotopisch karakter
  Baudelo is geworteld in de wijk
  Baudelo vervult een schakelfunctie
  Baudelo brengt innovatie in de praktijk
  Baudelo heeft een leefwereldgeoriënteerde focus

6. NAAR EEN GECOÖRDINEERD 
PROGRAMMA VAN EISEN

  Graden van collectiviteit: gedeelde clusters
  Leeswijzer bij het ruimtelijk configuratieplan
  Algemene regelgeving en richtlijnen

  

7. ONTWERPPRINCIPES EN 
-AANBEVELINGEN

  Aandachtspunten
  Van aandachtspunten naar ontwerpprincipes
  Vijf ontwerpprincipes voor Baudelo

  

8. ORGANISATIEMODEL
  Aspecten van goed beheer
  Aanwezige kiemen en competenties van    
  goed beheer
  Goed beheer in de praktijk

9. AANDACHTSPUNTEN & 
AANBEVELINGEN VOOR DE 
TOEKOMST

  

6 80

174

210

218

10

18

32

34



6 7

OPDRACHTOMSCHRIJVING

De Stad Gent heeft de ambitie om een nieuwbouwproject te real-
iseren op de Baudelosite met het oog op de creatie van een ge-
mengd programma voor een diversiteit aan gebruikers. Het gaat 
hierbij om een mix van zorg- en welzijnsvoorzieningen in combi-
natie met functies gericht op kinderen en jongeren. Bij beslissingen 
over het nieuwbouwproject op de Baudelosite dienen zich een 
aantal complexe vraagstukken en opgaves aan. Om die reden werd 
in nauwe samenspraak met de Stad Gent, de betrokken organisa-
ties, en enkele vertegenwoordigers van de buurt een traject opge-
start om een gedragen projectdefinitie te formuleren. Naast het in 
kaart brengen van de noden en aspiraties op het vlak van ruimtege-
bruik, is ook onderzocht hoe een collectieve werking en organisa-
tiestructuur in de toekomst tot stand kan komen. Het toekomstig 
Baudelogebouw is immers opgevat als een maatschappelijk project 
dat een gedragen betekenis kan krijgen in de stad en ook dienst 
kan doen als een ruimer referentieproject, omdat het kansen biedt 
om in te spelen op verschillende sociaal-ruimtelijke opgaven.
In de loop van deze studie gaan we hier verder op in. Eerst staan 
we stil bij de sociale en ruimtelijke vraagstukken die de Stad Gent 
zelf naar voor schuift bij de aanvang van deze studieopdracht, 
vervolgens bij het doel van de opdracht en bij de inbedding van het 
project in het beleidsproces van de Stad Gent.

Sociale vraagstukken
De Stad Gent benadrukt het belang om op sociaal vlak een goed 
inzicht te verwerven in de interacties tussen enerzijds de diverse 
toekomstige gebruikers, en anderzijds de ruimere woon-, werk-, 
en stadsomgeving. Bij de toekomstige gebruikers gaat het om een 
zeer diverse combinatie van specifieke doelgroepen. Kinderen en 
jongeren, maar ook kwetsbare groepen zoals dak- en thuislozen, 
mensen met een verslavingsproblematiek of met psychologische 
moeilijkheden, zouden een plek krijgen in het gebouw. In die zin 
wordt in de opdrachtomschrijving het risico benoemd op het ont-
staan van ‘samenlevings- en welzijnsproblemen’ in interactie met 
de omgeving door het samenbrengen van verschillende kwetsbare 
doelgroepen in dezelfde huisvesting. Gezien de positie van de 
Baudelosite in het dichtbebouwde stadscentrum van Gent moet 
eveneens rekening gehouden worden met een grote diversiteit van 
achtergronden, aspiraties en bekommernissen van burgers in de 
directe woon-, werk-, en stadsomgeving van de Baudelosite. 

Ruimtelijke vraagstukken
Ook op ruimtelijk vlak staan er in de opdrachtomschrijving diverse 
netelige vraagstukken beschreven. De voorziene nieuwbouw 
dient gerealiseerd te worden op de footprint van het huidige ge-
bouw, waarbij maximaal wordt ingezet op efficiënt en meervoudig 
ruimtegebruik voor alle functies. De eerste indicatieve volume-
studies toonden echter aan dat het Programma van Eisen van de 
vooropgestelde gebruikers op puur ruimtelijk vlak het maximale 
bouwvolume net overschreed. Op 4 juli 2019, tijdens deze studie, 
werd een nieuwe stedenbouwkundige studie afgeleverd door de 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de Stad als richt-
inggevend werkdocument. Deze studie omvat nieuwe richtlijnen 
voor het maximale volume van de nieuwbouw, waarbij de strate-
gische locatie van de site mee in overweging wordt genomen. Zo 
is de Baudelosite niet enkel gelegen in het hart van de historische 
binnenstad, ook de ligging naast het Baudelopark en langs het 
water creëert een grote zichtbaarheid, waardoor het gebouw po-
tentieel als een landmark kan worden gezien. Op die manier kan 
het bouwvolume fors toenemen waardoor het rendement van het 
gebouw wordt vergroot. De stedenbouwkundige studie is voorlopig 
louter gebaseerd op standaard stedenbouwkundige voorschriften 
en regels. Er is met andere woorden nog geen ontwerpend onder-
zoek gebeurd, om ook vanuit ruimtelijke kwaliteiten en gebruiksmo-
gelijkheden een volumestudie te ontwikkelen.  De vraag is enerzijds 
of alle gebruikers in het gebouw gehuisvest zullen kunnen worden, 
en welk gedeeld ruimtegebruik daarbij mogelijk is, zowel tussen 
de gebruikers onderling als met de omliggende sites. Anderzijds 
stelt de vraag zich in welke mate de stedenbouwkundige randvoor-
waarden een mogelijk nadelige invloed hebben op het beoogde 
programma. 

Doel van de opdracht 
De Stad benoemt in het bestek bij de opdracht, volgende zaken 
waarop deze studie een antwoord dient te voorzien:

 – Welke gebruikers zijn al dan niet, en op welke manier verenig-
baar binnen eenzelfde gebouwvolume en hoe dient het ontwerp 
hierop te worden afgestemd (fietsenstalling, parkeerplaatsen, 
ingangen, sanitair, circulatieruimte, keuken…), rekening houdend 
met gebruikersstromen en gebruikersprofielen?

 – Welke mogelijkheden zijn er voor gedeeld gebruik tussen de  
voorziene gebruikers, zowel in het Baudelogebouw zelf als in  
relatie tot de omliggende sites? Welke ruimtes dienen exclusief 
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gebruikt te worden? 
 – Welke mogelijkheden biedt het Baudelogebouw voor gedeeld 

gebruik vanuit de omliggende sites en de buurt? Wat zijn impli-
caties voor het park en de omgeving vanuit het gebruik, op de 
verschillende tijdstippen doorheen de dag en het jaar? 

 – Op welke manier kan het gebouw worden geïmplementeerd zo-
dat risico’s op samenlevings- en welzijnsproblematieken worden 
beperkt, zowel intern als extern in relatie tot de omgeving (zowel 
buitenomgeving als andere voorzieningen zoals scholen, (jeugd)
partners in de wijk)?

 – Op welke manier kan een gericht beheer voor de functies in het 
gebouw voorzien worden, met het oog op een goede afstem-
ming en wisselwerking tussen de gebruikers intern in het ge-
bouw maar ook extern met de omgeving (buurt, (jeugd)partners, 
park,…?

Concreet werd ook gevraagd om de ruimtelijke behoeften van de 
actoren zo effectief mogelijk in kaart te brengen, zodat deze input 
mee deel kan uitmaken van de ontwerpwedstrijd. 
De gevraagde eindproducten van deze studie zijn:

 – Een gecoördineerd programma van eisen, met een visualisatie 
via een vlekkenplan; 

 – De ruimtelijke vertaling hiervan in de vorm van een aantal ont-
werpprincipes;

 – Een organisatiemodel voor het beheer van het gebouw en haar 
gebruikers. 

Inbedding van de opdracht in het beleidsproces van Stad Gent
Deze studie is uitgevoerd op een moment dat het stadsbestuur 
een aantal belangrijke beslissingen heeft genomen over de capac-
iteit en timing om het Baudelogebouw te realiseren. Dit heeft een 
rechtstreeks gevolg op de opdrachtomschrijving en de projectdef-
initie. 

 – Zo besliste het Stadscollege in augustus 2019 om een mini-
mumprogramma te selecteren o.b.v. partners die eigen mid-
delen kunnen inbrengen in het project. Er werd beslist om de 
Jeugddienst, de Chiro, IBO JOJO en de Winternachtopvang een 
plaats te verzekeren in het gebouw. De welzijns vzw’s die reeds 
in het gebouw gehuisvest waren, het lokaal dienstencentrum en 
de Gezinsnachtopvang vielen op dit moment definitief af. Ook 
de twee woonprogramma’s maakten niet langer deel uit van het 
programma, ondanks het advies van het onderzoeksteam. Voor 

het OverKophuis, JAC en OpStap werd nog geen definitieve 
beslissing genomen, maar werd ruimte geboden om binnen dit 
onderzoek verdere aanbevelingen te doen. Dit had tot gevolg 
dat een deel van de opdrachtomschrijving, namelijk het vinden 
van de juiste samenstelling van partners in het gebouw, reeds 
voor een groot deel werd vastgelegd.

 – In september 2019 werd een nieuwe partner toegevoegd aan 
de projectgroep: Geestelijk gezondheidscentrum Eclips. Omdat 
het programma van deze organisatie inhoudelijk aansloot bij het 
reeds aanwezige programma, en deze partner daarnaast ook 
zelf financiële middelen kon inbrengen, heeft de Stad beslist om 
deze nieuwe partner mee een plaats te geven in het Baudeloge-
bouw. Dit had een aanzienlijke impact op de balans tussen voor-
zieningen voor kinderen en jongeren, versus zorg- en welzijns-
functies. Ook het Programma van Eisen veranderde aanzienlijk 
met de komst van Eclips: door hun ambulante werking vragen zij 
een aanzienlijk aandeel individuele kantoorruimte waardoor het 
aandeel kantoorruimte verdubbelde.

 – In april 2019 werd beslist om Basisschool De Triangel in allerijl 
onder te brengen in het huidige Baudelogebouw door proble-
men met de brandveiligheid op hun toenmalige locatie. Daar-
door werd aan de huidige organisaties in het gebouw, waar-
onder de welzijnsvzw’s, de Winternachtopvang en OpStap, een 
andere locatie in de stad toegewezen. In november 2019 werd 
beslist dat De Triangel tot 2023 in het gebouw gehuisvest kan 
blijven. Vervolgens zou het Huis van de Jeugd in 2024 het ge-
bouw in tijdelijk gebruik kunnen nemen, ter gelegenheid van het 
Jaar van de Jeugd. Hierdoor wordt de datum voor de opstart van 
het ontwerp- en bouwproces naar achter geschoven, waardoor 
een aantal partners (waaronder Chiro) niet langer kunnen garan-
deren dat zij deze vertraging in het proces kunnen blijven afwa-
chten.
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Visie op de 
opdracht EEN SOCIAAL-RUIMTELIJK PERSPECTIEF

De uitdagingen en complexiteiten die ook tijdens het onder-
zoekstraject zijn blijven opduiken, wijzen op de noodzaak om het 
beleidsproces mee in rekening te brengen van bij de aanvang 
van een project. Om hier in de toekomst beter op te kunnen an-
ticiperen, is een sociaal-ruimtelijk opdrachtgeverschap cruciaal. 
Een sociaal-ruimtelijk opdrachtgeverschap veronderstelt ‘kruis-
punt-denken’ en visieontwikkeling via een continue kruising van 
kennis tussen actoren die vorm geven aan ruimtelijke ontwikke-
lingen, actoren die vorm geven aan sociaal-culturele processen, 
leefbaarheid en sociale cohesie, en tenslotte met actoren die 
vorm geven aan politieke beleidsbeslissingen (Warming & Fahnoe, 
2017). In die geest gaat actueel veel aandacht naar het verbeelden 
van steden als knooppunten van ruimtelijke, (sociaal-) culturele en 
politieke ontwikkeling en heropbouw (Corijn, 2006; De Visscher, 
2008; Dehaene, Corijn, Declerck & Loeckx, 2014; Deceur, 2017). 
De oefening die gemaakt wordt voor het Baudeloproject is in die 
zin exemplarisch en illustratief voor het sociaal-ruimtelijk opdracht-
geverschap dat bij de ontwikkeling van een diversiteit van pub-
lieke gebouwen relevant is. Het eigenaarschap van deze beleids-
beslissingen ligt dan idealiter bij de Stad zelf.

In de eerste gesprekken en Focusgroepen gaven de meeste 
partners echter aan dat een visie voor de ontwikkeling van het 
Baudelogebouw ontbrak. In eerdere bijeenkomsten was tot dan 
toe voornamelijk gesproken over noden op het vlak van ruimtege-
bruik in termen van vierkante meters. Er werd niet stilgestaan bij de 
visieontwikkeling over waar het gebouw symbolisch voor kan staan. 
Als onderzoeksteam vonden we het bijgevolg essentieel om capac-
iteit op te bouwen met de betrokken stedelijke actoren om zowel 
op korte als op lange termijn onderbouwde beleidsbeslissingen te 
maken en de vinger aan de pols te houden bij de stadsontwikkeling 
op de Baudelosite. Het onderzoek kan dienst doen om dergelijk 
sociaal-ruimtelijk opdrachtgeverschap bespreekbaar te maken en 
te ondersteunen via kritische reflectie en dialoog. In wat volgt gaan 
we dieper in op de verschillende aspecten van dit ‘kruispunt-
denken’. 
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De stenen
Het ruimtelijke verwijst naar de stad als een netwerk voor ruimte-
lijke verbinding (Corijn, 2006) waarbij ruimtelijke planners de sted-
elijke ruimte op een betekenisvolle en duurzame manier prober-
en in te richten (nieuwe visietekst Jury Stadsvernieuwing, 2018). 
Een belangrijke shift in denken vindt hierbij plaats: van de nadruk 
op efficiëntie van ruimtegebruik, die zich vertaalt in kwantitatieve 
parameters, naar een focus op kwaliteit en betekenisvolheid van 
ruimtegebruik (Dehaene, 2008). Vanuit de praktijk van ruimtelijk 
ontwerp betekent dit dat maatschappelijke randvoorwaarden en ac-
toren zouden moeten worden meegenomen in de analyse en visie-
vorming, ook en vooral bij patrimonium van de Stad (Boonstra et 
al., 2016). Het via ruimtelijke vertaling ontginnen en rekening houd-
en met gewoonten, gevoeligheden, sociale netwerken, solidariteit 
en sociale cohesie is een sine qua non voor een goede project-
definitie (Loeckx & Vervloesem, 2012). 

De ziel
Het sociaal-culturele staat voor “de confrontatie met diversiteit en 
het leren omgaan met identiteiten die men zelf nooit zal bereiken” 
(De Visscher, 2008: 127). Dit houdt in dat een stad niet alleen wordt 
begrepen vanuit fysiek-ruimtelijke aspecten, maar ook vanuit leef-
baarheidsaspecten, feitelijke en betekenisvolle interacties en ge-
bruiken die invloed hebben op hoe sociale en alledaagse relaties 
tussen mensen vorm gegeven en ervaren worden. In de literatuur 
wordt deze verruiming geduid als het besef dat ‘place’ niet hetzelf-
de is als ‘space’ (Wright, 2015): de stad vormt niet enkel een parti-
culiere locatie, maar ook een mogelijk centrum voor ontmoetingen 
(Deceur, 2017). Hierbij is gericht zijn op het leren begrijpen van de 
complexiteit, diversiteit, ambivalentie en heterogeniteit van de con-
crete leefwerelden van burgers, die intrinsiek beïnvloed wordt door 
de omgeving waarin ze wonen, van vitaal belang (Zapf, 2010).

Het beleid
Het politieke tenslotte gaat over het inbrengen van het lokale 
niveau in de symboliek van een stadsrepubliek (Boudry et al., 2003). 
Van de lokale beleidsactoren wordt daarbij verwacht niet alleen een 
globale visie te ontwikkelen over de stad ‘van morgen’ op lange 
termijn, maar ook kortlopende en concrete projecten uit te werken 
om deze visie te realiseren (Deceur, 2017). Naast het verbinden van 
sociale, culturele, ruimtelijke en economische kwesties (Dehaene, 
2005; Loeckx & Vervloesem, 2012) wordt ook verondersteld dat de 

projecten proefbanken en kweekvijvers van ‘good governance’ en 
gangmakers van vernieuwde democratie kunnen vormen (Corijn, 
2006; De Rynck et al., 2003; De Rynck & Dezeure, 2009; Deceur, 
2017). Niettemin zijn er grenzen aan de maakbaarheid en beheers-
baarheid van dit beleid, die best bespreekbaar gemaakt worden 
(Boonstra et al., 2016; Vervloesem, 2019).

Kruispunt-denken en -doen
De netelige ruimtelijke, sociale, en beleidsvraagstukken die zich 
op een inherent met elkaar verknoopte manier aandienen op de 
Baudelosite zijn een zeer tastbaar voorbeeld van deze aanpak. De 
Baudelosite biedt een uitgelezen kans voor diverse beleidsactoren 
in de Stad om te leren hoe bij dergelijke knelpunten duurzame be-
leidskeuzes gemaakt kunnen worden (Oosterlynck, 2015). Als multi-
disciplinair team van ontwerpers-onderzoekers en academici in 
ruimtelijke en architecturale materie, maar ook in sociale, culturele, 
welzijns-, en leefbaarheidsvraagstukken willen we bij het zoeken 
naar antwoorden op deze vragen een co-creatie van kennis na-
streven. Naast de opmaak van een projectdefinitie, willen we daar-
om aspiraties en bekommernissen van de toekomstige gebruikers, 
buurtbewoners én de Stad bundelen en doorvertalen in een am-
bitienota, waarbij zowel werkingsprincipes als ontwerpprincipes 
geïdentificeerd kunnen worden. Dit onderzoek focust bijgevolg op 
de opstart van een collectief denkproces, dat uitmondt in concrete 
organisatie- en ontwerpprincipes.

METHODOLOGIE EN WERKPROCES

De globale onderzoeksmethodologie van voorliggende studie is 
gebaseerd op een interpretatieve onderzoeksbenadering (Den-
zin & Lincoln, 2003). Interpretatief onderzoek speelt zich af in de 
natuurlijke sociale en culturele context van de actoren. Centraal bij 
interpretatieve onderzoeksbenaderingen is de exploratie van het 
perspectief van de betrokken actoren als onderzoekssubjecten om 
bloot te leggen hoe zij betekenis en vorm geven aan wat zich in de 
onderzoekscontext afspeelt (Bogdan & Biklen, 2007). Deze bena-
dering laat ons als onderzoeksteam toe om vanuit een 
sociaal-ruimtelijk perspectief de betekenis te doorgronden die toe-
komstige partners van het Baudelogebouw geven aan hun gedeeld 
ruimtegebruik en hun werking, hoe dit zal evolueren in het nieuwe 
gebouw en welke rollen ze hierin zullen opnemen.
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Data-verzameling en data-analyse
Vertrekkend van het onderzoeksvoorstel en om de validiteit, be-
trouwbaarheid en saturatie van het onderzoek te garanderen 
(Morse, 2002) werd er op verschillende manieren data verza-
meld en geanalyseerd. We startten met een desktoponderzoek. Dat 
verliep ongeveer gelijktijdig met een reeks bilaterale gesprekken 
en kreeg vervolgens doorheen heel het onderzoek een plaats. Ten 
derde organiseerden we een aantal collectieve sessies of ‘Focus-
groepen’ met de betrokken stakeholders waarin telkens de infor-
matie vanuit de bilaterale gesprekken, het desktoponderzoek en de 
voorgaande Focusgroep werd samengebracht, toegelicht en bedis-
cussieerd. Om de data verder te analyseren en de onderzoeksin-
zichten te verfijnen, werden tenslotte ook een interne ontwerpwork-
shop en een Slotworkshop georganiseerd. 
 
1. Desktoponderzoek
In het desktoponderzoek werden zowel interne als externe bron-
nen geanalyseerd. Volgende zaken werden onderzocht:

 – De verslagen van de voorgaande bijeenkomsten van de project-
groep, georganiseerd door de Dienst Vastgoed;

 – De werkingen, missie en visie van de verschillende partners;
 – De historiek van de site;
 – De historiek van het project, waaronder beleidsdocumenten en 

beslissingen aangaande de Baudelosite;
 – De heraanleg van het Baudelohof;
 – Een sociaal-demografische analyse van de buurt;
 – Verslagen van de buurtgroep ‘Het Waterwijkcomité’;
 – Een cartografie van de ruimtelijke context en buurtorganisaties; 
 – Architecturale en sociale refererentieprojecten.

2. Bilaterale gesprekken
In een reeks bilaterale gesprekken met toekomstige gebruikers, 
lag de nadruk op het exploreren van de noden, bekommernissen 
en aspiraties, en openheid tot samenwerking van de organisa-
ties. Hierin kwamen zaken zoals de werking en de doelgroep, het 
gelopen traject in enerzijds de zoektocht naar een ruimte en an-
derzijds de betrokkenheid bij het Baudelogebouw, de visie op het 
beheer en de mogelijke synergiën met partners in en rond het 
gebouw, aan bod. Aanvullend ging het team in gesprek met een 
aantal sleutelfiguren die toegang hebben tot eerstelijnsinformatie 
over de buurt, een grotere groep individuele eindgebruikers en 
specifieke doelgroepen, zoals de sociaal regisseur, de voormalige 
wijkregisseur en de huidige wijkregisseur. 

3. Focusgroepen
Met de input van het desktoponderzoek, de bilaterale gesprekken 
en inzichten vanuit de onderzoeksgroep werden de Focusgroepen 
gevoed. Deze collectieve momenten zetten in op het versterken 
van de alliantie met het oog op het toekomstig beheer en het ver-
scherpen van de projectdefinitie.

Focusgroep 1 (17/05/2019) stond in het teken van het zoeken naar 
gedeelde ambities.
In Focusgroep 2 (11/06/2019) werden drie mogelijke toekomst-
scenario’s voor het Baudelogebouw naar voor geschoven: Baude-
lo als veilige haven, Baudelo als huis voor de Stad en Baudelo als 
stadslab. Voor elk scenario werd aan de hand van zogenaamde 
‘synergiediagrammen’ een voorzet gegeven voor de rol en positie 
die elke organisatie daarbij op zich zou kunnen nemen. Deze di-
agrammen dienden als onderlegger om het gesprek over de col-
lectieve organisatie aan te gaan. Daarnaast werden voor elk sce-
nario de eerste startprincipes en de ruimtelijke randvoorwaarden 
benoemd en een aantal referentieprojecten getoond. Om deze 
Focusgroep voor te bereiden, werd een invulfiche meegegeven 
aan de verschillende organisaties (op te vragen bij het onderzoeks- 
team). 
De derde Focusgroep (02/10/2019) was initieel niet voorzien, maar 
werd na diverse onverwachte wendingen (de politieke beslissing 
i.v.m. de samenstelling van de projectgroep, en de opmaak van 
een nieuwe stedenbouwkundige studie) in het leven geroepen en 
verving daarmee één van de twee voorziene interne ontwerpwork-
shops. Tijdens deze Focusgroep stonden drie vragen centraal: 

 – Wat kunnen we samen doen? (zoektocht naar een collectief  
programma) 

 – Hoe kunnen we dat doen? (zoektocht naar een collectieve       
organisatiestructuur en beheer) 

 – Hoe versterken we de relatie met de buurt? (zoektocht naar 
lokale verankering). 

4. Interne ontwerpworkshop
Op 28 augustus werden een aantal ontwerpprincipes en bevindin-
gen rond het Programma van Eisen onderzocht tijdens een interne 
ontwerpworkshop met naast het onderzoeksteam, architecten Paul 
Vermeulen en Marleen Goethals, Michael Arens van de Dienst Vast-
goed, Matthias Blondia en Peter Vanden Abeele vanuit het team 
van de Gentse Stadsbouwmeester.
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5. Slotworkshop
Tijdens de Slotworkshop op 15 november 2019 werden een aantal 
architecturale principes gepresenteerd, hoofdzakelijk in functie van 
het gesprek over de ruimtes voor gedeeld gebruik. Hierbij werd 
zowel gefocust op de mogelijke organisatie intern (vanuit de or-
ganisaties die in het gebouw gevestigd zijn), als extern (vanuit ge-
bruikers die afkomstig zijn uit de directe omgeving zoals bewoners, 
vrijwilligers, ondernemers,…). Vanuit de vaststelling dat dergelijke 
gedeelde ruimtes zich niet altijd makkelijk in een Programma van 
Eisen laten vatten, bijvoorbeeld omwille van hun hybride karakter, 
werd uitvoerig op het ontwerpen van deze ‘grijze zones’ ingegaan. 
Vervolgens werd een eerste aanzet voor een ruimtelijk configuratie-
plan toegelicht waarbij een aantal belangrijke clusters voor moge-
lijk gedeeld gebruik met de organisaties en buurtactoren werden 
besproken, zowel op vlak van beheer als op vlak van ontwerp.
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Onderzoeks-
context

Het Baudelogebouw is gevestigd in de Gentse binnenstad, gelegen 
tussen het Baudelohof, de Steendam, de Leie, de Baudelostraat, 
de Baudelokaai en de Ottogracht. Het gebouw maakt deel uit van 
de statistische sector Sint-Jacobs en grenst aan de Waterwijk. De 
site is genesteld in de armpit van de Leie, waarlangs de doorsteek 
wordt gemaakt naar de noordelijk aanpalende wijk Sluizeken-
Tolhuis-Ham. 

HISTORIEK VAN DE SITE
De Baudelosite kent een rijke geschiedenis aan invullingen. De 
cisterciënzers van de Baudelo-abdij in het Waasland gebruikten 
de site eerst als toevluchtsoord in de stad. Na de verwoesting van 
hun Wase moederabdij, vestigden ze zich hier definitief en kwam 
de naam ‘Baudelo’ in voege. De naam bestaat uit twee delen. ‘Lo’ 
stamt uit het Middelnederlands en betekent ‘een bosje’. In de abdij 
van het Waasland was een graaf met de naam ‘Boudewijn’ eigenaar 
van het bos, wat de samengestelde naam Baude-Lo opleverde. Het 
Baudelohof deed in die tijd dienst als afgesloten abdijtuin, bereik-
baar via twee poorten vanuit de Baudelostraat en de Oude vest.
In 1797 wordt op initiatief van de Franse bezetter in de afgeschafte 
Baudeloabdij de centrale school en bibliotheek van het Schelde 
departement geïnstalleerd. Onder leiding van Karel Van Hulthem 
(1764-1832) en Bernard Coppens (1756- 1801), professor botanica 

Ferrarriskaart, 1777 (bron: http://www.waterwijk.be/category/geschiedenis/)
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De bewoners zijn al vanaf eind jaren 90 vragende partij om het 
park te vernieuwen en de tweedeling van het park t.g.v. de Biblio-
theekstraat weer ongedaan te maken. In 2012 werd daarvoor een 
opdracht uitgeschreven en is het Gentse bureau Omgeving gestart 
met een onderzoek en de uitwerking van een plan voor het park. In 
2016 werd het plan in grote lijnen goedgekeurd. Enkele elementen 
uit het nieuwe plan voor het Baudelohof:

 – De scope van het ontwerp omvat het park zelf, de Baudelostraat, 
de Dodoensdreef, de Bibliotheekstraat, de speelplaats van het 
SKI en het verlagen van de Baudelokaai (die een belangrijke 
groen-klimaatas wordt).

 – Voor de Dodoensdreef wordt enkel op het centrale deel een 
betonpad voorzien. De dreef gaat meer deel uitmaken van het 
park met bomen en een terras voor brouwerij Gruut. De parking 
zal verdwijnen. 

 – Laden en lossen gebeurt best via deze interne toeweg, aange-
zien de Willem-I kaai (of Baudelokaai) zal worden heringericht 
als een groene fietsas. 

 – Het is niet de bedoeling dat bussen e.d. tot aan het Baudeloge-
bouw kunnen rijden. Deze zullen zich ergens anders moeten 
stationeren en dan het openbaar vervoer tot aan Sint-Jacobs 
nemen.

 – De lockers voor daklozen zullen definitief worden bewaard en 
zijn opgenomen in het plan.

aan diezelfde centrale school, wordt de oude abdijtuin ingericht als 
botanische tuin. 
Vanaf 1804 wordt de centrale school stopgezet maar blijft het voor-
malig klooster in gebruik als lyceum. Vanaf deze periode komt de 
botanische tuin in handen van de Stad, die in 1817 via een over-
eenkomst de plantentuin ter beschikking stelt van de universiteit. 
Eén van de voorwaarden is dat de tuin open moet blijven voor het 
publiek. 
In 1903 wordt beslist om de botanische tuin te verplaatsen naar de 
Ledeganck vanwege verschillende redenen. Zo lijdt de tuin onder 
water- en luchtvervuiling afkomstig van de nabijgelegen fabrieken; 
is er geen mogelijkheid tot uitbreiding en worden de kosten voor 
onderhoud van de serres, de orangerie en hun verwarmingsinstal-
latie te duur.
Tussen 1911 en 1913 wordt de Bibliotheekstraat aangelegd die het 
stadscentrum moet verbinden met de toenmalige haven. De aanleg 
van deze straat snijdt zowel de toenmalige bibliotheek als het park 
doormidden. Vanaf dan wordt het park aan de noordzijde gebruikt 
als kinderspeelplaats, de zuidelijke helft wordt herleid tot de zoge-
heten Square Baudelo.
In 1953 wordt het Instituut voor Hygiëne gebouwd en wordt het ge-
bouw zoals we het nu kennen ingericht als een stadslaboratorium. 
In 2006 wordt beslist om het park weer te vergroenen en de Bib-
liotheekstraat te ontharden zodat er geen gemotoriseerd verkeer 
meer door het park kan.
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RUIMTELIJKE ANALYSE

Een woonwijk
De buurt wordt tijdens de bilaterale gesprekken en de Focusgroep-
en verschillende malen benoemd als een echte woonwijk. De be-
volkingsdichtheid is er met zijn 9211 inwoners/km2 vrij hoog in 
vergelijking met de rest van de stad en is vooral in de laatste jaren 
sterk toegenomen. In de sector Sint-Jacobs valt voornamelijk de 
relatief grote groep van kleine huishoudens en alleenstaanden op 
in vergelijking met de stad Gent. Wat betreft leeftijd is er een grote 
mix in de buurt maar op het vlak van migratie blijft het een overwe-
gend witte buurt. 
Sociaal regisseur Bieke Verplanken geeft aan dat het moeilijk is om 
in te schatten wat de noden en verlangens zijn in de binnenstad 
aangezien er zeer weinig sociale organisaties actief zijn. In tegen-
stelling tot andere Gentse wijken vinden we hier weinig wijkgerichte 
spelers terug en zou er niet zo’n sterk wijkgevoel heersen. 
Er is echter wel een vraag naar ontmoetingsplekken specifiek voor 
de bewoners van de binnenstad. Zeer veel plekken in de binnen-
stad hebben momenteel een bovenlokaal karakter. Ook Baudelo 
is een aantrekkelijke ontmoetingsplek in Gent waar zowel jong en 
oud, bewoners en passanten dagelijks gebruik van maken. Door de 
heraanleg van het park wordt verwacht dat de aantrekkingskracht 
nog sterk zal verhogen.

Mobiliteit
In 2017 werd in Gent het circulatieplan ingevoerd wat ook voor de 
Waterwijk voor verschillende veranderingen zorgde. Zo werd de 
Baudelokaai geknipt voor auto’s, net als het rondpunt bij de 
Ottogracht. Dit zorgde voor een serieuze ommekeer en veel min-
der verkeer in de buurt. Aanvullend werd een verkeerslus in wijzer-
zin voorzien via de Goudstraat, Minnemeers en de Baudelostraat. 
Deze lus zorgde na enkele maanden voor sluipverkeer in verschil-
lende straten. Op vraag van de buurt Ham en tegen de wil van de 
Waterwijk, is er in augustus 2017 een halve knip gekomen op de 
Minnemeersbrug. Bewoners van de Waterwijk hadden hierdoor 
het gevoel een eiland te worden, waarop in 2018 deze wijziging 
werd opgeheven en de as Goudstraat - Minnemeers terug hersteld 
werd met eenrichtingsverkeer. Sindsdien zijn er nog verschillende 
wijzigingen geweest in de buurt omwille van sluipwegen in de wijk 
Tolhuis, Ham of de Waterwijk zelf. 

Groen in de buurt
De binnenstad wordt gekenmerkt door een groentekort waardoor 
veel bewoners gebruik maken van het Baudelohof. In de Waterwijk 
ligt tevens het Willem De Beersteegpark dat in 2015 werd heraan-
legd maar volgens enkele buurtbewoners is dit parkje ondertussen 
door overgebruik terug verloederd geraakt. Er heerst een zekere 
angst dat door overbevraging hetzelfde zal gebeuren met het 
nieuw heraangelegde Baudelohof. De Stad Gent wil de komende 
jaren alles in het werk stellen om zoveel mogelijk luwteplekken te 
behouden en te versterken. Luwteplekken zijn “rustige, openbare 
plaatsen waar u afstand kunt nemen van het ritme van de stad. Een 
plek die u tot rust brengt of waar u uw gedachten de vrije loop kunt 
laten. Luwteplekken zijn vaak stiller dan de omgeving. Voorbeelden 
van luwteplekken zijn binnentuinen, pleinen en parken” (eindrap-
port ‘Verkennend onderzoek luwteplekken en rustbeleving in Gent’, 
2017). In 2017 werd Baudelo benoemd als mogelijke luwteplek. 
Ook door de buurt werd het park tot nu toe gezien al rustplaats en 
tuin. Via een aantal markante groen-klimaatassen, waaronder de 
Baudelokaai, wil de Stad focussen op zachte mobiliteit en het 
ontharden en vergroenen van de stad. Deze ingreep zal een be-
langrijke invloed hebben op de beleving van het Baudelogebouw. 

Kansenanalyse van de Baudelobuurt
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Willem de Beerpark

Tuin MIAT

Buurtspeeltuin Godshuishammeke

Ham binnentuin

Park Zonder-Naamstraat

Edward Anseeleplein

Vrijdagmarkt

Baudelostraat

Minnemeers

Bibliotheekstr. Sint- ievens

Baudelohof

Oude Dokken

Stadsontwikkeling in de buurt
De heraanleg van het Baudelohof en het nieuwe Baudelogebouw 
kaderen in een groter geheel van lopende en geplande projecten 
en studies in de buurt, waaronder:

 – Het speelweefselplan in Sluizeken: Een speelweefsel is een 
netwerk dat alle informele en formele (speel)plekken in de 
stad en de routes van en naar die plekken verbindt. (https://
stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-
doet-het-bestuur/beleidsnotas-2014-2019/beleidsplannen-jeu-
gd-onderwijs-kinderopvang/jeugdruimtebeleid/speelweefsel, 
laatst geraadpleegd op 11 maart 2020). Het plan van Sluizeken 
scoort slecht door het grote groentekort in de buurt. Moest de 
oefening worden doorgetrokken naar de binnenstad, zouden 
waarschijnlijk ook hier grote tekorten te vinden zijn.

 – Het Sint-Lievenscollege Business: Het Sint-Lievenscollege grenst 
aan het Baudelopark en is de buur van het Baudelogebouw. De 
school plant de site te verlaten in 2026. Het noordelijke deel, 
grenzend aan het park, wordt opgekocht door de Stad om in 
te zetten voor een capaciteitsuitbreiding van het onderwijs. Het 
zuidelijke deel zal privaat worden verkocht. 

 – De Eandissite aan de Bomastraat: hier komt een nieuw wijkpark 
om de druk op de publieke ruimte te verkleinen. De Stad heeft 
de site gekocht van Eandis, onder de voorwaarde dat ze het zou 
inzetten in functie van schoolontwikkeling. De site komt echter 
ten vroegste vrij in 2024, waarna de werken pas kunnen starten. 
Een deel van de site heeft De Stad verkocht aan vzw Onderwijs-
patrimonium.

 – Integrale heraanleg van Sint-Jacobs: momenteel loopt een ver-
kenning van de problematieken en mogelijke oplossingen voor 
de buurt van Sint-Jacobs. Het onderzoek is echter nog pril en 
de werken zullen niet binnen de huidige legislatuur verwezenlijkt 
worden.

Belangrijke kanttekening
De drie aanpalende straten aan het Baudelogebouw zitten niet 
mee in de ontwerpopdracht. Het zijn delen publieke ruimte waar 
voorlopig nog geen visie vanuit de stad voor is ontwikkeld (behalve 
de Dodoensdreef die binnenkort wordt opgenomen in de heraan-
leg van de Vlasmarkt/Sint-Jacob). Het zou in dat opzicht goed zijn 
om hier reeds binnen deze opdracht uitspraken over te doen.
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VOORGESCHIEDENIS
Bij de aanvang van deze studieopdracht, en voorafgaand aan de 
interviews en overlegmomenten met de verschillende projectpart-
ners, brachten we de voorgeschiedenis van het procestraject in 
kaart. Merk hierbij op dat sommige jaartallen bij benadering zijn 
aangezien niet van ieder (informeel) overleg een verslag is terug te 
vinden. Belangrijk om hieruit mee te nemen is dat het traject rond 
het gebouw al een hele tijd loopt en dat we als onderzoeksteam 
hebben aangehaakt op beslissingen, gesprekken en complexe 
vraagstukken die in het verleden al kwamen boven drijven. 

1953 
Bouw van het ‘Instituut voor Hygiëne’ op de huidige Baudelosite, waarbij de 
bestaande maar te kleine stadslabo’s worden vervangen in een groter stadsla-
bo.

2004 
Vestiging Logo Gezond+ in het huidige Baudelogebouw

Bestuursakkoord 2006 
De gebouwen van de Jeugddienst en IBO JOJO in de Kammerstraat zijn aan 
vernieuwing toe. Er wordt geopteerd voor een renovatie. Dit blijkt onbetaalbaar 
en beide partijen zoeken vanaf dan verder naar een geschikte locatie. Eerst 
worden ze gekoppeld aan de Leopoldskazerne maar dit blijkt niet haalbaar. 
Vervolgens krijgen ze een plek toegewezen in het administratief centrum aan 
het Zuid, dat gekend is als ontmoetingsplek voor vele jongeren. Het Huis van 
De Jeugd heeft echter bezwaren tegen de locatie omdat ze niet willen opgaan 
in een groot bureaucratisch administratief gebouw. Hier wordt door diverse 
stakeholders tegenover gesteld dat jongeren in Gent zich momenteel vak-
er begeven in de buurt van het Zuid. Deze plek is ingericht als het centrale 
knooppunt voor bussen in Gent en is bij uitstek dé plek waar schoolgaande 
jongeren die de bus nemen, samenkomen. De discussie kan samengevat 
worden op basis van de vraag of het Zuid niet de beste plek is om het Huis 
van de Jeugd te bouwen, omdat deze plaats intensief door jongeren bezocht 
wordt.

2006 
Knip van de Bibliotheekstraat, die op dat moment dwars door het Baudelohof 
loopt.

2012 
Studiebureau Omgeving wordt aangesteld om het Baudelohof te ontwerpen 
en geeft op 3/7/2012 een eerste presentatie van de bedenkingen en ideeën 
voor het Baudelohof aan de buurt.

2014 
De Chiro maakt een masterplan jeugdverblijfscentra op (in iedere provincie 
hebben ze er een). Ze komen tot de conclusie dat het JVC in Waasmunster 
zal verkocht worden en ze ergens in Oost-Vlaanderen op zoek gaan naar een 
nieuw JVC in een stedelijke context waarvoor ze 1 miljoen euro zullen voor-
zien. Ze zoeken in Aalst, Sint-Niklaas, Eeklo en exploreren ook verschillende 
locaties in Gent.

2015 
Vanuit het kabinet van Coddens wordt de Winternachtopvang geïnformeerd 
dat de Chiro wil investeren in een jeugdverblijfscentrum in de stad. Er wordt 
gevraagd of het mogelijk is om hier een samenwerking mee op te zetten. 
Beide partijen zitten hierover samen en blijken zeer enthousiast gezien de 

* Bovenstaand schema werd opgesteld aan het begin van het sociaal-ruimtelijk onderzoek en baseert zich bijgevolg nog op de 
oorspronkelijke constellatie van partners.
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mogelijkheid om de lege bedden van de Winternachtopvang in de zomer te 
kunnen gebruiken als extra capaciteit voor het jeugdverblijfscentrum. Ze stel-
len samen een programma van eisen op, met in het achterhoofd de gedachte 
dat het huidige gebouw zou gerenoveerd worden en de 4 VZW’s die er nu zit-
ten hun plek zouden behouden samen met het nieuwe jeugdverblijfscentrum 
en de winternachtopvang.

18.05.15 
Infoavond voor de buurt, in aanwezigheid van de schepen en enkele mensen 
van de groendienst, m.b.t. de herinrichting van het Baudelohof, met een pres-
entatie van studiebureau Omgeving.

24.09.15 
Op vraag van de bewoners wordt er, in samenwerking met de wijkregisseurs 
en de groendienst, een bomenwandeling georganiseerd om samen te beki-
jken welke bomen verdwijnen en wordt er toelichting gegeven bij de toestand 
van de bomen.

30.11.15 
De winternachtopvang opent zijn deuren in het Baudelogebouw.

2016 
De Jeugddienst is ook al zeer lang op zoek naar een geschikte locatie om een 
‘Huis van de Jeugd’ in te richten en wordt via Schepen Elke Decruynaere op 
de hoogte gebracht over de herontwikkeling van de Baudelosite. 

Juni 2016 
Brouwerij Gruut vestigt zich definitief aan het Baudelohof, naast het 
Baudelogebouw.

20.04.17 
Collegebesluit waarin wordt beslist dat het Baudelogebouw niet zal worden 
verkocht maar dat de stad er een ‘synergetisch project’ inzake stedelijke dien-
stverlening zal realiseren. De partners die genoemd worden zijn: de 4 gehu-
isveste VZW’s, Huis van de Jeugd en Jongeren, buitenschoolse kinderopvang 
(IBO JOJO), Jjeugdverblijfscentrum en winternachtopvang. Er werd nog onder-
zocht of er ook een nieuw landelijk secretariaat voor FOS Open Scouting vzw 
in zou kunnen komen. In dit besluit lezen we ook dat er nog ± 2500m² over is 
om extra functies te realiseren ter medefinanciering (waaronder appartement-
en).

13.06.17 
Buurtvergadering op initiatief van de Waterwijk in verband met de heraanleg 
van het park. Ook de parkeerproblemen en de gevolgen van het circulatieplan 
komen aan bod. Er wordt een eerste toelichting gegeven bij de verschillen-
de organisaties die een plek zullen krijgen in het gebouw. Er is voornamelijk 
ongerustheid over de vestiging van een jeugdverblijfscentrum vanwege mo-
gelijke geluidsoverlast en dit in combinatie met de Scouts.

13.07.17 
Collegebesluit waarin staat dat er ook een lokaal dienstencentrum in het 
Baudelogebouw zal komen. Er wordt bekeken of er eveneens plaats voor 
assistentiewoningen is. Uit gesprek met Bert Seys, directeur van de Gentse 
lokale dienstencentra, bleek dat dit voorstel vrij snel werd verworpen gezien 
het overaanbod aan assistentiewoningen in de binnenstad.

07.10.17 
Opening ‘F.O.S. de Zebra’s’ aan het Baudelohof. De Scouts gebruikt vanaf dat 
moment elke zaterdag lokalen aan het Baudelohof en verhuurt deze aan ex-
terne groepen.

2017 
Ontstaan OverKophuis aan de Drabstraat in Gent. Ze beslissen samen met de 
Jeugddienst dat ze graag samen willen gehuisvest worden in het Huis van de 
jeugd onder de naam ‘BOJO’.

November 2017 
OpStap vestigt zich in het huidige Baudelogebouw in tijdelijk gebruik. OpStap 
bestaat slechts vier jaar en heeft reeds op drie verschillende tijdelijke locaties 
gezeten. Het idee is er lang geweest om de organisatie te huisvesten op een 
binnenschip in Muide, maar dit bleek onhaalbaar en moeilijk om centraler in 
de stad te krijgen. Ook is de werking zodanig aan het groeien dat het schip 
waarschijnlijk te klein zou zijn en tevens niet zo veilig voor de doelgroep.

10.01.18 
Denkoefening rond de visievorming van het Huis van de Jeugd (BOJO) met 
OverKop, de Jeugddienst en de Chiro via het communicatiebureau CB-link.

22.01.18 
Tweede vergaderverslag van de projectgroep Baudelo. Hierin lezen we dat er 
op 10/01/2018 een vergadering heeft plaatsgevonden omtrent de synergie 
tussen de Chiro & de Winternachtopvang. Het projectverloop, het bouwheer-
schap en de financiering worden kort besproken. Ook wordt er gevraagd aan 
alle partners om tegen eind februari een programma van eisen in te dienen.

1e helft 2018 
Het secundair kunstinstituut SKI gebruikt tijdelijk de lokalen op de bovenver-
dieping van het Baudelogebouw.

09.02.2018 
Er was initieel een privaat woonprogramma voorzien in het gebouw maar de 
dienst Wonen was hier toen nog niet bij betrokken. Kobe Debosscher (Sociale 
Dienst OCMW Gent) maakt Caroline Beyers (Dienst Wonen) hierop attent die 
vanaf de vierde vergadering mee in de projectgroep stapt.
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12.02.18 
Derde vergaderverslag van de projectgroep Baudelo, waarin wordt 
meegedeeld dat iedereen zijn programma van eisen moet indienen tegen eind 
februari.

16.04.18 
Vierde vergaderverslag van de projectgroep Baudelo, waarin wordt gezegd dat 
het indienen van het programma van eisen wordt verplaatst naar eind april.

25.09.18 
Buurtoverleg n.a.v. twee gevallen van nachtlawaai bij verhuur door de Scouts. 
Aanwezigen: buren bibliotheekstraat, FOS De Zebra’s, Jeugddienst Stad Gent, 
Dienst Beleidsparticipatie.

25.10.18 
Vijfde vergaderslag van de projectgroep Baudelo. Hierin wordt vermeld dat 
het team Stadsbouwmeester een team zal aanstellen om vanuit de bredere 
context van de site naar het gebouw te kijken. Op de volgende vergadering in 
november zal er voor het eerst naar scenario’s worden gekeken.

Winter 2018 – 2019 
Opstart winternoodnachtopvang in het Baudelogebouw: de lokalen van Op-
Stap worden gedeeltelijk en tijdelijk heringericht voor 20 extra bedden voor de 
winternachtopvang. 

Januari 2019 
OpStap beseft dat hun huidige locatie, het Baudelo, de geschikte locatie is 
om vindplaatsgericht te werken met hun doelpubliek. Ze besluiten navraag te 
doen om ook een definitieve plek te krijgen in het gebouw. Ze zitten één maal 
samen met Michael Arens om hun programma van eisen te bekijken.

01.04.19 
Start sociaal-ruimtelijke verdiepingsoefening AWB-UGent.

Opmerking: 
Deze sociaal-ruimtelijke oefening 
is gestart met een constellatie van 
partners die gaandeweg veranderd 
zijn en wiens verhoudingen door-
heen het proces zijn bijgesteld. 
Zo werd deze oefening gestart 
met een gecoördineerd Program-
ma van Eisen voor het Huis van 
de Jeugd op tafel, waar initieel 
de Jeugddienst, OverKop en het 
Jeugdverblijfscentrum deel van 
uitmaakten. Door het maken van 
deze oefening, werd duidelijk dat 
dit PVE niet voor elk van deze 
partners even dekkend was. Zo 
was OverKop volledig in synergie 
opgenomen, maar het Jeugdver-
blijfscentrum hield daarnaast ook 
vast aan zijn eigen PVE. Boven-
dien werd pas later in het proces 
duidelijk dat ook het JAC, partner 
van OverKop, afzonderlijk wilde 
opgenomen worden in het PVE. 
Hierdoor wordt in de loop van dit 
eindrapport soms de term ‘Huis 
van de Jeugd’ gebruikt, en op an-
dere momenten de namen van de 
afzonderlijke organisaties. Hetzelf-
de geldt voor de verhouding Over-
Kop-JAC: soms worden zij in één 
adem vermeld, terwijl ze op andere 
momenten als twee onafhankelijke 
organisaties worden vernoemd. 

In het finale gecoördineerde Pro-
gramma van Eisen werd gewerkt 
met het individuele PVE voor elk 
van deze organisaties (zie ruimteli-
jk configuratieplan in hoofstuk 6 en 
de meegeleverde excel).

Pas vrij laat in het proces kwam 
CGG Eclips aan boord als partner. 
Ook zij zijn een officiële partner 
van OverKop. Dit vraagt een ver-
dere doorwerking tussen al deze 
partners op zoek naar synergiën.
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EERSTE KIEMEN VOOR EEN GEDEELD 
TOEKOMSTPROJECT

Aanhaken bij de lokale context
De Baudelosite, met zijn centrale ligging in de stad en link met 
het park, wordt door alle projectpartners benoemd als een plek 
met een uitzonderlijke kwaliteit en meerwaarde voor de werking 
van hun organisatie. Het Huis van de Jeugd ziet daarbij vooral het 
voordeel van centraal gelegen te zijn zodat de jongeren in Gent 
gemakkelijk de weg kunnen vinden naar hun organisatie. Anderen, 
zoals de Chiro en Eclips, willen met de plek doelbewust stedelijk-
heid opzoeken en een statement maken dat er ook voor hen een 
plek is in de stad. Organisaties zoals de Winternachtopvang en 
OpStap willen vooral op de plek blijven waar ze tot nu zaten, omdat 
ze op die manier hun doelgroep gemakkelijker kunnen bereiken en 
hun vindplaatsgericht werk kunnen verder zetten. Naschoolse kin-
deropvang IBO JOJO richt dan weer zijn pijlen op Baudelo om zo 
dicht mogelijk te kunnen blijven bij hun huidige locatie, vanuit op-
gebouwde samenwerkingen met scholen uit de nabije buurt. Naast 
dit enthousiasme van alle betrokken partners om – elk vanuit hun 
eigen beweegredenen – aan het Baudelohof gevestigd te willen 
zijn, is er echter de realiteit van het park zelf. De vertegenwoor-
digers van de buurt gaven tijdens de gesprekken meermaals aan 
dat de draagkracht van het park op dit moment overschreden is. In 
de beleving van de buurtbewoners is het Baudelohof op korte tijd 
veranderd van een tuin voor de buurt naar een stedelijk park waarin 
een waaier aan evenementen wordt georganiseerd (waaronder de 
jaarlijkse Gentse Feesten of de picknick voor toeristen die aange-
boden wordt door de Holy Food Market). Het Baudelohof is ook 
gaandeweg een plek geworden die werd toegeëigend door dak- en 
thuislozen. Ook de komst van een scoutslokaal voor FOS De Ze-
bra’s met jeugdverblijfsfunctie in 2017 kon op de nodige weerstand 
rekenen van buurtbewoners. Voornamelijk het verhuren van de 
lokalen aan externe groepen zorgt voor overlast. De angst voor een 
toename van overlast door de herontwikkeling van de Baudelosite 
met nog meer externe gebruikers, onder meer door de voorziening 
van een (nog groter) jeugdverblijfscentrum van de Chiro is dan ook 
reëel. 

Inzet van het onderzoek 
Het proces dat werd doorlopen met de Projectgroep – van 
bilaterale gesprekken tot collectieve Focusgroepen – werd door 
het onderzoeksteam dan ook ingezet voor de bemiddeling van 
(deels overlappende, deels tegenstrijdige) belangen en om zo, 
reeds tijdens het onderzoek, toe te werken naar de toekomstige 
organisatie van het Baudelogebouw. In de kennismakende bilater-
ale gesprekken werd veel aandacht besteed aan het ophalen van 
gevoeligheden en de bereidwilligheid bij de verschillende organ-
isaties om samen te werken met andere, soms minder voor de 
hand liggende organisaties. Tijdens de Focusgroepen werd vanuit 
diezelfde vooropstelling veel ruimte gegeven aan de onderlinge 
kennismaking van de verschillende actoren, en dit op vlak van el-
kaars werking, ambities en dagelijkse activiteiten. De Focusgroepen 
werden gebruikt om de inzichten uit de bilaterale gesprekken be-
spreekbaar te maken voor de voltallige Projectgroep en buurtactor-
en. Naast momenten om de tussentijdse resultaten te bespreken, 
werden deze Focusgroepen bovenal opgevat als cruciale moment-
en om te bouwen aan de onderlinge relaties met elkaar, met de 
buurt en met de betrokken stadsdiensten. Hier werden de kiemen 
gevormd voor de toekomstige samenwerking en het beheer van 
het gebouw, vanuit de overtuiging dat dit proces zo vroeg moge-
lijk in gang moet worden gezet en zo lang mogelijk moet worden 
warm gehouden om kans op slagen te hebben. Deze collectieve 
gesprekken gaven aanleiding voor het opstellen van een ambitie-
nota, die de ambities van de Projectgroep, buurtbewoners en de 
Stad bundelen tot een gedragen toekomstvisie voor Baudelo.
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Ambitienota
De ambitienota bevat eerste krijtlijnen voor de verdere 
ontwikkeling van een toekomstvisie voor het Baudelo-
project en voor de duurzame ontwikkeling van een 
organisatiecultuur. De ambitienota biedt het kader voor 
een productieve organisatiecultuur waarin zowel collec-
tieve doelen als de eigenheid van de diverse organisaties, 
gebruikers en buurt gerespecteerd en in synergie worden 
gebracht. De ambitienota verenigt aspiraties, ambities en 
verlangens die leven zowel binnen de projectgroep, de 
buurt én de Stad. 

De inhoud van de ambitienota is mee gevoed door de 
input die we hebben verzameld via:

 – Individuele gesprekken en collectieve werksessies met 
de diverse organisaties die deel uitmaken van de pro-
jectgroep;

 – Een werksessie waar ook vertegenwoordigers van de 
buurt en de wijkregisseurs bij aanwezig waren;

 – De inbreng van de projectverantwoordelijken van de 
Dienst Stedelijke Vernieuwing, de Dienst Vastgoed en 
het Team Stadsbouwmeester;

 – De visie van ontwerpers tijdens een besloten verken-
nende ontwerpworkshop.
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6 AMBITIES

BAUDELO

I  is radicaal inclusief

II   koestert haar heterotopisch 
  karakter

III  is geworteld in de wijk

IV  vervult een schakelfunctie

V   brengt innovatie in de praktijk

VI  heeft een leefwereldgeoriënteerde  
  focus
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I

BAUDELO IS RADICAAL 
INCLUSIEF
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Baudelo is een open huis voor alle 
Gentenaren – met een speciale focus op 
jeugd en kwetsbare burgers – 
ongeacht hun geslacht, geaardheid, 
sociale achtergrond, etniciteit of 
beperking. Het is een veilige haven in het 
midden van de stad waar iedereen, ook 
zij die het moeilijk hebben of doorgaans 
afgezonderd worden in de samenleving, 
op een laagdrempelige manier terecht 
kunnen. De ontmoeting en uitwisseling 
tussen verschillende gebruikers 
(jongeren, mensen met psychische 
problemen, dak- en thuislozen, 
vrijwilligers, buren,…) vanuit gedeelde 
noden, zorgen, mogelijkheden en 
talenten staat centraal. Er is ruimte voor 
spontane ontmoeting en evenveel 
aandacht voor ruimte om zich af te 
zonderen en de luwte van de eigen 
organisatie op te zoeken.

Winternachtopvang

Jeugdverblijfscentrum Jeugddienst IBO Jojo

OverKop JACOpStap

BAUDELO

CGG Eclips
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“We zien een rode draad in Baudelo in het feit 
dat het een verhaal voor mensen is. Het 
gebouw zal in functie van de Gentenaar staan 
met een speciale focus op jeugd en 
kwetsbaren.”
(Kathleen Snoeck, Jeugddienst Gent)

“De diversiteitscampagne van de Stad uit 2017 
‘Iedereen anders, allemaal Gent’, kan via dit 
project omgezet worden in daden. We 
zouden het dan ook een sterk signaal vinden 
naar onze gasten toe, dat een gemeenschap 
het ter harte neemt dat de meest kwetsbaren 
ook een goede locatie en een mooi gebouw 
verdienen, sàmen met andere doelgroepen.” 
(Eva Vancampo, OpStap)

“Er zijn meerdere niveaus van uitwisseling mo-
gelijk tussen de gebruikers van het Baudelo-
gebouw. De groepen die naar Baudelo komen 
zullen in contact komen met andere – ook 
kwetsbare – groepen. Daarnaast zijn ook 
samenwerkingen mogelijk waarbij deze 
kwetsbare groepen als stagiair of als 
vrijwilliger in de keuken een opstap naar werk 
kunnen vinden.” 
(Kaat De Smet, Chiro)

1 De Visscher, S. (2008). De sociaal-pedagogische betekenis van de woonomgeving voor kin-
deren. Gent: UGent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

KANSEN

Voorbij de afzondering van de uitzondering
Liever dan mensen met een zorgvraag af te zonderen van de 
samenleving, biedt het Baudeloproject kansen om hen een zicht-
bare en herkenbare plek te bieden in het hart van de binnenstad, 
en in te zetten op vermaatschappelijking van de zorg.

Gastvrijheid zonder vooroordelen
Door verschillende organisaties en diverse gebruikers samen te 
brengen op één plek, ontstaan talrijke mogelijkheden voor spon-
tane ontmoeting en uitwisseling. Zo’n alledaagse contacten laten 
toe om met een andere bril naar ‘de ander’ te kijken, voorbij ste-
reotiepe vooroordelen of heersende stigma’s. Dit betekent ook dat 
over de organisaties heen wordt gebouwd aan contacten tussen 
elkaars medewerkers en elkaars gebruikers.

Thuis zijn in de stad
Baudelo als een huis voor alle Gentenaren, toont een sterk publiek 
engagement opdat diverse gebruikersgroepen zich hier welkom 
kunnen en mogen voelen. En dat niet enkel in het gebouw, maar bij 
uitbreiding ook in de stad als geheel.

SOCIAAL-RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN

Ruimte voor samenwerking én voldoende autonomie
Naast actieve samenwerking tussen de verschillende leden van de 
projectgroep in functie van gedeelde ambities en gedeeld ruimtege-
bruik, benadrukken diverse organisaties het feit dat zij ook nog steeds 
voldoende autonoom de belangen van hun specifieke gebruikers 
moeten kunnen behartigen.

Bouwen aan een plek waar mensen mogen, kunnen en willen zijn1

Het is van belang dat de organisatie, inrichting en vormgeving van de 
ruimte mee bijdraagt aan het inclusieve karakter van het Baudelopro-
ject. Dat vraagt van ontwerpers voldoende aandacht voor zichtbare en 
onzichtbare drempels. Concreet vertaalt zich dat onder meer in een 
zorgzame omgang met ‘het gezicht’ of de ’verschillende gezichten’ 
van het gebouw. Ook toegankelijkheid (in al zijn facetten) is cruciaal: 
van de voordeur(en), het contact met de straat, over de ontvangst, tot 
maatregelen voor minder mobiele gebruikers. Tot slot moet er een 
goede balans worden gezocht tussen gedeelde, afzonderbare of af-
sluitbare ruimtes.
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BAUDELO

II

KOESTERT HAAR 
HETEROTOPISCH 

KARAKTER*

* Heterotopie: een andersoortige ruimte, een plek voor ‘het andere’, een tussenruimte of bemiddelingsruimte.
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Baudelo is een afspiegeling van de 
samenleving in de stad: het leven 
zoals het is. Het is een draaischijf van 
verschillende gebruikersgroepen, 
waardoor mensen met verschillende 
achtergronden elkaars paden kruisen en 
er een informeel knooppunt voor 
ontmoeting en spontane én structurele 
samenwerkingen kunnen ontstaan. Er is 
ruimte voor anonimiteit en ambivalentie, 
en voor processen van in- en uitsluiting 
tussen mensen met diverse 
leefwerelden. Hierdoor is Baudelo geen 
enclave in de stad, maar is het de ideale 
humus waar kiemen van solidariteit 
kunnen groeien. 

Rond 1800 had Baudelo een vermaarde plantentuin die toebehoorde aan de Centrale School opgericht 
door de republikeinse hervormers om de jeugd te onttrekken aan de invloed van de kerk om zo meer 

aandacht te schenken aan kennis, onderzoek en experimenten. 
(bron: https://gentdekuip.com/route/baudelopark/) 
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KANSEN

Werken met de geest van de plek
De Baudelosite en het Baudelohof kennen een lange geschiedenis 
als publieke tussenruimte die een diversiteit van gebruikers toelaat. 
Het is een plek die van niemand is, en net daardoor van iedereen. Het 
heterotopisch karakter van de plek biedt ook vandaag mogelijkheden 
voor de ontwikkeling van een multidimensioneel programma, waar 
diverse gebruikers zich door aangesproken voelen: bewoners, be-
zoekers, (dagjes)toeristen, studenten, scholieren, dak- en thuislozen, 
jeugdorganisaties. 

Ruimte voor wie of wat anders is
De ambivalentie van de plek, centraal gelegen, maar tegelijk een we-
reld op zichzelf, maakt dat wat buiten het genormaliseerde valt, maar 
wel bestaansrecht heeft, hier op een haast vanzelfsprekende manier 
kan worden opgenomen.

SOCIAAL-RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN

Vindplaatsgericht werken
Doorheen de tijd hebben specifieke gebruikersgroepen (daklozen, 
druggebruikers, maar ook studenten en toeristen) op en rond de Bau-
delosite processen van gebruik en toe-eigening ontwikkeld. Deze 
groepen maken intrinsiek deel uit van de stedelijke samenleving. Een 
repressieve aanpak heeft in de praktijk uitgewezen dat er vaak een 
averechts effect ontstaat. Door actief te gaan werken met de reeds 
aanwezige gebruikersgroepen, kan niet alleen overlast worden ver-
meden, maar kunnen ook nieuwe kansen ontstaan. Concreet bete-
kent dat dat er in het project aansluiting dient gezocht te worden bij 
de bestaande ecologieën en lokale organisaties. In plaats van te ver-
trekken van een programma dat neerdaalt in de buurt, komt het erop 
aan om zoveel mogelijk te vertrekken van en aansluiting te zoeken bij 
wie en wat er al is.

Oog voor gedifferentieerde ruimtelijke noden, behoeftes en dromen
Een verscheidenheid van gebruikers en functies vereist aandacht 
voor verschillende ruimtelijke kwaliteiten. Zo heeft een verblijfs- of 
opvangfunctie nood aan huiselijkheid; zijn jongeren vragende partij 
voor een casco dat kan worden toegeëigend; vraagt het wisselende 
gebruik van het jeugdverblijfscentrum om robuuste materialen; enz. 
Dit vergt een bewuste manier van omgaan met de keuze van inrich-
ting, afwerking van de ruwbouw en materiaalgebruik. Een architectuur 
die ten dienste staat van divers gebruik, maakt het mee mogelijk om 
met mekaar, maar indien gewenst ook naast mekaar samen te leven.

 

“Bepaalde doelgroepen gaan altijd naar het 
park trekken en dit moeten we ook onder ogen 
zien. Dan is het aangewezen dat er organisa-
ties aanwezig zijn zoals OpStap die hier op 
een goede manier mee om kunnen gaan in 
plaats van in te zetten op repressie.” 
(Karen Leyman, wijkregisseur Sluizeken-Tolhuis-Ham)

“Bepaalde organisaties, zoals de nachtopvang, 
zitten vaak apart en hebben altijd hun plan 
moeten trekken in aftandse gebouwen. Wan-
neer deze organisaties deel uitmaken van een 
groter geheel, levert dat een duidelijke verbe-
tering op. Tegelijk is het denkbaar dat er af-
hankelijk van de verschillende behoeften, een 
gebouw ontworpen kan worden als een soort 
casco, waarbij sommige ruimtes heel basic, en 
andere ruimtes met meer comfort kunnen af-
gewerkt worden.”
(Peter Vanden Abeele, Gentse stadsbouwmeester)

“Het project is geslaagd wanneer… er plaats is 
voor iedereen (partners én buurt) en dat ieder-
een zich er goed kan voelen. Dat iedereen kan 
voelen dat het een beetje van hen is. Maar dat 
niet één groep de andere groep verdringt.”
(Joris Van Eeckhoven, wijkregisseur Binnenstad)
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BAUDELO

III

IS GEWORTELD IN 
DE WIJK
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Baudelo staat in sterke wisselwerking 
met de buurt: het gebouw creëert een 
toegevoegde waarde voor 
buurtbewoners, -organisaties en de 
stad; terwijl deze op hun beurt een 
meerwaarde creëren voor het 
Baudelo gebouw. Er ontstaat ruimte voor 
het ‘kleine ontmoeten’2 en processen van 
gemeenschapsvorming. Baudelo 
overstijgt een buurtwerking gebaseerd 
op het vermijden van overlast, maar 
haakt aan bij en versterkt zo bestaande 
lokale dynamieken. 

25ste aperitief van de Waterwijk in het Baudelohof, 1 juli 2018. 
(bron: http://www.waterwijk.be/2018/07/03/aperitief-1-juli-2018/) 2 Soenen, R. (2006). Het kleine ontmoeten: over het sociale karakter van de stad. Antwerpen: Garant.
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“Het hoofdprobleem is de geluids-
overlast ’s avonds en ’s nachts. De draagkracht 
van het kleine Baudelohof is overschreden. 
Daarnaast hebben we zelf ook wel vraag naar 
een kleine ruimte om te kunnen vergaderen in 
de buurt.” 
(Dirk Boncquet, buurtbewoner, Waterwijkcomité)

“We hebben professionele coördinatoren die 
volop op vrijwilligerswerking voor volwassenen 
inzetten. We gebruiken ‘kwartier maken’ als 
manier van werken, omdat er professionele on-
dersteuning nodig is om een vrijwilligerswer-
king goed op te volgen. Het is mijn droom ook 
een vrijwilligerswerking op te zetten voor onze 
jongerenwerking, vb. voor het onthaal.” 
(Alain Vincke, directeur CGG Eclips)

“Op wijkniveau zijn kleinschalige, toegankelijke 
en multifunctionele ontmoetingsplekken nodig. 
Het moeten open huizen zijn waar verschillen-
de (zorg)voorzieningen, zoals een lokaal dien-
stencentrum, welzijnsbureau, buurtcentrum, 
wijkgezondheidscentrum, was- en douchege-
legenheden gebundeld zijn om zo vermenging 
en ontmoeting te stimuleren.” 
(Structuurvisie 2018)

KANSEN

Een bovenlokale uitstraling, maar met de voeten op de grond
De strategische ligging, in het centrum, aan het park, en langs het wa-
ter, biedt kansen voor een gebouw met een sterke uitstraling, zowel 
op lokaal als op bovenlokaal niveau. 

Nieuwe ontwikkeling als hefboom voor een wijkgerichte aanpak
In plaats van enkel overlast, heeft Baudelo potentieel veel in de 
aanbieding voor de wijk. Zo kan het project bijdragen tot positieve 
levendigheid en sociale veiligheid. Dat kan door bewoners als mede-
gebruikers te zien, en hen actief te betrekken bij de werking (bv. als 
vrijwilliger). Daarnaast kan Baudelo uitgroeien tot een aanspreekpunt 
voor de buurt, en kunnen de betrokken organisaties streven naar in-
bedding in de wijk. Ook kan gewerkt worden aan nieuwe (structurele 
of tijdelijke) partnerschappen tussen de projectgroep en lokale buur-
tinitiatieven, wat toelaat om proactief in te spelen op overlast.   

SOCIAAL-RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN

Goed nabuurschap vergt goede afspraken 
Er is nood aan goede afspraken tussen de projectgroep en de buurt-
bewoners, -organisaties, en -initiatieven. De positieve verstandhou-
ding tussen de buurt en de Scouts toont aan dat investering in goede 
afspraken zijn vruchten kan afwerpen. Een bijzonder aandachtspunt 
vormt de verhuur van gebouwdelen aan externe partijen, aangezien 
zij niet lokaal betrokken zijn. 

Gezocht: een verbindingsofficier, campingbaas, of wever
Om een goede relatie op te bouwen met de wijk, is meer nodig dan 
een klassieke conciërge, die instaat voor praktische afspraken, con-
trole en toezicht. Het gaat om iemand die de brug weet te vormen 
tussen de diverse organisaties binnen de projectgroep, de betrokken 
stedelijke diensten, en die weet wat er leeft en beweegt in de buurt. In 
Nederland spreken ze over een ‘verbindingsofficier’; sociale weten-
schappers hebben het over ‘wevers’. De Stadsbouwmeester spreekt 
in deze context over een soort ‘campingbaas’: een functie die de sleu-
tel vormt voor een goed beheer van een stadsgebouw 2.0. 

Ruimte voor de buurt
Te overwegen valt om in het Baudeloproject ook ruimte voor de buurt 
te voorzien. Meervoudig ruimtegebruik biedt hier mogelijkheden, 
zodat dit geen extra kost met zich hoeft mee te brengen. Maar er zijn 
ook indirecte manieren om ruimte te geven aan de buurt. Door in het 
Baudeloproject te investeren in collectieve buitenruimte, wordt het 
Baudelohof voor een deel ontlast. Het risico op ongewenste, eenzijdi-
ge claiming van de publieke ruimte door specifieke groepen wordt zo 
ingeperkt. 
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Tijdens de tweede focusgroep op 11 juni 2019, werden hypothetische synergiediagrammen opgesteld 
met verschillende toekomstscenario’s voor Baudelo. Bovenstaand diagram toont de mogelijke graden van 
betrokkenheid van de verschillende Baudelo-organisaties en organisaties in de buurt voor het scenario 

‘Baudelo als stadslab’. Dit schema diende als onderlegger om het gesprek over de collectieve organisatie 
aan te gaan en toont bijgevolg een work in progress.

Baudelo is een belangrijke schakel of 
draaischijf voor de site, het park, de 
buurt en de stad: het is een plek waar 
veel Gentenaren naartoe komen en van 
waar veel partnerschappen vertrekken 
en vertakken met de buurt en naburige 
organisaties. De verschillende 
organisaties in Baudelo bieden 
aanvullende diensten aan die hun 
doelpubliek naar elkaar kunnen laten 
doorstromen of toeleiden. Iedere 
organisatie wordt zo een schakel in een 
breder vertakt netwerk dat sterk is 
ingebed in de buurt.   
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“Wij organiseren normale activiteiten 
voor jongeren als een laagdrempelige 
manier om de weg te vinden naar 
hulpverlening.”
(Elke Fontaine, OverKop Gent) 

“De daklozen die hier rondhangen zullen 
de warmte komen opzoeken die bij ons 
gratis en vrij toegankelijk te vinden is.”
(Kathleen Snoeck, Jeugddienst)

“Als je om de hoek hetzelfde kunt aan-
bieden, specifiek gericht op deze doel-
groep, dan zullen ze niet naar het Huis 
van de Jeugd gaan, maar bij ons 
komen.”
(Eva Vancampo, OpStap)

KANSEN

Baudelo als schakel binnen een veel ruimere keten 
Uit de gesprekken met de diverse organisaties binnen de project-
groep blijkt dat de onderlinge nabijheid, ook van andere verwante or-
ganisaties in de directe omgeving, potentieel als een grote troef wordt 
gezien. Zo ontstaan er op en rond de Baudelosite mogelijkheden om 
de doorstroming en toeleiding van gebruikers tussen de verschillen-
de organisaties beter op elkaar af te stemmen. Sommige organisaties 
bevinden zich al in de buurt en hebben doorheen de tijd al een eigen 
ecologie opgebouwd, andere organisaties moeten zich nog zien te 
wortelen in de buurt.

Preventieve zorg
De idee van preventieve zorg/gezondheid die het Baudelogebouw 
vroeger had, heeft op vandaag een andere, nieuwe invulling gekregen 
binnen het ruimere vraagstuk van de vermaatschappelijking van de 
zorg. Het Baudelogebouw en de groep van organisaties die rond dit 
project verzameld zijn, bieden allerlei aanknopingspunten om een 
hedendaagse invulling van ‘preventieve zorg’ concreet en tastbaar 
te maken, onder meer door de opbouw van (in)formele netwerken. 
In dit opzicht is samenwerking met de buurt opnieuw cruciaal: ver-
maatschappelijking houdt idealiter in dat professionals en stedelijke 
diensten met publiek mandaat hun verantwoordelijkheid delen met 
private actoren en het middenveld (vrijwilligers, buren, mantelzorgers, 
ondernemers,…).

SOCIAAL-RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN

Een collectief engagement voor actieve samenwerking
Een ketenaanpak en bijhorende uitwisseling ontstaat niet vanzelf, 
maar vraagt het nodige engagement, samenwerking en (extra) tijds- 
investering. 

Het belang van koppelaars en hybride organisaties
De combinatie van zorg- en welzijnsorganisaties enerzijds en jeugd-
organisaties anderzijds biedt veel kansen, maar vergt een zorgzame 
aanpak. Het is niet altijd een vanzelfsprekende match. Organisaties 
als Chiro en OpStap die vandaag al expliciet opereren vanuit een hy-
bride missie, en beide componenten centraal stellen in hun werking 
zijn onmisbaar om aan een collectief project voor Baudelo te werken.  
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De vrijwilligerswerking van OpStap tijdens hun tijdelijke huisvesting in het Baudelo gebouw.

Kiemen voor kansrijke koppelingen
• De toeleiding van jongeren naar OverKop via het Huis van de   
 Jeugd.
• De doorstroom van jongeren die naar het Huis van de Jeugd of  
 OverKop komen naar begeleid wonen voor jongeren (in geval van  
 een woonfunctie, dat op dit moment niet meer in het programma  
 zit)..
• De doorstroom van het doelpubliek van OpStap naar de   
 winternachtopvang en vice versa. 
• De gasten van OpStap of de jongeren van het Huis van de   
 Jeugd die jobkes of vrijwilligerswerk doen (bij IBO Jojo, Chiro,   
 Groendienst,…) en zo stappen zetten op de arbeidsmarkt. 
• De toeleiding van jongeren uit de buurt met psychologische   
 moeilijkheden of nood aan ondersteuning.  
• Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk met de buurt, waardoor   
 meer uitwisseling ontstaat, maar ook sociale eenzaamheid kan  
 worden tegengegaan.
• ...
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De afstand tussen de ambitieuze doelen op vlak van welzijn en samenleven die door Vlaanderen en de 
Stad Gent geformuleerd zijn, en de veelheid aan vaak kleinschalige, lokale initiatieven is groot. Er is nood 
aan een vermenigvuldingsdans van vernieuwende, voorbeeldige projecten. Baudelo kan een strategische 

pionier zijn in het overbruggen van deze missing link. 

Baudelo is een referentieproject voor de 
toekomst. Het is een project dat 
beleidsdomeinen en afgebakende 
doelgroepen overstijgt ten voordele van 
een collectief verhaal. Dit vraagt een 
innovatieve benadering, zowel op het 
vlak van ruimtelijk ontwerp, als van 
organisatiestructuur en beheer. In 
Baudelo wordt op een doorgedreven 
manier ontschot. Het project maakt 
komaf met de netjes afgebakende 
doelgroepen in de zorg- en 
welzijnssector; met de artificiële grenzen 
tussen leren, werken en spelen; en met 
gebouwen die vanuit een 
verkavelingslogica of functiescheiding 
zijn bedacht. Baudelo is een stadslab 
dat voortdurend in beweging is. Hier 
wordt geleerd door te doen.  
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“Ik had het gevoel dat de Jeugddienst 
de Kammerstraat wil verplaatsen naar 
het Baudelo, maar dat is het niet, want 
wij moeten ook onze comfortzone 
verlaten en samenwerken.”
(Pieter De Vis, Chiro)

“Het architecturale concept van een 
slimme ruïne of een flexibel casco laat 
toe dat de verschillende organisaties 
zich het gebouw zelf eigen kunnen 
maken. Hierdoor kan het gebouw ook 
gefaseerd in gebruik worden genomen 
en kan het gebouw doorheen de tijd 
gemakkelijk evolueren en zich 
aanpassen aan wisselende noden, 
gebruikers en onverwachte functies.”
(Peter Vanden Abeele, Gentse stadsbouwmeester)

“Ook al zijn er reeds een aantal organi-
saties weggevallen, de combinatie van 
partners en programma’s die nu nog op 
tafel ligt, is nog steeds heel ambitieus, 
met veel potentieel voor de toekomst.” 
(Marleen Goethals, architect) 

KANSEN

Door het innovatieve karakter van Baudelo ontstaat er ruimte om in-
tenties te testen in de praktijk en al doende te leren. En dat op drie ver-
schillende niveaus:

De stad als labo: een zorgzame samenleving op micro-schaal
Baudelo is een uitgelezen kans voor de betrokken organisaties om 
binnen hun eigen werking vernieuwingen door te voeren en los te 
breken uit eventuele institutionele, vastgeroeste kaders, en zo een 
doelgroepoverschrijdende aanpak na te streven. Er ontstaat een plek 
in de stad waar op kleine schaal gewerkt wordt aan een inclusieve 
samenleving waar mensen elkaar kennen en zorg dragen voor elkaar. 
Baudelo kan zo een voorbeeld op microschaal worden voor de rest 
van Gent.

Baudelo als doorbraakproject op het vlak van stedelijke vernieuwing
Baudelo kan uitgroeien tot een doorbraakproject op het vlak van ste-
delijke vernieuwing. Ondanks het woelige voortraject, bevat het pro-
ject veel kansen om te demonstreren hoe een geïntegreerde aanpak 
vruchten kan afwerpen, door van begin af aan aandacht te hebben 
voor zowel de ruimtelijke als de sociale dimensie van stadsvernieu-
wingsprocessen. Door in een vroeg stadium allianties te smeden tus-
sen verschillende jeugd-, zorg-, en welzijnsorganisaties, de Stad en 
de buurt, wordt stap voor stap aan de fundamenten voor de toekom-
stige werking gebouwd.

Baudelo als stadsgebouw 2.0
Baudelo is een stadsgebouw met een uitgesproken gemengd pro-
gramma. Dat zorgt potentieel voor nieuwe kruisbestuivingen en voor 
meer uitwisseling tussen verschillende publieke diensten en voorzie-
ningen. Naast pragmatische afwegingen, zoals financiële mogelijkhe-
den en urgente ruimtevragen, kan zo ook voldoende aandacht wor-
den besteed aan het gewenste programma in een buurt, een goede 
samenstelling van partners binnen een project, en een ruimere visie 
op de betekenis van het Baudeloproject voor de stad. Verder brengt 
het Baudeloproject een omkering van de klassieke volgorde van wer-
ken in praktijk. Het toekomstig gebruik en beheer van een gebouw 
omvat veel meer dan de optelsom van afzonderlijke programma’s van 
eisen. Door de toekomstige gebruikers van in het begin centraal te 
stellen, kan een gebouw tot stand komen dat afgestemd is op het ge-
bruik, in plaats van omgekeerd. Tot slot wordt afgestapt van een vooraf 
vastgelegd eindresultaat met een kant-en-klaar programma. Via een 
procesmatige benadering wordt ruimte open gelaten om in te spelen 
op onverwachte opportuniteiten en toekomstige veranderingen.
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Schets gemaakt in functie van de besloten verkennende ontwerpworkshop, met het onderzoeksteam 
AWB-UGent, architecten Marleen Goethals en Paul Vermeulen, FM Vastgoed en de Gentse stadsbouw-
meester. De tekening verkent de ruimtelijke mogelijkheden van een meer hybride connectie tussen het 

park, private en collectieve ruimtes, als ook van een duidelijke verdeling tussen gedeelde en niet-
gedeelde ruimtes in functie van een collectief project.     

SOCIAAL-RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN

Werking vernieuwen
Om tot een vernieuwend totaalproject te komen, zal ook binnen de di-
verse organisaties voldoende bereidheid moeten worden gevonden 
om voorbij de eigen, reeds bestaande werking te kijken. Baudelo is 
geen copy paste van wat elders al ontwikkeld is, maar vraagt een aan-
pak op maat van de lokale context en de specifieke constellatie van par-
tijen die hier samenhuizen.

Om het in de toekomst radicaal anders aan te pakken, zijn er in principe 
niet zozeer meer middelen nodig, als wel vernieuwende denkkracht. Er 
is nood aan een gezamenlijk project dat vertrekt vanuit collectief be-
heer en samenwerking en doelgroepoverschrijdend werken. Veel or-
ganisaties kijken vandaag nog vanuit ‘hun doelgroep’, wat mee in stand 
wordt gehouden door aan beleidsdomeinen gekoppelde financiering. 
Maar dit gaat voorbij aan een doorgedreven, geïntegreerd stedelijk pro-
ject. 

Door een gebouwde structuur aan te leveren die een zekere overmaat 
heeft, kan het gebouw zich aanpassen aan de (nog niet gekende) toe-
komst. Gebruikers kunnen groeien en er is voldoende ‘witruimte’ die 
plek biedt voor het onverwachte, het niet-geprogrammeerde, of op 
voorhand voorgestructureerd gebruik. Met een flexibele en uitbreid-
bare structuur moeten we echter opletten dat bepaalde (meer fragiele) 
gebruikers in de loop van de tijd niet verdrongen worden uit het ge-
bouw, bv. als andere organisaties willen uitbreiden. Een toekomstbe-
stendig gebouw is een gebouw dat gaandeweg met verandering weet 
om te gaan en op een dynamische manier verschillende vormen van 
gebruik en toe-eigening toelaat doorheen de tijd.

Een toekomstbestendig gebouw biedt witruimte voor het onverwachte

Vernieuwende denkkracht voor een doelgroepoverschrijdende aanpak
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Baudelo heeft een dynamische 
organisatie, waarin de noden van haar 
gebruikers centraal staan. Daarom 
vertrekt de werking van Baudelo van een 
leefwereldgeoriënteerde focus. Met 
andere woorden, in plaats van op 
voorhand te beslissen hoe de 
organisatie werkt vooraleer er gewerkt 
wordt, komt dit via voortschrijdend 
inzicht tot stand. Voor de project-
partners houdt dit in dat ze samen de 
vinger aan de pols houden en continu 
nagaan wat er leeft in de leefwereld van 
de diverse gebruikers, buurtbewoners 
en gebruikers van Baudelo. Gedeelde 
ambities worden permanent bijgesteld 
en daarbinnen worden steeds nieuwe 
samenwerkingen gezocht. 

Schets van een horizontale organisatiestructuur gemaakt in functie van de ambitieworkshop. De witte 
bollen zijn externe partners, de blauwe bollen zijn de organisaties binnen de projectgroep. Er wordt in 

de mate van het mogelijke gestreefd naar een horizontale organisatiestructuur waarbinnen elke partner, 
zowel intern als extern, invloed en zeggenschap heeft. In werkelijkheid zal de organisatie een combinatie 

zijn van een centrale projectgroep en meer horizontale werkgroepen.     
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“Ik ben voorstander van het doorbreken 
van grenzen tussen jongeren en 
volwassenen. We moeten vermijden om 
die gigantische cesuren in de 
hulpverlening te reproduceren tussen 
jongeren en volwassenen, tussen 
‘normale’ en ‘kwetsbare’ burgers. We 
willen daarom flexibel en ambulant 
werken met hybride ruimtes en tussen-
ruimtes. We willen absoluut niet op een 
campus van een ziekenhuis zitten en we 
willen vooral werken in de anonimiteit 
van de stad om het taboe van de 
geestelijke gezondheidszorg te 
overstijgen.” 
(Alain Vincke, directeur CGG Eclips)

“Voor het toekomstig project zullen 
hybride ruimtes belangrijk zijn. Dit zijn 
tussenruimtes tussen publiek en privaat 
die de overgang maken tussen het 
publiek park, collectieve buitenruimte en 
private ruimtes.”
(Michael Arens, FM Dienst Vastgoed)

KANSEN

Tegengaan van sociale ongelijkheid reproduceren
Een leefwereldgeoriënteerde benadering gaat voorbij het nagaan 
hoe mensen het Baudeloproject ‘ervaren/beleven’. Het referentie-
punt is de vraag naar sociale rechtvaardigheid en sociale gelijkheid. 
Op deze plek in de stedelijke context is het dus belangrijk om sociale 
ongelijkheid te problematiseren, en er strikt op na te zien dat de wer-
king van het Baudelogebouw deze ongelijkheid niet reproduceert (cf. 
werken met daklozen, kwetsbare jongeren, ouderen in de buurt,…).

Een open toekomstperspectief
Het Baudelogebouw kan een open, innovatief en flexibel huis worden, 
waarbij de aspiraties van gebruikers worden geëxploreerd maar ook 
gereveleerd en het gebouw op een inclusieve manier een open toe-
komstperspectief symboliseert (cf. “Het Huis van de Toekomst”). 

SOCIAAL-RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN

Hybride ruimtes
Om creativiteit en de toe-eigening van het gebouw te stimuleren, 
kunnen ruimtes waar mogelijk onbestemd worden gelaten om on-
verwacht gebruik, levendigheid en spontane samenwerkingen toe te 
laten. Eigen aan hybride ruimtes is dat het gebruik ervan niet voorge-
structureerd is, dus kan wisselen doorheen de tijd.

Belang van subjectieve waarden
Het toekomstige gebouw houdt rekening met gevoelsmatige indica-
toren die belangrijk zijn voor de goede werking en het imago van de 
organisaties, maar die niet zuiver meetbaar zijn. Het gaat om subjec-
tieve waarden zoals huiselijkheid, veiligheid, ruwheid, zakelijkheid, 
professionaliteit, uitnodigend karakter, privacy, het vermijden van een 
ziekenhuissfeer,…  



78 79

“Nog niet alles moet op voorhand 
vastgelegd worden. We hebben veel 
nood aan het ontwikkelen van onze 
werking mét de gebruikers. We willen de 
stem van jongeren doordrukken op de 
site, bevragen wat hen bezig houdt. Dat 
zij zich de site kunnen toeëigenen is 
belangrijk voor ons.” 
(Elke Fontaine, OverKop)

“Het is echt belangrijk dat we elkaars 
gasten leren kennen, en wat hen bezig 
houdt. We werken allemaal voor mensen, 
we willen dus geen onderscheid maken 
tussen de mensen ‘van ons’ en ‘van 
jullie’ in de concrete werking. Er zullen 
ook gedeelde interesses zijn.”
(Eva Vancampo, OpStap)
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Naar een 
gecoördineerd 
programma van 
eisen

De Stad Gent en de Projectgroep koesteren grote ambi-
ties voor het Baudeloproject: zowel op het vlak van ar-
chitectuur, het beheer en de werking, als de relatie tot de 
buurt. Baudelo kan potentieel uitgroeien tot een stads-
gebouw 2.0. Het is een project dat wordt gebouwd voor 
de toekomst: het anticipeert niet enkel op de huidige be-
hoeften, noden en verlangens van de diverse organisaties, 
maar laat ook ruimte voor de onvoorspelbare maatschap-
pelijke veranderingen van morgen. Het is een gebouw 
waar ontmoeting centraal staat en waar vernieuwende 
samenwerkingen kunnen ontstaan. Om deze ambities 
waar te maken, biedt het Programma van Eisen concrete 
handvaten. Een stadsgebouw 2.0 vereist een Programma 
van Eisen 2.0. Niet langer alles verkavelen en opdelen, 
maar kijken waar er ruimte is voor meervoudig ruimtege-
bruik. Niet langer alles vastleggen en bevriezen, maar 
vrijheidsgraden creëren die een continue metamorfose 
mogelijk maken. Een gebouw dat leeft en meebeweegt 
met de tijd.

Om dit mogelijk te maken voorziet het Programma van Eisen:
 — Een duidelijk afgebakend programma voor de ruimtes die spec-
ifiek en enkelvoudig gebruikt zullen worden door de individuele 
organisaties: hiervan zijn de limieten en randvoorwaarden ge-
kend;

 — Een verder te onderhandelen en af te stemmen programma 
voor de ruimtes die gedeeld en meervoudig gebruikt kunnen 
worden, in overleg tussen de diverse organisaties (en de buurt): 
hiervoor zijn reeds eerste cruciale stappen in het onderhan-
delingsproces gezet, maar zal verdere opvolging, verfijning en 
eventueel bijstelling tijdens het vervolgtraject noodzakelijk zijn 
en blijven, eventueel ondersteund door ontwerpend onderzoek.

Via de Focusgroepen, de Slotworkshop en tussentijdse schrifte-
lijke bevragingen is in detail in beeld gebracht in welke mate de 
verschillende organisaties die deel uitmaken van de Projectgroep 
bereid zijn om ruimtes te delen. Deze inzichten hebben we vervol-
gens vertaald en verwerkt in een ruimtelijk configuratieplan. Dit 
configuratieplan toont niet alleen welke ruimtes potentieel gedeeld 
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kunnen worden, maar maakt ook zichtbaar welke voorkeursrelaties 
er zijn tussen de diverse ruimtes, met een impact op de onderlinge 
nabijheid (en eventueel schakelbaarheid) of afstand tussen de ver-
schillende (gedeelde en afzonderlijke) programmaonderdelen.

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen.

Deel A – Graden van collectiviteit: gedeelde clusters
In dit deel ontleden we de ruimtelijke clusters waar meerdere mo-
gelijkheden voor gedeeld gebruik aanwezig zijn. Op basis van de 
Focusgroepen, identificeren we zes types van ruimtelijke clusters: 
(1) de keuken, (2) de bureauruimtes, (3) de atelierruimtes, (4) de 
buitenruimtes, (5) de inkom, en (6) de technische ruimtes. 

Deel B – Leeswijzer bij het ruimtelijk configuratieplan
In dit deel leggen we het ruimtelijk configuratieplan uit a.h.v. de 
individuele programma’s van eisen: welke organisatie schakelt zich 
op welke manier in het gebouw. Daarbij formuleren we telkens de 
randvoorwaarden op het vlak van toegangen, ruimtelijke configu-
ratie, bouwtechniek en gebruiks- en leefkwaliteit.

Deel C – Algemene regelgeving en richtlijnen
In dit deel geven we een overzicht van de algemene regels en 
richtlijnen die van toepassing zijn op de Baudelosite.

A

GRADEN VAN 
COLLECTIVITEIT

 
gedeelde 
clusters
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Door in een stadsgebouw 2.0 doelbewust in te zetten op collectivi-
teit en multifunctionaliteit, zijn er verschillende winsten te boeken:

1. Ruimtelijke winsten
Door op een slimme, creatieve en efficiënte manier om te gaan 
met de beschikbare ruimte, kan het aantal te bouwen vierkante me-
ters worden gereduceerd.
2. Financiële winsten
De keuze voor aanpasbare, combineerbare, of multi-inzetbare 
infrastructuur is ook kostenefficiënt, omwille van besparingen op 
de bouw- en projectkosten. Bovendien garandeert een gebouw dat 
multifunctioneel bedacht is meer toekomstmogelijkheden, waar-
door het een hogere restwaarde heeft dan een monofunctioneel 
gebouw.
3. Ecologische winsten
Door een mix van functies samen te brengen in een flexibel, mul-
tifunctioneel gebouw is er achteraf een grotere mogelijkheid om 
de infrastructuur op zijn geheel of gedeeltelijk te herbestemmen. 
Dit draagt bij tot een langere levensduur van het gebouw, waardoor 
afbraak en nieuwbouw kan worden uitgesteld.
4. Sociale winsten 
Het samenbrengen van verschillende functies op een locatie 
creëert ook sociale meerwaarde. Het stimuleert kruisbestuiving, 
uitwisseling en ontmoeting tussen verschillende organisaties en 
mensen.

Tijdens de Focusgroepen en de Slotworkshop identificeerden we 
een zestal gedeelde clusters, die we over de verschillende organ-
isaties heen kunnen organiseren. Het collectief organiseren van 
deze clusters heeft zowel een impact op het algemeen beheer van 
het Baudeloproject als op het ontwerp. Uit onze analyse van de 
verhouding tussen de ruimtes die specifiek zijn voor een individu-
ele organisatie en de ruimtes die gedeeld kunnen worden en over 
een bepaalde graad van collectiviteit beschikken, blijkt:

 — Dat de vraag naar specifieke of private ruimtes groot is en be- 
langrijk wordt bevonden;

 — Dat tegelijk het belang van de sociale winsten van gedeeld 
ruimtegebruik herhaaldelijk is benadrukt door alle organisaties 
tijdens de diverse Focusgroepen. Hierbij merken we op dat 
naast het voorzien van gedeelde ruimte, ook de inrichting van de 
circulatieruimte hiertoe kan bijdragen.

Een belangrijke hefboom om het principe van collectiviteit in prak-
tijk te vertalen is het programma van het Huis van de Jeugd. Door 
hun zoektocht naar een dynamische nieuwe werking, biedt het pro-
gramma niet enkel mogelijkheden voor het personeel en de directe 
gebruikers van het Huis van de Jeugd, maar bij uitbreiding ook voor 
het ganse project en de buurt. Zo bevat dit Programma van Eisen 
een groot aandeel bureauruimtes en atelierruimtes die openg-
esteld kunnen worden voor partnerorganisaties. Door hier optimaal 
gebruik van te maken, kunnen ook de andere Baudelo-
organisaties en de buurt hierop aanhaken. Daarnaast is er in 
de loop van dit studietraject ook bij alle andere organisaties, in 
de mate van het mogelijke en wenselijke, een grote bereidheid 
gevonden om bepaalde ruimtes collectief te organiseren.

Hieronder een overzicht van de zes clusters:

1. De keuken
De keuken is op verschillende manieren een kansrijke gedeelde 
factor voor de organisaties en de buurt van Baudelo: gaande van 
een publiek sociaal restaurant, over een gedeelde personeelskeu-
ken tot een keukenatelier.

2. De bureauruimtes
Er is een grote verhouding kantoorruimte t.o.v. de totaalopper-
vlakte, vooral bij de Jeugddienst/Huis van de Jeugd en Eclips. Deze 
bureauruimtes zijn grotendeels privaat, maar vooral bij het Huis van 
de Jeugd liggen er heel wat kansen om bureauruimtes te delen en 
dus minder strikte schotten op te zetten tussen de organisaties, 
namelijk via individuele werk-, project-, gespreks- en vergader-
lokalen die kunnen worden gereserveerd (bv. voor consultaties). 

3. De atelierruimtes
Het Huis van de Jeugd heeft heel wat multifunctionele ruimtes 
(creatieplekken, repetitielokalen, presentatieplekken) voorzien 
die zouden kunnen worden ingezet voor alle organisaties van het 
Baudelogebouw, alsook voor de buurt. Eventueel ondersteund 
vanuit sociaal-artistiek werk. Daarnaast biedt ook het fietsatelier en 
de werkplaats van het Jeugdverblijfscentrum kansen om zowel de 
andere organisaties als de buurt te betrekken.
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4. De buitenruimtes
Ondanks de nabijheid van het park vraagt het merendeel van de 
organisaties naar individuele of collectieve (al dan niet afgesloten) 
buitenruimte. Dit is interessant om twee redenen. Het laat ener-
zijds toe dat kwetsbare personen zich kunnen terugtrekken zonder 
meteen de publieke sfeer te moeten opzoeken. Daarnaast is het 
ook interessant om eventuele overlast naar de buurt toe te beperk-
en.

5. De inkom
Wat betreft de inrichting van een of meerdere gedeelde inkom-
ruimtes, zijn er verschillende gevoeligheden die in rekening ge-
bracht moeten worden. Zo geven een aantal zorg- en welzijns- 
organisaties (die voornamelijk gericht zijn op meer kwetsbare 
groepen) expliciet aan dat er een afzonderlijke inkom nodig is en/
of voldoende sociale controle, om niet te veel vrije of ‘ongecon-
troleerde’ ontmoetingen toe te laten die niet wenselijk zouden 
zijn voor hun cliënten. Daarnaast benadrukken een aantal andere 
organisaties, net als vertegenwoordigers uit de buurt, dat zij voor-
stander zijn van gedeelde onthaal- of inkomclusters die net wel 
informele ontmoetingen en kruisbestuivingen mogelijk maken. 

6. De technische ruimtes
Dit omvat de parkeerruimte, bergingen en sanitaire ruimtes, die 
omwille van pragmatische redenen best vanuit een collectief per-
spectief georganiseerd worden.

Lopende engagementen
Er zijn tot op heden al enkele samenwerkingen opgestart tussen 
verschillende organisaties, gericht op het delen van ruimtes:

 — De Chiro en de Winternachtopvang hebben reeds voor de op-
start van dit studietraject overlegd om te bekijken hoe ze hun 
ruimtes zo goed mogelijk kunnen delen. De WNO is enkel in de 
winter geopend en de Chiro heeft tijdens deze periode een la-
gere bezetting. Vanuit de visie om hun ruimtes zo intensief mo-
gelijk te kunnen gebruiken, zijn ze gezamenlijk op zoek gegaan 
naar een functionele samenwerking en gedeeld ruimtegebruik. 

 — OverKop, Chiro en de Jeugddienst, als drie jeugdorganisaties, 
hebben ook reeds een heel parcours doorlopen voor het delen 
van ruimtes, wat resulteert in het project BOJO of Huis van de 
Jeugd. Zo moet OverKop nu een jeugdwerker aanwerven om 

jongeren aan te trekken, maar is de verwachting dat wanneer 
het Huis van de Jeugd er is, jongeren sneller hun weg zullen 
vinden naar het OverKophuis. 

 — Tijdens het studietraject is er ondanks de wisselende samen-
stelling van de Projectgroep en tussentijdse beleidsbeslissingen, 
door alle betrokken organisaties steeds in een constructieve 
sfeer gezocht naar mogelijkheden voor gedeeld ruimtegebruik, 
wederzijdse afstemming en kruisbestuiving.
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DE KEUKEN

I
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cluster 1:
sociaal restaurant

privaat:
zelfkookkeuken
JVC / WNO

optie:
private keuken
OpStap

optie:
private keuken
OverKop

VERHOUDING KEUKEN

cluster 2 of 3:
collectieve personeels-
keuken of kookatelier

optie: 
private keuken
IBO JOJO

Zowel binnen de organisaties als bij 
de buurt ligt een vrij grote ruimtevraag 
naar keukens en eetruimtes: een 
kitchenette voor personeel, een 
kookatelier, een zelfkookkeuken, een 
keuken voor volpension, etc. Om te 
vermijden dat iedere organisatie zijn 
eigen keuken heeft, zijn een aantal 
clusters mogelijk die de algemene 
ruimtevraag potentieel kunnen 
beperken. De activiteit van het samen 
eten en koken heeft bovendien een 
sterke verbindende kwaliteit en laat 
ontmoeting toe tussen verschillende 
organisaties en hun personeel. Dit 
versterkt het gevoel samen onderdeel 
uit te maken van een gedeeld project 
waar ervaringen worden uitgewisseld en 
samenwerkingen worden aangegaan.
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CLUSTER 1: SOCIAAL RESTAURANT
In de gesprekken met de organisaties en buurtactoren werd meer-
maals gewezen op de opportuniteiten van een publiek sociaal 
restaurant als onderdeel van het Baudelogebouw. Dit zou een to-
evoeging betekenen aan het oorspronkelijk voorziene Programma 
van Eisen en het is dan ook aangeraden om deze piste verder te 
onderzoeken. Zowel het Jeugdverblijfscentrum, de Jeugd-
dienst, OpStap en OverKop benadrukten expliciet de meerwaarde. 
De toevoeging van een sociaal restaurant geeft het gebouw een 
meer publiek karakter en is een manier om de buurt te betrekken, 
waardoor een eenzijdige perceptie van een ‘Huis van de Jeugd’ 
of ‘Huis van de Hulpverlening’ kan gecounterd worden. Bovendien 
kunnen ook de organisaties er zelf terecht om hun maaltijden te 
nuttigen (als vervanging voor de volpensionmaaltijden van Chiro, de 
1 euro-maaltijden voor OpStap, etc.) en via (vrijwilligers)werk kan 
het voor bepaalde (ook kwetsbare) groepen een opstap bieden, 
richting jobcreatie (denk aan de cliënten van OpStap, Winternacht- 
opvang, Eclips en OverKop). 
In de ruime keuken voor volpensionverblijven van de Chiro worden 
maaltijden bereid voor 100 personen. Tijdens de collectieve 
gesprekken met de Projectgroep was er bereidheid om de keuken 
van Chiro uit te breiden tot een publiek sociaal restaurant waar 
zowel gekookt wordt voor het Jeugdverblijfscentrum, als voor het 
(personeel van de) andere organisaties en buurtbewoners. Wie 
deze organisatie dan op zich kan nemen, moet verder worden af-
gestemd. De volpensionkeuken (70 m2) en bijhorende refter (100 
m2) in het Programma van Eisen van de Chiro wordt in dat geval 
vervangen door een sociaal restaurant met professionele keuken 
en voldoende (extra?) eetruimte. Het is hierbij echter belangrijk 
voor ogen te houden dat het geen sociaal restaurant betreft in de 
enge zin van het woord. De openingsuren zijn flexibel (van bijvoor-
beeld ’s ochtends voor een koffie tot na de kantooruren voor een 
diner of snelle hap). Daarnaast werd geopperd om er de mogelijk-
heid aan te bieden om eventueel zelf meegebrachte maaltijden op 
te warmen in de microgolfovens, en om een prijsbeleid af te sprek-
en waarbij iedereen betaalt naar vermogen. 

Randvoorwaarden
A. Toegangen

 — Er is nood aan een goede toegang voor de levering van het 
voedsel, hetzij rechtstreeks van de straat tot de opbergruimte 
van de keuken, hetzij langs een dienstingang aan de Dodoen-

dreef (het is niet wenselijk om klein vrachtverkeer over de fiets- 
as te laten rijden. De Willem I-kaai wordt bovendien geknipt ter 
hoogte van deze hoek van het Baudelogebouw). 

 — De eetruimte van het sociaal restaurant is best ook van binnen- 
uit toegankelijk, zodat de bezoekers van het Jeugdverblijfscen-
trum en andere groepen hier vlot toegang toe hebben. Er moet 
echter over gewaakt worden dat externe bezoekers niet kunnen 
terechtkomen in ruimtes die niet publiek zijn van karakter.

 — Er is nood aan voldoende fietsparkeergelegenheid voor externe 
bezoekers van het sociaal restaurant. Er zijn nu reeds plaatsen 
voorzien in het plan van het nieuwe Baudelohof. Het is niet me-
teen wenselijk om externe bezoekers gebruik te laten maken 
van een inpandige fietsenstalling in het gebouw. 

B. Ruimtelijke configuratie
 — Het restaurant heeft baat bij een publieke uitstraling en maakt 
bijgevolg best deel uit van de publieke plint (is de gelijkvloerse 
verdieping die grenst aan de straat of het Baudelohof). 

 — De hoek van de Willem I-kaai en het Baudelopark kan hiervoor 
een geschikte, zichtbare plek zijn, zowel door de connectie die 
hier is met passanten op de fietsas, als door het zicht op het 
park. De architecten zijn vrij een andere locatie aan te duiden in 
het gebouw indien die hen geschikter lijkt. 

 — Er kan geen terras voorzien worden buiten de rooilijn van het 
huidige gebouw (want deze zone is bestemd als parkgebied), 
maar eventueel kan via een wintertuinprincipe of door de rooilijn 
terug te trekken een tussenvorm gezocht worden.  

 — Aangezien de bezoekers van het Jeugdverblijfscentrum, maar 
ook van andere organisaties, op het sociaal restaurant terugval-
len voor hun maaltijden, is het aangewezen om de publieke eet-
ruimte visueel op te delen (via kleinere eethoeken, verhoogde 
plateaus, open kamerlobben,…) zodat delen gereserveerd of 
voorbehouden kunnen worden voor groepen, maar bijvoorbeeld 
ook voor buurtevenementen. De eetruimte is met andere woor-
den volledig publiek toegankelijk, maar via visuele indelingen 
kunnen delen gereserveerd worden. Het is aangewezen om 
deze ruimte in te richten als een gezellig café of eethuis gericht 
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CLUSTER 1 : SOCIAAL RESTAURANT 

CLUSTER 2 : COLLECTIEVE PERSONEELSKEUKEN 

CLUSTER 3 : COLLECTIEF KOOKATELIER 

PRIVATE KEUKENS 

De grootte van de publieke zit- 
en eetruimte (gaande van klein 
eetcafé tot grote eetzaal met 
meerdere eilanden).

De keuze om alle vragen naar 
eetzalen van het Jeugdverblijfs-
centrum te vervangen door het 
sociaal restaurant (buiten 
module 40 die gedeeld wordt 
met de Winternachtopvang). 

Totale oppervlakte cluster 1
ca. tussen 110 en 270 m2, 
afhankelijk van: 

De keuze om de personeelskeu-
ken als hybride ruimte in te 
richten, als onderdeel van een 
collectieve zone (vb. open 
keuken als verbreding van een 
gang, met tafel en zithoek).   

Totale oppervlakte cluster 2
ca. 50 m2, 
afhankelijk van: 

De keuze om aan het collectief 
kookatelier een extra eetzaal te 
voorzien, of om de keuken te 
doen grenzen aan de agora of 
een andere hybride ruimte die 
reeds is opgenomen in het PVE.

De keuze om de vragen naar 
individuele keukens van IBO 
JOJO, OpStap, OverKop en de 
buurt te bundelen tot een collec-
tief kookatelier of om individuele 
keukens te voorzien.    

Totale oppervlakte cluster 3
ca. tussen 50 en 100 m2, 
afhankelijk van: 
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op een breed publiek en niet als een grote, onpersoonlijke ref-
ter voor verblijvende groepen. 

C. Bouwtechnisch
 – Het restaurant is publiek toegankelijk en voldoet bijgevolg aan 

alle toegankelijkheidsregels en veiligheidsvoorschriften.
 – De keuken wordt ingericht conform de veiligheidsvoorschriften 

en normeringen voor grootkeukens. 

D. Organisatie
 — Chiro heeft aangegeven dat ze capaciteit hebben om het so-
ciaal restaurant uit te baten. Dit moet echter worden door- 
gesproken zodat beter kan worden ingeschat hoe haalbaar het 
is om een volledig publiek sociaal restaurant met brede open-
ingsuren en een breed doelpubliek uit te baten. 

 — Indien dit niet haalbaar is, kan ook de Stad zoeken naar een 
geschikte sociale economiepartner die het restaurant kan uit-
baten.  

 — Er moeten vervolgens gesprekken worden opgestart tussen 
de uiteindelijke uitbater en de Baudelo Projectgroep om te be-
spreken hoe de organisaties van het Baudelogebouw zich mee 
kunnen inzetten (bv. via vrijwilligerswerk of doorstroomjobs). 

 — Iemand van het personeel moet aanspreekpunt kunnen zijn voor 
reserveringen of specifieke vragen van organisaties. De verbind-
ingsofficier/campingbaas (cfr. Hoofdstuk 8 Organisatiestructuur) 
kan ook hier een bemiddelende rol opnemen tussen organisa-
ties/buurt en de verantwoordelijke van het sociaal restaurant. DE KEUKEN
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CLUSTER 2: COLLECTIEVE PERSONEELSKEUKEN
Een tweede type keukenclustering is de mogelijkheid om de ver-
schillende vragen naar personeelskeukens te bundelen tot een of 
meerdere collectieve personeelskeuken(s) voor de verschillende 
organisaties in het Baudelogebouw. Het Huis van de Jeugd gaf aan 
hun voorziene kitchenette en refter voor het personeel (50 m2) te 
kunnen openstellen voor gedeeld gebruik. Hetzelfde was te horen 
bij Eclips (voorziene refter van 52,5 m2 en keuken van 30 m2). Een 
collectieve personeelskeuken kan voor het personeel van Eclips, 
dat zich nu sterk terugtrekt in afgezonderde bureauruimtes, een 
manier zijn om contacten te leggen met de andere organisaties in 
het gebouw. JAC vraagt in hun Programma van Eisen een keuken 
en eetruimte voor personeel en om cliënten van een glas water of 
koffie te voorzien. Zij kunnen dus eveneens gebruik maken van een 
meer gecentraliseerde personeelskeuken, indien het zich niet te 
ver van hun werking bevindt. Voor OpStap, OverKop en IBO JOJO 
is de behoefte dan weer iets minder expliciet omdat zij elk de vraag 
stellen naar een afzonderlijke keuken en eetruimte die eveneens 
kan worden ingezet voor kook- en eetactiviteiten met hun cliënt-
en. De vraag moet worden afgewogen of het wel nodig is om extra 
personeelskeukens te voorzien parallel aan het sociaal restaurant 
waar eventueel ook maaltijden kunnen worden opgewarmd – maar 
waar onderlinge ontmoetingen dan weer minder voor de hand lig-
gen. 

Randvoorwaarden
A. Toegangen

 — De personeelskeuken moet toegankelijk zijn voor alle organisa-
ties van het Baudelogebouw (of minimum zij die hier vraag naar 
hebben), maar zou in principe niet te veel betreed kunnen mo-
gen worden door externe bezoekers.
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CLUSTER 1 : SOCIAAL RESTAURANT 

CLUSTER 2 : COLLECTIEVE PERSONEELSKEUKEN 

CLUSTER 3 : COLLECTIEF KOOKATELIER 

PRIVATE KEUKENS 

De grootte van de publieke zit- 
en eetruimte (gaande van klein 
eetcafé tot grote eetzaal met 
meerdere eilanden).

De keuze om alle vragen naar 
eetzalen van het Jeugdverblijfs-
centrum te vervangen door het 
sociaal restaurant (buiten 
module 40 die gedeeld wordt 
met de Winternachtopvang). 

Totale oppervlakte cluster 1
ca. tussen 110 en 270 m2, 
afhankelijk van: 

De keuze om de personeelskeu-
ken als hybride ruimte in te 
richten, als onderdeel van een 
collectieve zone (vb. open 
keuken als verbreding van een 
gang, met tafel en zithoek).   

Totale oppervlakte cluster 2
ca. 50 m2, 
afhankelijk van: 

De keuze om aan het collectief 
kookatelier een extra eetzaal te 
voorzien, of om de keuken te 
doen grenzen aan de agora of 
een andere hybride ruimte die 
reeds is opgenomen in het PVE.

De keuze om de vragen naar 
individuele keukens van IBO 
JOJO, OpStap, OverKop en de 
buurt te bundelen tot een collec-
tief kookatelier of om individuele 
keukens te voorzien.    

Totale oppervlakte cluster 3
ca. tussen 50 en 100 m2, 
afhankelijk van: 

OverKop heeft ook nood aan 
gespreksruimten die op dit 
moment niet in hun afzonderlijk 
PVE zijn opgenomen. Er moet 
bijgevolg over gewaakt worden 
dat de collectieve bureauruimtes 
dit kunnen opvangen.

Opmerking: 

Het is een optie om de voor-
ziene m2 voor volpensionkeuken 
(70 m2) en refter (100 m2) open 
te trekken tot een sociaal restau-
rant. Daarnaast is het evenwel 
belangrijk dat het Jeugdverblijfs-
centrum ook een eigen zelfkook-
keuken heeft (40 m2) met een 
refter. Hiervan kan worden 
onderzocht of deze keuken 
gedeeld kan worden met de 
Winternachtopvang (zie gede-
tailleerd gecoördineerd 
Programma van Eisen).

Opmerking: 

eetzaal 60p
60 m2

WNO
JVC

zelfkook 40p (60?)
40 m2

JVC
WNO

refter 40p
40 m2

JVC
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B. Ruimtelijke configuratie
 — Bij een centrale personeelskeuken is het belangrijk dat deze 
voldoende vlot bereikbaar is voor alle organisaties die er gebruik 
van maken. Als een organisatie twee verdiepingen moet dalen 
om een soep op te warmen of een broodje op te eten, bestaat 
de kans dat men zichzelf liever behelpt met een ad hoc geïn-
stalleerde frigo in de nabijheid van de werkplek. In realiteit zal 
dit niet evident zijn, in het bijzonder voor de connectie tussen 
de private bureauruimtes enerzijds (Eclips, JAC,…) en de meer 
publieke delen anderzijds (Huis van de Jeugd,…).

 — De keuken is liefst niet afgezonderd in een speciaal daartoe 
bestemd lokaal (de typische ‘personeelskitchenette’), maar kan 
ook een open keuken zijn in een collectieve zone (vb. een ver-
breding van een gang) met een eettafel en een zithoek om zo 
uitwisseling te bevorderen (cfr. referentie: Perspective.brussels).

C. Bouwtechnisch
 — De keuken hoeft slechts basic uitgerust te zijn met een goot-
steen, een (microgolf)oven, een frigo, een vaatwasser en even-
tueel een kookplaat. Het is niet de bedoeling dat in deze keuken 
grote maaltijden worden bereid. 

 — Wel moet rekening gehouden worden met de akoestiek tussen 
deze (mogelijke open) personeelskeuken en de aangrenzende 
ruimtes. 

D. Organisatie
 — Het beheer van de personeelskeuken is een gedeelde ver-
antwoordelijkheid voor de verschillende organisaties in het 
Baudelogebouw. Hiervoor moeten met de Projectgroep duide- 
lijke afspraken gemaakt worden. Daarnaast kan ook de poets- 
dienst van het gebouw wekelijks de orde van deze keuken ga-
randeren.
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CLUSTER 1 : SOCIAAL RESTAURANT 

CLUSTER 2 : COLLECTIEVE PERSONEELSKEUKEN 

CLUSTER 3 : COLLECTIEF KOOKATELIER 

PRIVATE KEUKENS 

De grootte van de publieke zit- 
en eetruimte (gaande van klein 
eetcafé tot grote eetzaal met 
meerdere eilanden).

De keuze om alle vragen naar 
eetzalen van het Jeugdverblijfs-
centrum te vervangen door het 
sociaal restaurant (buiten 
module 40 die gedeeld wordt 
met de Winternachtopvang). 

Totale oppervlakte cluster 1
ca. tussen 110 en 270 m2, 
afhankelijk van: 

De keuze om de personeelskeu-
ken als hybride ruimte in te 
richten, als onderdeel van een 
collectieve zone (vb. open 
keuken als verbreding van een 
gang, met tafel en zithoek).   

Totale oppervlakte cluster 2
ca. 50 m2, 
afhankelijk van: 

De keuze om aan het collectief 
kookatelier een extra eetzaal te 
voorzien, of om de keuken te 
doen grenzen aan de agora of 
een andere hybride ruimte die 
reeds is opgenomen in het PVE.

De keuze om de vragen naar 
individuele keukens van IBO 
JOJO, OpStap, OverKop en de 
buurt te bundelen tot een collec-
tief kookatelier of om individuele 
keukens te voorzien.    

Totale oppervlakte cluster 3
ca. tussen 50 en 100 m2, 
afhankelijk van: 

CLUSTER 3: COLLECTIEF KOOKATELIER
Een derde mogelijkheid om keukens en eetruimtes te clusteren 
is de organisatie van een collectief kookatelier. Deze kan gebruikt 
worden door organisaties en door de buurt voor kookactiviteiten 
of workshops. OpStap en OverKop vragen in hun Programma van 
Eisen beiden een eigen keuken om een gevoel van huiselijkheid 
te kunnen installeren voor hun cliënten. OpStap gebruikt hun keu-
ken momenteel dagelijks om koffie te zetten en wekelijks hebben 
ze één kookmoment met hun gasten, die ze in de toekomst voor-
zien uit te breiden. IBO JOJO vraagt een eetruimte (50 m2) en een 
gecompartimenteerde keuken (15 m2) voor opwarmmaaltijden en 
occasionele kookactiviteiten. Alle drie de organisaties gebruiken 
hun keuken voor begeleide kookactiviteiten met hun doelgroep. 
De vraag stelt zich bijgevolg of ze hun keukens kunnen inwissel-
en door een collectief kookatelier dat kan worden gereserveerd, 
aangevuld met een koffiezet of optionele frigo in de leefruimte. De 
buurtbewoners gaven tijdens de Slotworkshop alvast aan graag 
gebruik te maken van zo’n kookatelier voor bijvoorbeeld buurteten- 
tjes.
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CLUSTER 1 : SOCIAAL RESTAURANT 

CLUSTER 2 : COLLECTIEVE PERSONEELSKEUKEN 

CLUSTER 3 : COLLECTIEF KOOKATELIER 

PRIVATE KEUKENS 

De grootte van de publieke zit- 
en eetruimte (gaande van klein 
eetcafé tot grote eetzaal met 
meerdere eilanden).

De keuze om alle vragen naar 
eetzalen van het Jeugdverblijfs-
centrum te vervangen door het 
sociaal restaurant (buiten 
module 40 die gedeeld wordt 
met de Winternachtopvang). 

Totale oppervlakte cluster 1
ca. tussen 110 en 270 m2, 
afhankelijk van: 

De keuze om de personeelskeu-
ken als hybride ruimte in te 
richten, als onderdeel van een 
collectieve zone (vb. open 
keuken als verbreding van een 
gang, met tafel en zithoek).   

Totale oppervlakte cluster 2
ca. 50 m2, 
afhankelijk van: 

De keuze om aan het collectief 
kookatelier een extra eetzaal te 
voorzien, of om de keuken te 
doen grenzen aan de agora of 
een andere hybride ruimte die 
reeds is opgenomen in het PVE.

De keuze om de vragen naar 
individuele keukens van IBO 
JOJO, OpStap, OverKop en de 
buurt te bundelen tot een collec-
tief kookatelier of om individuele 
keukens te voorzien.    

Totale oppervlakte cluster 3
ca. tussen 50 en 100 m2, 
afhankelijk van: 
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A. Toegangen
 — Het kookatelier moet gelegen zijn grenzend aan een semi-pub-
lieke ruimte, zodat ook buurtactoren er gebruik van kunnen 
maken. Er moet echter geen rechtstreekse toegang zijn tot het 
publiek domein.

 — Het kookatelier moet bovendien afsluitbaar zijn zodat onbe- 
voegden hier niet terecht kunnen wanneer de ruimte niet wordt 
gebruikt.

 — Leveringen moeten gemakkelijk kunnen worden getranspor-
teerd naar het kookatelier en zijn berging.

B. Ruimtelijke configuratie
 — Het kookatelier moet grenzen aan een bergruimte voor voed- 
selopslag.

 — Mogelijk grenst het kookatelier ruimtelijk aan de bar van het 
Huis van de Jeugd (met bijvoorbeeld een groot doorgeefluik). 
De Jeugddienst vraagt in hun Programma van Eisen een bar in 
de agora, een microgolf en wat kookplaten zodat de tieners en 
jongeren zelf een hapje kunnen klaarmaken. De microgolf en 
bar kunnen zich in de ruimte van de agora zelf bevinden, maar 
(eventueel onder begeleiding) kunnen de jongeren ook gebruik 
maken van de keuken. 

C. Bouwtechnisch
 — Aangezien verschillende organisaties beschikken over een ei-
gen voedselvoorraad, is voldoende opbergruimte belangrijk. 
Hiervoor is het belangrijk dat een slim systeem wordt uitgedacht 
van opbergwanden met individuele bergruimte. 

 — Het kookatelier moet aangepast zijn aan kleine kinderen (IBO 
JOJO) en voldoen aan de normen van Kind en Gezin (cfr. refer-
entie: keuken van het ABC-huis in Brussel).

D. Organisatie
 — Een aantal tijdslots zullen moeten worden vastgelegd per jaar 
waarop de organisaties of de buurt gebruik wensen te maken 
van het kookatelier (bv. elke woensdag- en vrijdagmiddag door 
OpStap). Daarnaast kunnen meer spontane aanvragen gedaan 
worden bij een verantwoordelijke die het overzicht van reserver-
ingen behoudt. 

 — Het moet worden bekeken of de verantwoordelijke van het Huis 
van de Jeugd, die instaat voor de reservatie van gedeelde werk-
plekken en ateliers, ook de reserveringen van het kookatelier op 

zich kan nemen. 
 — De verbindingsofficier/campingbaas kan inspringen als een in-
termediaire bemiddelaar tussen de organisaties en het centrale 
beheer bij de Jeugddienst.

 — Via een Ad Valvas-systeem kan worden getoond wanneer het 
kookatelier gereserveerd is. Organisaties of buren die van het 
kookatelier gebruik willen maken, kunnen de sleutel ophalen bij 
de verantwoordelijke die achteraf ook controleert of het atelier 
netjes is achtergelaten. 

 — De aankoop van voeding gebeurt best door de organisaties zelf 
die hiervoor voldoende individuele opbergruimte hebben. In de 
frigo’s kan gewerkt worden met individuele niveaus per organisa-
tie. 

PRIVATE KEUKENS
Zoals reeds aangehaald hebben een aantal organisaties baat bij 
een individuele keuken. OpStap, OverKop, IBO JOJO en het Huis 
van de Jeugd kwamen aan bod in het bovenstaande hoofdstuk. 
Tot nog toe werd voorgesteld om de volpensionkeuken van het 
Jeugdverblijfscentrum onder te brengen in het sociaal restaurant. 
In het Programma van Eisen van het Jeugdverblijfscentrum staat 
echter ook de uitdrukkelijke vraag naar een zelfkookkeuken voor 
40 personen (40 m2) en een bijhorende eetzaal (60 m2), bedoeld 
voor verblijvende groepen die zelf hun potje willen koken. Deze 
maken onderdeel uit van de module 40 van het Jeugdverblijfscen-
trum en wordt in de winter gedeeld met de Winternachtopvang. 
De vraag voor een zelfkookkeuken is niet expliciet opgenomen in 
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CLUSTER 1 : SOCIAAL RESTAURANT 

CLUSTER 2 : COLLECTIEVE PERSONEELSKEUKEN 

CLUSTER 3 : COLLECTIEF KOOKATELIER 

PRIVATE KEUKENS 

De grootte van de publieke zit- 
en eetruimte (gaande van klein 
eetcafé tot grote eetzaal met 
meerdere eilanden).

De keuze om alle vragen naar 
eetzalen van het Jeugdverblijfs-
centrum te vervangen door het 
sociaal restaurant (buiten 
module 40 die gedeeld wordt 
met de Winternachtopvang). 

Totale oppervlakte cluster 1
ca. tussen 110 en 270 m2, 
afhankelijk van: 

De keuze om de personeelskeu-
ken als hybride ruimte in te 
richten, als onderdeel van een 
collectieve zone (vb. open 
keuken als verbreding van een 
gang, met tafel en zithoek).   

Totale oppervlakte cluster 2
ca. 50 m2, 
afhankelijk van: 

De keuze om aan het collectief 
kookatelier een extra eetzaal te 
voorzien, of om de keuken te 
doen grenzen aan de agora of 
een andere hybride ruimte die 
reeds is opgenomen in het PVE.

De keuze om de vragen naar 
individuele keukens van IBO 
JOJO, OpStap, OverKop en de 
buurt te bundelen tot een collec-
tief kookatelier of om individuele 
keukens te voorzien.    

Totale oppervlakte cluster 3
ca. tussen 50 en 100 m2, 
afhankelijk van: 
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het Programma van Eisen van de Winternachtopvang, maar kan 
echter mogelijkheden bieden. De refter zou wel gedeeld kunnen 
worden, maar door de verwachte stijging van het aantal cliënten 
van de Winternachtopvang in de toekomst, is het aangewezen om 
hier zeker voldoende (eventueel zelfs extra) capaciteit voor te voor-
zien. De zelfkookkeuken van de Chiro kan in principe beschikbaar 
worden gesteld om te delen, en zou in dat geval zelfs de functie 
van kookatelier op zich kunnen nemen (zie randvoorwaarden in 
voorgaande hoofdstuk). In realiteit zal deze, door een permanente 
aanwezigheid van meerdere bezoekersgroepen aan het Jeugd-
verblijfscentrum, waarschijnlijk voor het grootste deel van de tijd in 
gebruik zijn en moeilijk in te zetten zijn voor een open systeem met 
reserveringen (waarbij het voor sommige organisaties belangrijk is 
om erop te kunnen vertrouwen dat ze de keuken op wekelijkse ba-
sis ter beschikking hebben). Of de extra eetzaal voor 60 personen 
(100 m2) echter nog nodig is bij aanwezigheid van een sociaal res-
taurant en aparte zelfkookkeuken, moet verder besproken worden 
met Chiro. 

Slotreflectie:
De mogelijkheden om keukens en eetruimtes te clusteren zijn 
meervoudig. De vraag stelt zich echter welke combinatie het 
meest wenselijk is. Kiezen uit één van de drie hierboven aange-
haalde scenario’s zal waarschijnlijk niet kunnen. Het sociaal 
restaurant kan bijvoorbeeld niet de nood vervangen voor een 
zelfkookkeuken. In werkelijkheid zal er gekozen moeten worden 
voor een combinatie. Een mogelijk scenario is: een sociaal res-
taurant met een zelfkookkeuken voor het Jeugdverblijfscentrum, 
een kookatelier en een collectieve personeelskeuken. Een ander 
mogelijk scenario is: een sociaal restaurant met collectieve per-
soneelskeuken en een aantal individuele keukens voor OpStap, 
OverKop en IBO JOJO. Om hier een gefundeerde keuze te kunnen 
maken, moet het gesprek verder worden opgenomen met ener-
zijds de organisaties die een individuele keuken vragen (in 
hoeverre kunnen zij zich vinden in een kookatelier of in het be- 
perken tot de mogelijkheid van de open personeelskeuken?), en 
anderzijds met de Chiro (kunnen zij het beheer van het sociaal 
restaurant op zich nemen en kan deze hun vraag naar volpen-
sionkeuken en eetzaal vervangen?). Vervolgens zal moeten 
worden berekend welk aantal vierkante meters op die manier 
geschrapt kunnen worden en anderzijds toegevoegd moet worden 
(bv. voor een sociaal restaurant). 
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BUREAU RUIMTES

II
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cluster 1:
collectieve
werk- en 
vergader
ruimtes

VERHOUDING BUREAURUIMTE

Een tweede kansrijke clustering voor het 
delen van ruimtes, zijn de verschillende 
soorten bureauruimtes die door 
meerdere organisaties worden 
gevraagd. Veel organisaties geven aan 
deze ruimtes te kunnen delen met 
andere organisaties en de buurt, maar 
willen prioriteit voor hun eigen werking. 
We maken een onderscheid tussen 
private bureauruimtes en een clustering 
van collectieve werk- en vergaderplek-
ken. Zo valt Eclips terug op een groot 
aandeel private bureau- en gespreks-
ruimtes voor de hulpverlening aan hun 
cliënten. Het Huis van de Jeugd vormt 
hierin een ander uiterste, aangezien zij 
een belangrijk aandeel individuele 
werk-, project-, gespreks- en 
vergaderruimtes hebben voorzien die 
kunnen worden gedeeld met andere 
partners en de buurt. 
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CLUSTER 1: COLLECTIEVE WERK- EN VERGADERRUIMTES
Het Huis van de Jeugd voorziet heel wat individuele werkruimtes 
(72m2), gespreksruimtes (80m2), projectruimtes (80m2) en ver-
gaderzalen (180m2) die door de partners van de Jeugddienst, 
maar ook door de tieners en jongeren kunnen worden gebruikt. 
Dit principe kan worden uitgebreid en opengesteld zodat ook an-
dere organisaties en de buurt hierop een beroep kunnen doen 
en er meer levendigheid en ontmoetingen in het Baudelogebouw 
tot stand kan komen. Het JAC vraagt bijvoorbeeld drie individuele 
gespreksruimtes voor gesprekken met hun cliënten (30 m2). Ook 
OpStap heeft dagelijks nood aan een gespreksruimte (type kleine 
vergaderzaal, 20 m2). Naast een grote vraag naar werkingspeci-
fieke lokalen die niet gedeeld kunnen worden, heeft Eclips ook een 
vraag naar algemene vergaderzalen (6 x 24 m2 en een grote zaal 
van 90 m2 voor vormingen), die wel gedeeld kunnen worden, op 
voorwaarde dat ze prioriteit hebben voor hun eigen werking. Daar-
naast zijn de enige andere potentiële collectieve ruimtes van Eclips 
nog twee groepsruimtes (van 21,6 m2) voor de afdeling Instap. De 
Jeugddienst voorziet daarnaast nog twee flex werkplekken, aan-
sluitend op hun eigen mid-office werkplekken, die kunnen worden 
opengesteld voor partners van de Jeugddienst of andere organisa-
ties.

Randvoorwaarden
A. Toegangen

 — De collectieve, reserveerbare bureauruimtes hebben geen pub-
lieke toegang nodig van op het publiek domein, maar moeten 
wel bereikbaar zijn via de semi-publieke ruimtes in het gebouw 
(zodat ook externe partners of de buurt hier terecht kunnen). 

 — Het personeel moet deze ruimtes rechtstreeks kunnen bereiken 
via een andere ingang dan de agora van het Huis van de Jeugd. 

B. Ruimtelijke configuratie
 — De collectieve bureauruimtes moeten goed bereikbaar/centraal 
gelegen zijn voor alle organisaties in het Baudelogebouw.

 — Voorstel om deze clustering van collectieve werkruimtes in de 
nabijheid onder te brengen van de geclusterde en reserveer-
bare atelierruimtes (zie hoofdstuk hieronder), in de nabijheid van 
het Huis van de Jeugd en grenzend aan collectieve (of even-
tueel zelfs semi-publieke) ruimtes.

430 m2

277,2 m2

20 m2

50 m2

DE BUREAURUIMTES

ind. gespreksruimte 01 
10 m2

ind. gespreksruimte 02 
10 m2

ind. gespreksruimte 03 
10 m2

vergaderruimte
x m2 ?

JAC

JAC

JAC

JAC

flex werkplek JD 01 (mid)
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E

E
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10 m2
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kleine vergaderzaal 03
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JD
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18 m2
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JD
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projectruimte 01
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20 m2
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SP preventie 
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E
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24 m2
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24 m2

General, 
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24 m2

General, 
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24 m2

General, 
vergaderzaal 8p 05

24 m2

General, 
vergaderzaal 8p 06

24 m2

E

E

E

E

E

E

CLUSTER 1 : COLLECTIEVE WERK- EN VERGADERRUIMTES 

De gekozen overmaat.
Niet alle individuele ruimtevra-
gen moeten opgeteld worden (= 
777,2 m2), maar er moet wel 
voldoende overmaat ingebouwd 
worden. 

Totale oppervlakte cluster 1
ca. 500 m2, 
afhankelijk van: 

OverKop heeft ook nood aan 
gespreksruimten die op dit 
moment niet in hun afzonderlijk 
PVE zijn opgenomen. Er moet 
bijgevolg over gewaakt worden 
dat de collectieve bureauruimtes 
dit kunnen opvangen.

Opmerking: 
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C. Bouwtechnisch
 — De bureauruimtes kunnen best uitgerust zijn met een toe-
gangssysteem van badges (of gecentraliseerde sleutels) en een 
Ad Valvas-systeem toont de kalender van geplande en lopende 
activiteiten. 

 — De lokalen zijn voldoende flexibel of divers zodat er verschillen-
de activiteiten kunnen doorgaan (onderscheid tussen individuele 
gespreksruimtes, groepsruimtes met presentatiemateriaal, een 
grotere conferentiezaal, individuele werkruimtes, etc.).

 — De lokalen zijn voldoende transparant en hoeven geen af-
gesloten gyproc kamers te zijn (bijvoorbeeld door te werken met 
glas). 

 — Er moet echter voor gezorgd worden dat er voldoende priva-
cy mogelijk is (bijvoorbeeld via screens, lamellen, opake del-
en, etc.), zeker wanneer de bureauruimtes grenzen aan semi-    
publieke of collectieve ruimtes. 

 — Voldoende opbergruimte voorzien voor de verschillende organ-
isaties (bv. een volledige wand/wand-opbergsysteem). Dit geldt 
voor alle mogelijke deelclusters in het Baudelogebouw en dit 
opbergsysteem kan dus voor zowel atelierruimte, bureauruimte 
en keuken worden doorgetrokken.

D. Organisatie
 — De werkruimtes kunnen worden gebruikt door alle andere or-
ganisaties alsook door de buurt. Hierdoor is nood aan hele 
goede onderlinge afspraken en beheer met een tijdsrooster. Dit 
kan eventueel centraal beheerd worden door de verantwoor-
delijke bij de Jeugddienst. Een aantal tijdslots zullen moeten 
worden vastgelegd per jaar waarop de andere organisaties of de 
buurt gebruik willen maken van de werkruimtes (bv. elke dins-
dagochtend een gespreksruimte gereserveerd voor JAC). Daar-
naast kunnen meer spontane aanvragen gedaan worden bij de 
verantwoordelijke die het overzicht bewaakt en activiteiten in-
plant. De verantwoordelijke overhandigt de badge/sleutel en kijkt 
achteraf of alles goed is achtergelaten. De verbindingsofficier/
campingbaas kan inspringen als een intermediaire bemiddelaar 
tussen de organisaties en het centrale beheer bij de Jeugd-    
dienst.

PRIVATE BUREAURUIMTES
Ondanks het grote potentieel om een aantal bureauruimtes te clus-
teren in een systeem van reservaties voor de organisaties en voor 
de buurt, moet ook voldoende gewaakt worden over de vraag van 
elke organisatie naar afgezonderde bureauruimtes, in de nabijheid 
van de eigen werking. CGG Eclips heeft, zoals reeds aangehaald, 
de grootste vraag naar private bureauruimte met een verhouding 
van 887,2 m2 ten opzichte van het totaal van 1677,2 m2 private 
bureauruimtes in het Baudelogebouw. Eclips werkt met afdelingen 
(Volwassenen, Ouderen, Kind, Jong, Instap en SB Preventie) met 
elk hun eigen, private bureaus en gespreksruimtes die geclusterd 
moeten worden en naar waar wordt doorverwezen via hun onthaal. 
De Jeugddienst heeft nood aan vaste werkplekken voor hun per-
soneel, opgedeeld in mid-offices in de nabijheid van de agora (135 
m2) en back-offices (180 m2). Ook voor de partners van de Jeugd-
dienst zijn reeds mid- en back-offices voorzien (81 m2) in het Pro-
gramma van Eisen. Het geheel van deze individuele bureauruimte 
voor de Jeugddienst en haar partners is vrij groot in vergelijking 
met de andere organisaties en zou best nog eens worden door- 
gesproken met hen om te kijken of hier eventueel in verminderd 
kan worden. 
Ook al maken OverKop en JAC deel uit van het Huis van de Jeugd, 
toch hebben zij nog nood aan aparte werkplekken voor hun per-
soneel, onafhankelijk van deze van de Jeugddienst. OverKop heeft 
zo bijvoorbeeld nood aan een ruimte voor mid-offices (54 m2) en 
back-offices (27 m2); het JAC aan drie aparte bureauruimtes en 
een kamer voor telefoon, chat, mail, of permanentie. Deze ruimtes 
bevinden zich idealiter in de directe nabijheid van de andere 
partners van het Huis van de Jeugd. De Chiro vraagt een kleine 
kantoorplek (13 m2) voor het Jeugdverblijfscentrum, los van hun 
front-office onthaal. De Winternachtopvang vraagt een kleine bu-
reauruimte (8 m2) in de nabijheid van de slaapkamers van hun 
cliënten (module 40) of in elk geval gemakkelijk bereikbaar. Ook 
OpStap heeft nood aan een permanent bezette en private bu-
reauruimte (36 m2) die idealiter wel, maar niet persé in de nabij-
heid van hun werking moet liggen. IBO JOJO tenslotte heeft nood 
aan een apart bureau voor de verantwoordelijke (20 m2) en een 
personeelsruimte (72 m2), die beide direct gekoppeld zijn aan de 
organisatie. 
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Eclips: 887,2 m2
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?+ +

DE BUREAURUIMTES

Slotreflectie:
Het Huis van de Jeugd had reeds 430 m2 aan deelbare bureau- 
ruimtes opgenomen in hun Programma van Eisen. Wanneer 
hierbij alle mogelijkheden voor deelbare bureauruimtes bij de 
andere organisaties worden opgeteld, vermeerdert het aantal 
vierkante meters van 430 m2 naar 751,2 m2. De vraag is echter 
of we het totaal aantal vierkante meter kunnen beperken wanneer 
de ruimtes gedeeld worden. De grote vergaderzaal van Eclips 
(90 m2) gaat wat dubbel op met de grote vergaderzalen van het 
Huis van de Jeugd (3 x 40 m2, met flexibele wanden schakelbaar 
tot een grote conferentiezaal van 120 m2) en zou – mits goede 
organisatieafspraken – in mindering kunnen worden gebracht. 
De gespreksruimtes die gevraagd worden door JAC en OpStap 
kunnen worden ondergebracht in de reeds gevraagde gespreks-
ruimtes voor partnerorganisaties van het Huis van de Jeugd. De 
grote vraag echter naar kleinere vergaderzalen van Eclips (6 x 24 
m2) en OpStap (12 m2) en de groepsruimtes voor Eclips (2 x 21,6 
m2), maar ook de eigenheid van het Baudelogebouw die nieuwe 
en spontane samenwerkingen wil mogelijk maken in de toekomst, 
zorgen er echter voor dat het geheel van 430 m2 collectieve bu-
reauruimtes aangevuld zal moeten worden zodat een voldoende 
ruim aanbod (of een overmaat) aanwezig is van verschillende 
soorten gespreksruimtes, individuele werkruimtes, groepsruimtes, 
vergaderzaaltjes en een conferentiezaal. In werkelijkheid zal het 
geheel naar inschatting rond de 500 m2 liggen. Hiervoor is het 
echter nodig om het gesprek aan te gaan met de betrokken or-
ganisaties (is de Jeugddienst bereid om hun systeem van re-
serveerbare werkruimtes open te stellen naar andere organisaties 
en hiervoor de organisatie op zich te nemen? Komt Eclips toe met 
hun vraag naar vergaderzalen en groepsruimtes? Hebben OpStap 
en JAC via dit systeem voldoende ruimte ter beschikking voor een 
goede werking?).
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ATELIER RUIMTES

III
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cluster 2:
open ateliers

cluster 1:
werkplaats,
fietsenatelier

VERHOUDING ATELIERRUIMTE

Er zijn een heel aantal crea- of atelier-
ruimtes voorzien bij verschillende 
organisaties in het Baudelogebouw. Een 
aantal van deze ruimtes bezitten het 
potentieel om andere organisaties en de 
buurt te betrekken. Een aantal zijn 
echter niet zo evident om open te 
stellen naar andere organisaties of de 
buurt doordat ze bijna permanent in 
gebruik zijn (polyvalente zaal Chiro), aan 
specifieke reglementering moeten 
voldoen (atelierruimte en bewegings-
ruimte van IBO JOJO) of deel uitmaken 
van de dagelijkse werking (CGG Eclips). 
Toch zijn er deelmogelijkheden, mits 
voldoende duidelijke afspraken. 
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CLUSTER 1: WERKPLAATS - FIETSENATELIER
Het Jeugdverblijfscentrum vraagt een fietsenstalling/garage/werk- 
atelier van 115 m2 voor herstellingen aan hun eigen meubels/inter-
ieur. OpStap vraagt een atelierruimte van 36 m2 om wat aan fietsen 
te kunnen sleutelen als jobke voor hun gasten. De gevraagde park-
ings en fietsenstallingen van alle organisaties in het Baudeloge-
bouw kunnen gebundeld worden waarlangs een alternatieve 
(dienst- en personeels)ingang loopt tot het gebouw. Dit wordt later 
verder toegelicht. Grenzend aan deze cluster van garages kan een 
atelierruimte worden ingericht waar zowel fietsen hersteld kunnen 
worden als algemene herstelwerken worden uitgevoerd. De archi-
tecten zijn vrij om een andere locatie in het gebouw aan te duiden 
die logischer wordt geacht. 
Referenties: Strijp-S (Eindhoven), metaalatelier Dynamo (Zürich)

Randvoorwaarden
A. Toegangen

 — De ruimte moet liefst toegankelijk zijn voor de buurt en andere 
mensen in de stad die herstellingen willen laten uitvoeren. Dit 
kan ofwel door een deel van het atelier te verwerken in een 
publieke plint (zeer visueel naar buiten toe), ofwel via de semi- 
publieke flow doorheen het gebouw (bereikbaar, maar minder 
zichtbaar van het publiek domein).

 — De toegang kan visueel gelinkt worden aan de nieuwe fietsas 
langs de Willem-I Kaai.

 — Er wordt voorgesteld om dit ruimtelijk te koppelen aan een     
dienst- en personeelsingang met garage/fietsenstallingen (even-
tueel via de kelder). 

B. Ruimtelijke configuratie
 — Niet werken met één grote vrije ruimte, maar de ruimte visueel 
opdelen in een aantal ‘posten’. Zo kan enerzijds het overzicht 
bewaakt worden wanneer organisaties hier komen werken onder 
begeleiding. Anderzijds laat dit toe dat verschillende organisa-
ties tegelijkertijd van het werkmateriaal gebruik kunnen maken 
(vb. een houthoek, een metaalhoek, een vrije werktafel met klein 
gereedschap, etc.).

 — Het fietsenatelier en de werkplaats worden best fysiek 
opgedeeld, zodat flexibiliteit in de organisatie ervan mogelijk is. 

C. Bouwtechnisch
 — Belang van akoestiek, zowel naar de buurt als naar de organisa-
ties binnen.

CLUSTER 2 : OPEN ATELIERS 

PRIVATE ATELIERRUIMTES

CLUSTER 1 : WERKPLAATS / FIETSENATELIER 

DE ATELIERRUIMTES
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daglokaal 03
40 m2
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40 m2

bewegingsruimte
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+ + ?

+

Keuze om het atelier al dan niet 
te integreren bij de oppervlakte 
voor collectieve parking

Keuze om publiek fietspunt te 
integreren

Keuze om aanbod werkatelier te 
vergroten i.f.v. gebruik alle 
organisaties en de buurt (hout, 
metaal, zeefdruk, ...)

Totale oppervlakte cluster 1 
afhankelijk van: 

De gekozen overmaat

Keuze om een grote polyvalente 
zaal toe te voegen aan het 
collectieve aanbod (overeen-
komstig met de vraag van het 
Jeugdverblijfscentrum). 

Totale oppervlakte cluster 2
tussen 310 en 400 m2, 
afhankelijk van: 
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 — Voldoende opbergruimte voorzien voor de verschillende organ-
isaties (bv. een volledige wand/wand-opbergsysteem). Dit geldt 
voor alle deelclusters en dit systeem kan dus voor zowel atelier-
ruimte, bureauruimte en keuken worden doorgetrokken.

D. Organisatie
 — Indien de organisatie van de (fiets)herstelplaats niet door de 
partners binnen het Baudelogebouw zelf kan worden opge-
nomen, kan een externe uitbater gezocht worden (liefst via so-
ciale economie) die bv. OpStap betrekken om hier tijdens de 
kantooruren mee te helpen. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden 
met een organisatie zoals Trans-Fair (Ateljee vzw) of De Fietsam-
bassade. Deze laatste werken onder meer met een systeem van 
poolfietsen, waarvan het Jeugdverblijfscentrum en OpStap reeds 
hebben aangegeven gebruik van te zullen maken.

 — Iemand moet aangeduid worden als beheerder van het ate- 
lier, die waakt over de netheid en goede programmatie. Dit kan 
worden gedaan door de verbindingsofficier/campingbaas. Het 
(grote) werkmateriaal (zoals bv. freesmachines) kan dan centraal 
worden aangekocht via de Projectgroep.

 — Chiro kan ook beslissen om het werkmateriaal aan te kopen 
en te beheren en een begeleider aan te stellen die het atelier 
openhoudt. Hij is verantwoordelijk voor al de reparaties van het 
Jeugdverblijfscentrum, en begeleidt eveneens organisaties die 
gebruik willen maken van het atelier. 

 — Er kan gekozen worden om in een eerste stadium enkel het     
fietsenatelier publiek open te stellen en de werkplaats pas in 
een tweede fase. Daardoor kan de werkplaats eerst worden 
getest door de verschillende organisaties onderling. Opdeel-
baarheid van beide is aangewezen.

CLUSTER 2: OPEN ATELIERS
Het Huis van de Jeugd heeft vanuit hun zoektocht naar een dyna-
mische, flexibele en open werking heel wat atelierruimtes voorzien 
in hun Programma van Eisen die reeds door de verschillende part-
ners van de Jeugddienst zouden kunnen worden gedeeld. Het gaat 
om presentatieplekken, creatieplekken en repetitielokalen (er was 
ook sprake van een computerlokaal maar dat is niet terug te vinden 
in het PVE). Deze kunnen worden geclusterd, uitgebreid en open-
gesteld voor alle organisaties en de buurt, mits goede afspraken. 
Op dit moment zijn voor het Huis van de Jeugd vier creatieplekken 
van 50 m2 voorzien, een presentatie(podium)plek van 50 m2 en 

drie repetitielokalen van elk 20 m2. Het is echter aanbevolen om 
ook de gevraagde crearuimte voor OpStap (30m2) hierin te kunnen 
opvangen, net zoals de atelier- en bewegingsruimte van IBO JOJO 
(beide 40 m2). De polyvalente zaal van het Jeugdverblijfscentrum 
is een soort grote, flexibele leefruimte voor de verblijvende groep-
en, als aanvulling op de kleinere daglokalen. Deze zal waarschijnlijk 
permanent bezet zijn en kan moeilijker gedeeld worden met ander-
en aangezien de verblijvende groepen daarvoor een huurovereen-
komst maken en betalen.

Randvoorwaarden
A. Toegangen

 — Er is nood aan een aparte ingang die rechtstreeks naar de      
ateliers gaat zonder door de agora van het Huis van de Jeugd te 
passeren. 

 — Daarnaast zijn de ateliers ook toegankelijk via de agora. De 
stromen moeten best gescheiden zijn.  

 — De ateliers hoeven niet rechtstreeks toegankelijk te zijn van bui-
ten.

B. Ruimtelijke configuratie 
 — Voldoende opbergruimte voorzien. Nadenken over een slim 
systeem van opbergen, met bv. opbergwanden of flexibele op-
bergsystemen. Dit geldt voor alle deelclusters en dit systeem 
kan dus voor zowel atelierruimte, bureauruimte en keuken 
worden doorgetrokken.

 — De ateliers liggen bij voorkeur niet te ver van de werking van 
OpStap en IBO JOJO. Zij zullen steeds onder begeleiding naar 
de ateliers gaan, maar hoe vlotter dit kan, hoe beter.

 — De atelierruimtes zijn ook belangrijke ruimtes voor OverKop en 
een aantal hiervan dienen te grenzen aan hun werking.

C. Bouwtechnisch
 — Minimum één atelier, maar best alle ateliers moet zeker aange-
past zijn aan kleine kinderen en de normen van Kind en Gezin 
voor IBO JOJO.

 — Het is aangewezen om de verschillende atelierruimtes vol-
doende flexibel in te richten zodat er verschillende activiteiten 
kunnen plaatsvinden (knutselen, dansen, yogacursus, etc.).

 — Na te vragen bij IBO JOJO wat de bewegingsruimte precies in-
houdt en of dit ook in een crearuimte kan plaatsvinden (moeten 
er bv. matten kunnen worden opgeborgen).
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 — De atelierruimtes kunnen best uitgerust zijn met een toe-
gangssysteem van badges (of gecentraliseerde sleutels) en een 
Ad Valvas-systeem toont de kalender van geplande en lopende 
activiteiten. 

D. Organisatie 
 — De ateliers kunnen worden gebruikt door alle andere organisa-
ties — in het bijzonder door Opstap en IBO JOJO die hun vraag 
naar crearuimte in het individuele PVE daardoor opzeggen –   
alsook door de buurt. Hierdoor is nood aan hele goede onder-
linge afspraken en beheer met een tijdsrooster. Dit kan centraal 
beheerd worden door de verantwoordelijke bij de Jeugddienst. 
Een aantal tijdslots zullen moeten worden vastgelegd per jaar 
waarop de andere organisaties of de buurt gebruik willen maken 
van de ateliers (bv. elke woensdagnamiddag door IBO JOJO). 
Daarnaast kunnen meer spontane aanvragen gedaan worden bij 
de verantwoordelijke die het overzicht bewaakt en activiteiten in-
plant. De verantwoordelijke overhandigt de badge/sleutel en kijkt 
achteraf of alles goed is achtergelaten. De verbindingsofficier/
campingbaas kan inspringen als een intermediaire bemiddelaar 
tussen de organisaties en het centrale beheer bij de Jeugd-    
dienst.

Slotreflectie:
Het voorstel om het werkatelier ruimtelijk te koppelen met de 
clustering van garages moet afgewogen worden in het geheel van 
te maken keuzes door de Stad en de architecten. De keuze om 
dit al dan niet te doen, zal een impact hebben op de vereiste vier-
kante meters. Er wordt in het huidige Programma van Eisen 151 
m2 aan werkatelierruimte gevraagd door OpStap en Chiro samen. 
Er moet worden gekeken of de 136 m2 die aangegeven werd door 
Chiro hiervoor voldoende kan zijn. De grootte van het atelier zal 
echter ook afhangen van de keuze om te werken met een publiek 
fietspunt, wat nu nog niet is opgenomen in het Programma van 
Eisen. Wat betreft de berekening van oppervlaktes voor de open 
ateliers, was in het huidige Programma van Eisen van het Huis 
van de Jeugd reeds 310 m2 voorzien. Doordat OpStap (30 m2), 
IBO JOJO (80 m2), OverKop, maar ook andere organisaties en 
de buurt hiervan gebruik kunnen maken, is het aangewezen om 
dit ruim genoeg en met een zekere overmaat te voorzien in het 
gecoördineerd Programma van Eisen. Als laatste moet zeker ook 
de haalbaarheid en wenselijkheid van een polyvalente zaal voor 

Chiro doorgesproken worden. Het betreft een vrij grote ruimte-
vraag (146 m2) die door voldoende tegenaanbod overbodig kan 
zijn. Door het grote aanbod aan cafés en feestzalen in de Sint-
Jacobsbuurt en door het grote aanbod aan reserveerbare atel-
iers- en werkruimtes in het Baudelogebouw, lijkt het mogelijk om 
de polyvalente zaal van het Jeugdverblijfscentrum niet als een 
aparte ruimte op te nemen in het gecoördineerde Programma van 
Eisen. Chiro laat echter verstaan zeker nood te hebben aan een 
grote zaal. De architecten kunnen daarom opteren om de ateliers- 
en werkruimtes van voldoende overmaat te voorzien zodat zeker 
één grote zaal (hoofdzakelijk, maar niet alleen) door het Jeugdver-
blijfscentrum gebruikt kan worden. Indien wordt gekozen om een 
aparte ruimte te voorzien, wordt aangeraden om dit te integreren 
in de publieke plint en ook open te stellen voor alle andere organ-
isaties van het Baudelogebouw en voor de buurt. 
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cluster 2:
Afgebakende 
buitenruimte
WNO + OpStap

cluster 1:
IBO JOJO
+ personeel 
en cliënteel

open piste:
Huis van de Jeugd
+ OverKop

cluster 3:
semi-publiek
voorplein

VERHOUDING BUITENRUIMTE

Ondanks de nabijheid van het park, 
vragen heel wat organisaties naar 
individuele of collectieve (al dan niet af-
gesloten) buitenruimte. Dit is interessant 
om twee redenen. Het laat enerzijds toe 
dat kwetsbare mensen zich kunnen 
terugtrekken zonder meteen de publieke 
sfeer te moeten opzoeken. Daarnaast 
is het ook interessant om overlast naar 
de buurt toe te beperken (draagkracht 
en onderhoud van het park). Er worden 
drie duidelijke clusters onderscheiden, 
aangevuld met twee open pistes die nog 
doorgesproken moeten worden met de 
betrokken organisaties.

 

cluster 2:
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CLUSTER 1: AFSLUITBARE BUITENRUIMTE VOOR IBO JOJO + 
PERSONEEL & CLIËNTEN VAN KANTOORFUNCTIES
IBO JOJO vraagt 300 m2 afsluitbare buitenruimte en was tot de 
aanvang van deze studie de enige organisatie die hiervoor plaats 
had gevraagd in het Programma van Eisen. Hun werkingsuren zijn 
echter beperkt tot schooldagen van 15u tot 18u (op woensdag va-
naf de middag) en tijdens vakanties van 7u tot 18u. Dit betekent dat 
een vrij groot deel van de tijd deze buitenruimte niet gebruikt wordt 
en dat deze grosso modo tijdens de kantooruren (tot 15u) gebruikt 
kunnen worden door de andere organisaties. Het personeel dat 
tijdens de kantooruren in het Baudelogebouw werkt en cliënten 
die overdag op consultatie komen (vooral bij Eclips en JAC) komen 
hier zodoende het best voor in aanmerking. 

A. Toegangen 
 — De buitenruimte is rechtstreeks toegankelijk van de lokalen van 
IBO JOJO (bij voorkeur grenzend aan de leefruimtes van de ver-
schillende leegroepen). 

 — Deze buitenruimte moet afgesloten kunnen worden.
 — De buitenruimte moet echter wel bereikbaar zijn via een col-
lectieve of semi-publieke zone (eventueel met een sleutel of 
badge) zodat ook het personeel en cliënten van andere organi-
saties hier terecht kunnen buiten de openingsuren van IBO.

B. Ruimtelijke configuratie
 — Het is aangewezen om deze buitenruimte avontuurlijk en groen 
in te richten (belang van ontharding) met een aantal ingerichte 
zones (picknicktafels, bankjes, speelhoekjes,…) IBO JOJO vraa-
gt de aanwezigheid van speeltoestellen. Deze zullen echter ook 
aanwezig zijn in het vernieuwde Baudelohof. Het is aangewezen 
voor de architecten om binnen de verschillende zones creatief 
om te gaan met een aantal hybride elementen (bv. zitstenen die 
ook als spelelement kunnen worden ingezet. Referentie: Aldo 
Van Eyck speeltuinen. 

 — De buitenruimte bevindt zich liefst op gelijkvloers, maar kan 
(mits de nodige veiligheidsmaatregelen voor kinderen!) ook op 
een tussenniveau of dakverdieping ingericht worden. 

C. Bouwtechnisch
 — De buitenruimte is bij voorkeur en in de mate van het mogelijke 
onthard. 

 — De toegang tot de lokalen van IBO JOJO moeten voldoende 

buitenruimte
180 m2

OS

buitenruimte
300 m2

IBO

JAC ?

ECLIPS ?

JEUGDDIENST ?

OVERKOP ?

OVERKOP ?

HUIS VAN DE JEUGD ?

BUURT ?

OPSTAP ?

ECLIPS ?

JAC ?

rookruimte
30 m2

WNO
Opslagruimte 

hondenbanches 
x m2

WNO

ruimte voor benches (6-tal)
18 m2

OS

buitenruimte
x m2

JD

buitenruimte
x m2

OK

DE BUITENRUIMTES

CLUSTER 1 : AFGESLOTEN BUITENRUIMTE IBO JOJO + PERSONEEL & CLIËNTEN VAN KANTOORFUNCTIES

CLUSTER 2 : AFGESLOTEN BUITENRUIMTE OPSTAP & WNO

CLUSTER 3 : SEMI-PUBLIEK VOORPLEIN / ONTHAAL

OPEN PISTES

buitenruimte
x m2

JVC

Volgens de richtlijnen van Kind & 
Gezin wordt 5m2 per kind voor-
geschreven. Met een opvangca-
paciteit van 57 kindplaatsen 
(een uur na schooltijd tot 72), 
geeft dit tussen 285 en 360 m2.
Een piste die zeker onderzocht 
moet worden is om deze opper-
vlakte te verkleinen gezien de 
aanwezigheid van het Baudelo-
hof en het overaanbod aan 
semi-publieke plaatsen in het 
Baudelogebouw!
De voorkeur gaat naar een 
variatie aan buitenruimtes voor 
het geheel van het Baudeloge-
bouw i.p.v. één, grote koer voor 
IBO JOJO en personeel. 

Totale oppervlakte cluster 1
ca. tussen 80 en 300 m2, 
afhankelijk van: 

De haalbare verhouding in het 
geheel van buitenruimtes voor 
het Baudelogebouw.
De voorkeur gaat naar een 
variatie aan buitenruimtes i.p.v. 
één grote ruimte.

Totale oppervlakte cluster 2
ca. tussen 80 en 180 m2, 
afhankelijk van: 

De haalbare verhouding in het 
geheel van buitenruimtes voor 
het Baudelogebouw.
De voorkeur gaat naar een 
variatie aan buitenruimtes i.p.v. 
één grote ruimte.
Indien mogelijk is dit voorplein 
het grootste in oppervlakte van 
alle buitenruimtes. 

Totale oppervlakte cluster 3
ca. tussen 150 en 300 m2, 
afhankelijk van: 

AFSLUITBARE

AFSLUITBARE
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beveiligd zijn zodat onbevoegden niet via de buitenruimte bij 
IBO JOJO binnen kunnen. 

D. Organisatie
 — IBO JOJO heeft het hoofdeigenaarschap over de buitenruimte 
en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de netheid ervan. Bij 
klachten door gebruik van andere organisaties, kan de verbind-
ingsofficier/campingbaas een intermediërende rol spelen en 
mee zoeken naar oplossingen.

 — De deur van de buitenruimte die grenst aan de collectieve of 
semi-publieke zone staat steeds open. Daarom is het belangrijk 
dat IBO JOJO alle materiaal binnenhaalt na zijn werkingsuren. 

CLUSTER 2: AFSLUITBARE BUITENRUIMTE WNO & OPSTAP
Voor organisaties die werken met verblijven (en dus niet enkel con-
sultaties) voor kwetsbare personen zoals OpStap, de Winternac-
htopvang of OverKop wordt een aparte buitenruimte steevast als 
heel belangrijk aangegeven. Het laat hun cliënten toe zich te kun-
nen terugtrekken, rust op te zoeken, of een sigaret te roken. Van- 
uit het onderzoeksteam willen we benadrukken dat om een risico 
op verdere stigmatisering tegen te gaan, de creatie van een geheel 
afgezonderde buitenruimte en inkom niet wenselijk is, omwille van 
het ontstaan van een volledig gesegregeerd parcours binnen het 
Baudeloproject. OpStap vraagt in hun Programma van Eisen een 
aparte buitenruimte van 180 m2 en een (buiten)ruimte voor de 
stockage van hondenbenches (18 m2). Tijdens hun voorgaande 
periode in het Baudelogebouw, maakte OpStap veel en graag ge-
bruik van de binnenkoer. Ook de Winternachtopvang vraagt (buiten)
ruimte voor de stockage van hondenbenches. Deze zouden ge-
makkelijk gedeeld kunnen worden met OpStap. Daarnaast vraagt 
de Winternachtopvang eveneens een rookruimte. In deze tijd is het 
niet meer te verantwoorden om dit inpandig te organiseren, maar 
een afsluitbare of beschutte buitenruimte is hiervoor geschikt. Ge-
zien de complementaire werkingsuren van beide organisaties en 
aangezien de Winternachtopvang slechts van half november tot 
eind maart gebruik maakt van het Baudelogebouw, is een gedeelde 
buitenruimte voor beide organisaties realistisch en wenselijk. Het 
is belangrijk dat het personeel een overzicht kan bewaken op deze 
buitenruimte. Ook in het belang van de privacy van hun cliënten, is 
het wenselijk om deze buitenruimte met niet te veel andere organi-
saties te delen (tenzij in aparte tijdslots). 

A. Toegangen 
 — OpStap geeft aan dat de buitenruimte liefst afsluitbaar is, 
zonder voor- of achterdeur die per ongeluk of bewust kan 
worden open gezet (zoals dat nu het geval was op de binnen-
patio van het huidige Baudelogebouw). De buitenruimte mag 
bijvoorbeeld geen voortuin of voorpleintje zijn, omdat dan niet 
opvolgbaar is door het personeel wie er is. 

B. Ruimtelijke configuratie
 — De ruimte moet overzichtelijk zijn
 — Bepaalde zones kunnen worden afgeschermd door bijvoorbeeld 
moestuinbakken (of een moestuin in volle grond).

C. Bouwtechnisch
 — De buitenruimte is bij voorkeur en in de mate van het mogelijke 
onthard. 

D. Organisatie
 — OpStap heeft het hoofdeigenaarschap over de buitenruimte 
en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de netheid ervan. Zij 
stemmen onderling af met de Winternachtopvang. Bij klachten, 
kan de verbindingsofficier/campingbaas een intermediërende 
rol opspelen en mee zoeken naar oplossingen.

CLUSTER 3: SEMI-PUBLIEK VOORPLEIN
Niet enkel welzijnsorganisaties, maar ook jeugdorganisaties waar-
van vaak wordt gevreesd dat ze het Baudelohof zullen claimen als 
speelruimte, geven de voorkeur aan voor een afzonderlijke buiten-
ruimte en kunnen op die manier de druk op het park verminderen. 
Het Jeugdverblijfscentrum ontvangt wekelijks verschillende bezoe-
kersgroepen en geeft het belang aan van een duidelijk onthaal, dat 
afgescheiden is van de rest, zodat de groepen vlot kunnen toe-
komen en elkaar kunnen vinden. Dit onthaal kan ruimtelijk worden 
gekoppeld aan hun vraag naar buitenruimte, door te werken met 
een voorplein of een patio aan de inkom van het Jeugdverblijfscen-
trum. Het vormt een overgangszone tussen het publiek domein 
en het Baudelogebouw. Het plein kan dan worden gebruikt om te 
verzamelen maar ook om af en toe een pleinspel te spelen. Dit 
plein (bij voorkeur onthard) heeft indien mogelijk een semi-publiek 
karakter waardoor ook andere jongeren, cliënten, personeel of ex-
ternen hier mogen zijn en kunnen passeren. 
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A. Toegangen 
 — Het voorplein mag publiek toegankelijk zijn, maar moet door 
zijn inrichting een overgangszone vormen tussen het publiek 
domein (de straat of het park) en het Baudelogebouw. Iedereen 
is er welkom en kan er passeren, maar op bepaalde momenten 
mag het ook geclaimd worden door een overaanwezigheid van 
de bezoekersgroepen van het Jeugdverblijfscentrum. 

B. Ruimtelijke configuratie
 — Het voorplein/onthaal ligt in de nabije buurt van het bureel van 
de huisverantwoordelijke. 

OPEN PISTES
Aangezien de ruimtevraag bij alle organisaties groot is en het bes-
chikbare gebouwvolume beperkt, kan niet eindeloos buitenruimte 
worden ingebouwd. Er zijn daarom verschillende mogelijkheden 
om de extra vraag naar buitenruimte een plaats te geven. Voor 
twee organisaties zijn nog een aantal pistes mogelijk, die nog 
doorgesproken moeten worden tegen de achtergrond van de an-
dere mogelijke buitenruimtes: het gaat om buitenruimte voor Over-
Kop apart en voor het Huis van de Jeugd in zijn geheel. De vraag 
naar buitenruimte van het Huis van de Jeugd kan eventueel worden 
gekoppeld aan het voorplein van het Jeugdverblijfscentrum. In dat 
geval moet met beide organisaties doorgesproken worden of dit 
haalbaar is (wordt het plein zo bijvoorbeeld niet te druk waardoor 
de onthaalfunctie voor het Jeugdverblijfscentrum verloren gaat?). 
Vanaf 18u en in het weekend (maar niet in schoolvakanties) kun-
nen zij ook perfect mee gebruik maken van de buitenruimte van 
IBO JOJO. Daarnaast kan ook gewerkt worden met goed geplaat-
ste luifels (binnen de huidige rooilijn) om een meer hybride vorm 
van buitenruimtes mogelijk te maken waar tieners en jongeren in 
groepjes kunnen buiten staan (opletten voor overlast). 
Voor OverKop moet doorgesproken worden of het mogelijk is om 
mee gebruik te maken van de buitenruimte van OpStap en de Win-
ternachtopvang of dat een connectie met het voorplein een optie 
is. Rekening houdende met hun openingsuren zullen zij geen ge-
bruik kunnen maken van de afgesloten buitenruimte van IBO JOJO.
 

Slotreflectie:
De drie hierboven beschreven clusters zijn een doorvertaling van 
de gesprekken binnen het sociaal-ruimtelijk onderzoek en zijn 
een eerste keer afgetoetst tijdens de slotworkshop. Het is echter 
wenselijk dat deze clusters enerzijds nog eens doorgesproken 
worden met de betrokken organisaties en dat anderzijds, in het 
licht van de keuzes die de Stad zal maken voor het 
gecoördineerde Programma van Eisen, de balans wordt opge-
maakt van de maximaal mogelijke oppervlakte. In het algemeen 
wordt aangeraden aan de architecten om een diversiteit aan 
buitenruimtes te voorzien: kleinere versus grotere, afgesloten 
buitenruimtes versus voorpleintjes, op het niveau van het maaiveld 
versus op tussenniveaus en het dak.
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hoofdingang
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...

6

OverKop

67

Voor elke organisatie een afzonderlijke 
voordeur voorzien, is niet wenselijk voor 
het Baudelogebouw met het oog op 
het inrichten van een collectief gebouw 
waar kans is voor ontmoeting, 
onverwachte kruisbestuivingen of 
collectieve activiteiten. Eén grote 
toegangspoort met publieke balie 
verhindert op zijn beurt de 
anonimiteit of sfeer van informaliteit die 
verschillende organisaties opzoeken. 
Vooral de organisaties die werken met 
kwetsbare doelgroepen zoals de 
Winternachtopvang en OpStap 
benadrukken het belang van een aparte 
circulatie en voordeur. De oplossing ligt 
ergens tussen beide met een 
afwisseling van onthaalclusters, meer 
informele of gedeelde toegangsruimte, 
en individuele voordeuren. 
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In wat volgt worden alle nodige toegangen beschreven. Vervolgens 
stellen we verschillende mogelijkheden voor verdere clustering 
voor, waarbij afhankelijk van de visie van de architecten en na ver-
dere afstemming met de betrokken organisaties een keuze kan 
worden gemaakt. 

CLUSTER 1: HOOFDINGANG, PUBLIEKE INKOMHAL
Een aantal organisaties kunnen zonder problemen binnenkomen 
via een publieke hal/onthaalruimte, vanwaar personeel of be-
zoekers vervolgens worden doorgeleid naar de eigen organisa-
tie. Het gaat met name om het Huis van de Jeugd met OverKop 
en JAC, IBO JOJO en Eclips. Het Huis van de Jeugd wil graag een 
goede connectie met de straat en ziet een rechtstreekse binnen-
komst mogelijk via de grote agora. Om echter meer transparantie 
in te bouwen in het Baudelogebouw, waarbij bezoekers van ver-
schillende organisaties elkaar kruisen en een blik wordt gegeven 
op elkaars werking, is het ook mogelijk om te werken met een 
gefaseerde vorm van binnenkomen, of inkomgradiënt. Concreet 
betekent dit voor het Huis van de Jeugd, dat de tieners en jon-
geren binnenkomen via een publieke inkomhal die bijvoorbeeld 
gedeeld is met de hierboven opgesomde organisaties. Vanuit deze 
inkomhal kan via verschillende transparante lagen (openstaande 
deuren, vensters, visuele doorkijken, etc.) een blik worden gegeven 
op de werking van de hieraan grenzende organisaties. Eén van de 
ruimtes die op die manier kan uitgeven op de publieke inkomhal, 
is de agora van het Huis van de Jeugd, met een direct zicht op de 
mid-offices van het personeel. De gradiënt kan echter nog vergroot 
worden, door een deel van de agora die grenst aan de inkomhal, 
als een semi-publieke ruimte in te richten. Hier kunnen bijvoor-
beeld ouders (met kinderen bij IBO JOJO) wachten met een krant 
of een kopje koffie, maar hier kunnen ook wachtende bezoekers 
voor andere organisaties even verpozen. Deze toevoeging ver-
groot enerzijds het publieke karakter van de agora, maar bakent 
het tegelijk ook af: tot hier en niet verder. De rest van de agora is 
volledig het speelterrein voor de tieners en jongeren van het Huis 
van de Jeugd. Het is aangeraden om de publieke inkomhal aange-
naam in te richten met een aantal plekken waar bezoekers gewoon 
kunnen zijn, kunnen keuvelen of even kunnen zitten. 
Referentie: Kunstencentrum Buda, Kortrijk.

De bezoekers voor het JAC kunnen via de publieke inkomhal bin-
nenkomen, maar hebben vervolgens behoefte aan een vorm van 

ontvangst voor wegwijs van de klanten die op gesprek komen. Er 
moet worden doorgesproken of dit kan worden voorzien via de 
onthaal- en jeugdmedewerkers van het Huis van de Jeugd. Over-
Kop heeft expliciet aangegeven nood te hebben aan een aantal 
semi-publieke ruimtes gelinkt aan het binnenkomen. Jongeren 
moeten binnen en buiten kunnen lopen, maar moeten ook een 
veilige – wat meer afgeschermde plek hebben. Hun onthaal kan 
in principe verlopen via het onthaal van het Huis van de Jeugd. 
Eventueel wordt het toch nodig bevonden om een aparte inkom te 
voorzien voor de jongeren van OverKop. Om hier uitsluitsel over te 
geven, moet dit nog eens worden doorgesproken met de organ-
isatie. De volgende organisatie die via de publieke inkomhal kan 
binnenkomen is het cliënteel van CGG Eclips. In hun Programma 
van Eisen vermeldt Eclips zelf de noodzaak voor een (publieke) 
foyer, waarna via een apart onthaal vlot kan worden doorverwezen 
naar de therapeut/preventiewerker, in functie van de afspraak. De 
publieke inkomhal zou kunnen uitgeven op het individueel geor-
ganiseerde onthaal van Eclips. Als de bureauruimtes van Eclips zich 
echter hoger in het gebouw bevinden, moet via duidelijke beweg- 
wijzering de weg naar het onthaal worden aangetoond. 
De ouders en kinderen van IBO JOJO tenslotte, kunnen eveneens 
gebruik maken van de publieke inkom, maar hebben vervolgens 
zeker nood aan een aparte deur met badge. Via visuele doorkijken 
kan eventueel een blik worden gegeven op de werking. 

Een mogelijkheid die afgewogen moet worden, is om via deze 
publieke inkomhal eveneens rechtstreeks door te kunnen lopen tot 
de collectieve werk- en atelierruimtes voor mensen die een lo-
kaal hebben afgehuurd. Zij zouden zich dan eerst moeten melden 
bij de mid-office van het Huis van de Jeugd waar iemand van het 
personeel verantwoordelijk kan gesteld worden voor het plannen 
van het uurrooster van reserveerbare ruimtes. Vandaar het belang 
van de zichtbaarheid van deze offices in de publieke inkomhal. Via 
schermen in de hal, kunnen de ruimtes worden aangegeven die in 
gebruik zijn. Er moet evenwel rekening mee gehouden worden dat 
ook bezoekers die niet voor het Huis van de Jeugd of de te reser- 
veren bureau- en atelierruimtes komen, een aanspreekpunt kunnen 
proberen zoeken en zich op die manier met hun vraag aan het 
Huis van de Jeugd zullen richten. 
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CLUSTER 2: PERSONEELSINGANG
Een tweede grote, zij het iets minder publieke inkom is nodig voor 
al het personeel van het Baudelogebouw dat rechtstreeks toegang 
wil tot de back-offices en de collectieve werk- en atelierruimtes. 
Vooral het Huis van de Jeugd heeft expliciet deze vraag benoemd, 
maar ook voor andere personeelsleden is het wenselijk om via 
een aparte ingang te kunnen binnenkomen. Deze inkom kan dan 
eventueel gekoppeld worden aan de fietsenstalling en douche- en 
omkleedruimtes. Ook de dienstingang voor leveringen en (afval)
ophalingen kan hieraan gekoppeld worden.

CLUSTER 3: INGANG SOCIAAL RESTAURANT
Een derde inkom in het Baudelogebouw is een publieke ingang 
voor het sociaal restaurant. Deze geeft idealiter rechtstreeks uit op 
het publiek domein (straat of park), maar kan eventueel ook gekop-
peld worden aan de publieke inkomhal uit punt a, of zelfs aan de 
personeelsingang, via een gemeenschappelijke sas. Indien de Stad 
en de Baudelopartners beslissen om geen sociaal restaurant te 
integreren in het Programma van Eisen, dan is deze ingang niet van 
toepassing.

CLUSTER 4: INGANG WINTERNACHTOPVANG & OPSTAP
OpStap en de Winternachtopvang (en eventueel ook OverKop) 
geven de behoefte aan voor een afzonderlijke inkom, vanuit hun 
vraag naar privacy en de nood aan controle en overzicht. Het per-
soneel wil kunnen zien wanneer iemand toekomt om hen te ver-
welkomen en te helpen (vb. schuchtere of kwetsbare mensen). Het 
is voor hen niet wenselijk om hun gasten te laten binnenkomen 
via een publiek onthaal met veel semi-publieke zones. Wel is het 
voor hen een kwaliteit om onder begeleiding gebruik te kunnen 
maken van collectieve ruimtes (zoals ateliers). Maar voor het over-
zicht van de flows is deze minimale veiligheid en controle nodig. 
Eventueel kunnen OpStap en Winternachtopvang een inkom del-
en. Dit moet echter nog eens doorgesproken worden met beide 
organisaties. Daarnaast zal ook moeten beslist worden of een 
aantal gevolgen hiervan wenselijk zijn. Zo zullen de gasten van de 
Winternacht- opvang om 9u ’s ochtends het gebouw verlaten, ter-
wijl rond dat moment de gasten van OpStap kunnen arriveren. Is 
een wissel- werking hier wenselijk? Tot slot willen we ook hier (cfr. 
buitenruimte) als onderzoeksteam benadrukken dat om een risico 
op verdere stigmatisering tegen te gaan, de creatie van een geheel 
afgezonderde buitenruimte en inkom niet wenselijk is, omwille van 

het ontstaan van een volledig gesegregeerd parcours binnen het 
Baudeloproject.

Een tweede gevolg is dat goed gekeken zal moeten worden hoe 
de rest van de flows van beide bezoekerstypes verloopt in het ge-
bouw. Zo wil de Winternachtopvang een volledig gescheiden cir-
cuit en moeten zij vlot kunnen geraken in module 40 die gedeeld 
wordt met (en dus in de nabijheid ligt van) het Jeugdverblijfscen-
trum. In welke mate kunnen beide organisaties dichtbij elkaar lig-
gen (voor het delen van de inkom, maar bijvoorbeeld ook van de 
buitenruimte), en toch voldoende gescheiden zijn? Eventueel kan 
zelfs beslist worden om de ruimtes van OpStap en de Winternacht- 
opvang volledig aan elkaar te koppelen. Dat geeft iets meer ruimte 
aan de Winternachtopvang die nu heel krap zitten, en laat toe dat 
de ruimtevraag van OpStap niet bovenop die van de Winter-
nachtopvang komt te liggen. Er moet in dat geval wel goed gewaakt 
worden dat de slaapdelen van de Winternachtopvang, die gedeeld 
worden met het Jeugdverblijfscentrum, afgesloten kunnen worden 
van de andere ruimtes.

EEN AANTAL APARTE INGANGEN DIE MOGELIJK GECLUSTERD 
KUNNEN WORDEN (5, 6, 7)
Hierboven werden vier types voor toegangen in het Baudeloge-
bouw beschreven die potentieel hebben om organisaties en flows 
te clusteren. In dit hoofdstukje worden vervolgens een aantal in-
gangen toegelicht die er ook baat bij kunnen hebben om apart 
gehouden te worden. 

De eerste is de toegang voor het Jeugdverblijfscentrum. In het 
hoofdstuk over de clustering van buitenruimtes (zie hoofdstuk 4) 
werd reeds ingegaan op het publieke voorplein als een mogelijke 
vorm van onthaal voor de bezoekersgroepen aan het Jeugdver-
blijfscentrum. Deze kan apart worden ingericht voor het Jeugd-
verblijfscentrum en zo maximaal worden ingezet voor hun sport 
en spel. Het zou echter ook goed zijn dat dit voorplein eveneens 
kan worden gebruikt door andere bezoekers. Daarom kan deze 
toegang eventueel ook gekoppeld worden aan één van de reeds 
beschreven toegangen hierboven, afhankelijk van de visie van de 
architecten. Het is echter belangrijk om mee te nemen dat zij in 
grote groepen toekomen, wat heel wat plotse drukte met zich mee-
brengt. Dit is niet wenselijk voor kwetsbaardere groepen of ouders 
met kleine kindjes. 
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Een tweede type aparte toegang is de behoefte aan een dienstin-
gang voor leveringen en (afval)ophalingen. In de beschrijving van 
de personeelsingang werd reeds het voorstel gedaan om beide 
aan elkaar te koppelen, maar de architecten kunnen ook andere 
keuzes maken indien dat beter wordt geacht. Het is belangrijk dat 
de leveringen vlot bij de juiste organisaties terecht kunnen (voor-
namelijk het sociaal restaurant, het Jeugdverblijfscentrum, het Huis 
van de Jeugd, IBO JOJO en de Winternachtopvang). Bestelbusjes 
moeten hier vlot kunnen toekomen (dit is het gemakkelijkste via de 
Dodoensdreef) en via een intercom moeten de juiste organisaties 
op hoogte gebracht kunnen worden van de aankomst van de lever-
ingen.

Een derde ingang die tenslotte apart kan worden ingericht is een 
inkom voor OverKop, zoals reeds werd aangehaald in het hoofstuk-
je over de ingang voor de Winternachtopvang en Opstap. Dit moet 
worden doorgesproken met OverKop. Ofwel kunnen de jongeren 
voor OverKop gewoon binnenkomen via de publieke inkomhal (mits 
voldoende onthaalfunctie), ofwel kan gekeken worden of ze gebruik 
kunnen maken van één van de andere voorgestelde ingangen of via 
een eigen aparte ingang. 

Slotreflectie:
In dit hoofdstuk werden alle mogelijke toegangen en inkomclus-
ters opgesomd, aangevuld met een aantal randvoorwaarden en 
verantwoordingen voor bepaalde voorkeuren. Zoals in de beschrij- 
ving werd opgenomen, moeten voor de finale beslissing van toe-
gangen echter nog een aantal zaken worden doorgesproken met 
de organisaties (Kunnen de jongeren van OverKop gebruik maken 
van de publieke inkomhal? Kunnen de Winternachtopvang en Op-
Stap een inkom delen en bij uitbreiding zelfs hun volledige ruimte-
vraag? Met welke andere toegangen kan de inkom van het Jeugd- 
verblijfscentrum geclusterd worden of hebben zij nood aan een 
volledig aparte ingang? Kan het Huis van de Jeugd zich vinden in 
een intermediaire publieke inkomhal waarop de agora uitgeeft? 
In welke mate kan het Huis van de Jeugd een (informele) onthaal-
functie inbouwen? …) Daarnaast is het aan de architecten om de 
juiste clustering van toegangen te onderzoeken in functie van het 
beste grondplan en voldoend aan de toegankelijkheidsnormen 
(vluchtwegen, nooduitgangen, etc.). 
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TECHNISCHE RUIMTES

VI
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cluster 1.1:
collectieve archiefruimte

cluster 3.1:
collectief sanitair
& douches personeel

VERHOUDING TECHNISCHE RUIMTE

cluster 2.1:
collectieve 
autoparking

cluster 2.2:
collectieve 
fietsenparking

cluster 3.2:
publiek sanitair

Een laatste mogelijkheid tot clustering 
betreft de technische ruimtes – gaande 
van bergruimte, parking tot sanitair. Alle 
drie de types hebben mogelijkheden 
voor het bundelen van gelijksoortige 
ruimtevragen. Elke organisatie heeft een 
eigen berging nodig die rechstreeks 
verbonden is met de eigen lokalen, 
maar daarnaast kan archiefruimte in 
back-office gedeeld worden via een 
plaatsbesparend opbergsysteem. Een 
grote fietsenparking en een beperkte 
parkeergarage voor deelauto’s wordt 
onder alle organisaties gedeeld. Tot slot 
kan ook het sanitair worden gedeeld via 
toiletten, douches en omkleedruimtes 
voor personeel en via een aantal 
publieke toiletten in het 
Baudelogebouw.     
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TYPE 1: BERGRUIMTES

CLUSTER 1.1: COLLECTIEVE ARCHIEFRUIMTE
Het Jeugdverblijfscentrum, de Jeugddienst, OverKop, JAC en Eclips 
vragen allen archiefruimte in back-office. Deze kan gecentraliseerd 
worden, mits afsluitbare opbergruimte (de optelsom van alle indivi-
duele vragen geeft 150 m2, dus deze totaaloppervlakte kan vermin-
derd worden door alles samen te nemen).

PRIVATE BERGRUIMTES
De andere gevraagde bergruimtes moeten allen in de nabijheid van 
de individuele organisaties liggen en kunnen niet gedeeld worden. 

TYPE 2: PARKEERPLAATSEN

CLUSTER 2.1: COLLECTIEVE AUTOPARKING
De Jeugddienst, Eclips en OpStap vermelden allen de vraag naar 
autoparkeerplaats. Eclips spant de kroon met de vraag voor 12 
parkeerplaatsen (150 m2). In een stadsgebouw 2.0 in het centrum 
van de stad, kan men niet meer verwachten dat personeel met de 
auto naar het werk komt. Het voorstel is daarom om 3 plaatsen te 
voorzien voor deelauto’s of -busjes voor alle organisaties van het 
Baudelogebouw. Daarnaast wordt ruimte voorzien voor een logis-
tieke laad- en loszone en overslag, zodat bestelwagentjes niet 
moeten stationeren op de openbare weg, maar inpandig kunnen 
laden en lossen.

CLUSTER 2.2: COLLECTIEVE FIETSENPARKING
De Jeugddienst, het JVC, JAC, IBO JOJO en Eclips vermelden allen 
de vraag naar fietsparkeerplaats. Het JVC vraagt 115 m2, gekop-
peld aan een werkatelier + 10 m2 extra fietsenstalling. De Jeugd-
dienst heeft de tweede grootste capaciteit aangevraagd met 112,5 
m2 voor 150 fietsen. De capaciteit van het Baudelogebouw is ech-
ter veel groter. 
Het voorstel is daarom om de gevraagde fietsstalplaats te vergroten 
en in te richten tot een collectieve fietsenparking voor alle gebruik-
ers van het Baudelogebouw (ca. 200-250 m2).

TYPE 3: SANITAIR
CLUSTER 3.1: COLLECTIEF SANITAIR VOOR PERSONEEL
Verschillende organisaties hebben een vraag naar sanitaire ruimte 
voor personeel: het gaat om douches, kleedruimtes, lockers, toilet-

DE TECHNISCHE RUIMTES

CLUSTER 1 : COLLECTIEVE ARCHIEFRUIMTE

PRIVATE BERGRUIMTES

TYPE 1: BERGRUIMTES

bergruimte
32 m2

JVC/WNOAlg. beleid: stockage food en diepvries
30 m2

JVC

Alg. beleid: stockage non-food
28 m2

JVC

admin. ruimte
10 m2

archief JD
30 m2

archief partners
15 m2

archief partners, 
extra capaciteit

15 m2

berging poetsmateriaal
5 m2

JDJDJD

JD

JD

archief
10 m2

OK

bergruimte voor 
folders/archief

x m2 ?

JAC

bergruimte
20 m2

spuitenruil lokaal
5 m2

OS
OS

SP preventie, opslagruimte
12 m2

E

archief
40 m2

E

Berging materiaal opvang
40 m2

bergruimte poets en voeding
20 m2

onderhoudslokaal afgesloten
16 m2

IBO

IBO

IBO

bergruimte
30 m2

JVC

Stockage linnen 
en non-food 

x m2

WNO

Stockage materiaal 
poetsdienst 

x m2

WNO

Stockage vuil linnen
x m2

WNO

Stockage food
x m2

WNO

bergruimte voor presentatieplek
20 m2

JD

bergruimte repetitelokalen
10 m2

JD

bergruimte voor creatieplekken
20 m2

JD

bergruimte voor agora
20 m2

JD

technisch 
lokaal
x m2 

(los van het archief)

collectief

De mogelijkheid tot een slim, 
plaatsbesparend opbergsysteem

Totale oppervlakte cluster 1
ca. tussen 80 en 150 m2 
+ technisch lokaal, 
afhankelijk van: 

In het huidige PVE werden geen 
oppervlaktes ingegeven voor de 
stockageruimtes van de WNO.
Zitten deze vervat in de 32 m2 
aan bergruimte? 

Opmerking: 

+
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DE TECHNISCHE RUIMTES

CLUSTER 1 : COLLECTIEVE AUTOPARKING

CLUSTER 2 : COLLECTIEVE FIETSENPARKING

TYPE 2: PARKEERPLAATSEN

Voorstel voor 3 parkeerplaatsen 
voor deelauto’s + ruimte voor-
zien voor afvalstraat en logistie-
ke laad- en loszone. 

Totale oppervlakte cluster 1
ca. 50 m2 + afvalstraat en 
laad-en loszone 

Keuze om het werkatelier al dan 
niet te integreren bij de opper-
vlakte voor collectieve parking.

Keuze om stalling voor buggy’s 
van IBO JOJO vlakblij de eigen 
werking te voorzien, of in de 
collectieve fietsenparking.

Totale oppervlakte cluster 2
ca. tussen 200 en 250 m2,
afhankelijk van:

parkeerplaats auto
12,5 m2

JD

parking
5 m2

OS

parking auto
150 m2

E

afvalstraat
x m2

logistieke 
laad- en loszone 

+ overslag
x m2

+

fietsenstalling
10 m2

JVC

fietsenstalling dubbeldek
112,5 m2 

JD

fietsenstalling
x m2

JAC

parking fiets
48 m2

E

extra capaciteit 
fietsenstalling

112,5 m2

stalling buggy’s 
en fietskarren

x m2

IBO

fietsenstalling/garage/
werkatelier

115 m2

JVC

+

ten en een module om te wassen en drogen. Deze vragen kunnen 
allen worden geclusterd en bv. worden ondergebracht bij binnen-
komst via de personeelsingang.

CLUSTER 3.2: PUBLIEKE TOILETTEN
Een aantal organisaties hebben toiletten ingerekend voor be-
zoekers (JAC, IBO JOJO, Eclips, Jeugddienst). Deze vragen kunnen 
worden samengenomen in een aantal publieke toiletten, verdeeld 
over de verschillende publiek toegankelijke verdiepingen. 

PRIVAAT SANITAIR
Een aantal vragen voor sanitaire ruimtes kunnen niet worden on-
dergebracht in collectieve of publieke zones. Het gaat hierbij vooral 
om de toiletten en douches voor het Jeugdverblijfscentrum die 
intrinsiek verbonden zijn aan het verblijf van de bezoekersgroepen 
en voor hen beschikbaar moeten zijn. Ook de kindertoiletten van 
IBO JOJO, het toilet en de douche voor de inslapende begelei-
der van de Winternachtopvang en een aantal toiletten, lockers en 
kleedruimte voor de gasten van OpStap kunnen best privaat inge-
richt worden. 

Slotreflectie:
Voor de clustering van technische ruimtes werd onderzocht of 
alle individuele vragen naar archiefruimte gecentraliseerd kunnen 
worden. Dit moet echter nog worden doorgesproken met de be-
trokken organisaties (Jeugddienst, Eclips, JAC, Chiro, OverKop) 
en er kan worden gekeken welke organisaties hier eventueel nog 
gebruik van zouden willen maken. Een aantal bergruimtes moeten 
privaat gehouden worden en ruimtelijk gebonden aan de werking 
van de individuele organisaties. Hiervoor is het belangrijk dat ze 
grenzen aan de meest logische ruimtes (bv. een berging naast een 
keuken of naast een kantoor, afhankelijk van het type bergruimte).
Voor de collectieve autoparking werd voorgesteld om het gevraag-
de aantal serieus naar beneden te brengen. Eclips gaf al aan 
hun grote vraag nog eens te herbekijken, maar dit moet best nog 
eens worden doorgesproken met alle partners. Daarnaast moet 
worden onderzocht hoe een deelautosysteem kan werken voor het 
Baudelogebouw. De collectieve fietsenparking werd dan weer van 
een zekere overmaat voorzien om beter in te kunnen spelen op de 
toekomst. Hier moet gekeken worden hoe het al dan niet gekop-
peld kan worden aan een (publiek) fietsenatelier.  Voor het sani-
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tair wordt een collectief deel voor het personeel voorgesteld met 
douches en omkleedruimtes, alsook een aantal publieke toiletten. 
Deze moeten worden ingericht volgens de totale bezettingsgraad 
van het gebouw. Specifiek voor OpStap moet best nog even 
worden afgetoetst of hun gevraagde toiletten effectief deel kunnen 
uitmaken van het publieke sanitair – en ze dus geen private toilet-
ten hebben.

DE TECHNISCHE RUIMTES

CLUSTER 1 : COLLECTIEF SANITAIR VOOR PERSONEEL

CLUSTER 2 : PUBLIEKE TOILETTEN

PRIVAAT SANITAIR

TYPE 3: SANITAIR

Het aantal personeel dat van 
deze ruimtes gebruik zal maken. 
Momenteel is rekening gehou-
den met een absolute piek van 
ca. 135 personeelsleden (JVC: 
1, WNO: 3, OK: 3, JAC: 8, IBO: 
10, OS: 3, Eclips: 70, JD: 35). 
Deze aantallen zijn nog exact op 
te vragen.

De keuze om het aantal perso-
neelstoiletten te spreiden over 
de verschillende verdiepingen of 
centraal te bundelen. 

Totale oppervlakte cluster 1
ca. 60 - 100 m2,
afhankelijk van: 

De totale bezetting van het 
gebouw.

De manier waarop het aantal 
toiletten verspreid wordt over de 
verschillende verdiepingen. 

Totale oppervlakte cluster 2
ca. 30 - 60 m2,
afhankelijk van: 

kindertoilet/babyverschoon
14 m2

E

sanitair 02
30 m2

JD

Kind en Jong 
publiek sanitair

15 m2

E

toiletten medewerkers
x m2

toiletten bezoekers
x m2

JAC

JAC

Volwassenen, 
publiek sanitair

15 m2

E

toilet bezoekers
2 m2

IBO

douches (5) en 
toiletten
30 m2

toiletten (4)
8 m2

OS

OS

toilet medewerkers (man + vrouw)
4 m2

IBO

douches personeel
10 m2

JD

module was en drogen
12 m2

JVC

sanitair 01
30 m2

JD

was- en droogmachine
4 m2

OS

Personeel toiletten, lockers, 
douches, vestiaire

50 m2

E

Module 40 doucheruimte (4-mannen)
15 m2

Module 40 toiletten (4-mannen)
15 m2

Module 40 toiletten (4-vrouwen)
15 m2

Module 40 doucheruimte (4-vrouwen)
15 m2

JVC / WNO

JVC / WNO

JVC / WNO

JVC / WNO

lockers+kleedruimte 
mannen / vrouwen

45 m2

OS

verzorgingsruimte 
4 m2

toilet jonge kinderen
4 m2

toilet kinderen, kleuter
10 m2

IBO

IBO

IBO

Kleedruimte icm douche
8 m2

IBO

toilet en douche 
begeleider

x m2

WNO 

Module 60 doucheruimte (4-mannen)
13,8 m2

JVC

Module 60 doucheruimte (4-vrouwen)
16,1 m2

JVC

Module 60 toilet (60)
30 m2

JVC

privé of 
collectief 

?
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B

RUIMTELIJK
CONFIGURATIE-

PLAN
 

leeswijzer

JVC
Module 28 & 32

Private 
bureaus

OverKop 
privé

OpStap

Collectieve
bergruimte

WNO/
JVC module 40

IBO JoJo

Collectieve
keuken 

Huis van de Jeugd

Garages, werk- en
fietsatelier

WC
publiek

collectieve
werk- en 
vergader
plekken

sociaal 
restaurantpolyv. zaal

JVC

sanitair
personeel

semi-
publieke
zone

Onthaal
Eclips

JAC

Bureauruimte

Atelierruimte

Keuken en eetruimte

Leefruimte

Onthaal, wachtruimte

Overnachtingsruimte

Sanitair

Berging en parking

Buitenruimte Oppervlakte onbekend
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bergruimte
32 m2

JVC

Alg. beleid: 
stockage food 
en diepvries

30 m2

JVC

Alg. beleid: 
stockage 
non-food

28 m2

JVC

bergruimte
20 m2

OS

archief partners, 
extra capaciteit

15 m2

JD

archief partners
15 m2

JD

archief JD
30 m2

JD

berging 
poetsmateriaal

5 m2

JD

archief
10 m2

OK

archief
40 m2

E
bergruimte voor 
folders/archief

10 m2?

JAC

Technisch 
lokaal
x m2

collectief

JVC
Module 28 & 32

OpStap

WNO/
JVC module 40

IBO JoJo

publiek
sanitair

ateliers

Garages, werk- en
fietsatelier

sociaal 
restaurant

Eclips

JAC

OverKop

coll. keuken

Jeugddienst
office

collectieve
archiefruimte

sanitair
personeel

collectieve 
werk-
plekken

Mod.28 
kamer 6p

18 m2

JVC

Mod.28 
kamer 6p

18 m2

JVC

Mod.28 
kamer 8p

24 m2

JVC

Mod.28 
kamer 8p

24 m2

JVC

kamer met 
douche & toilet 01

25 m2

JVC

kamer met 
douche & toilet 02

25 m2

JVC

Appartement 
residenten (12p)

125 m2

JVC

Mod.32 
kamer 6p

18 m2

JVC

Mod.32 
kamer 6p

18 m2

JVC

Mod.32 
kamer 6p

18 m2

JVC

Mod.32 
kamer 6p

18 m2

JVC

Mod.32 
kamer 8p

24 m2

JVC

Appartement 
conciërge
110 m2

JVC

Stockage linnen 
en non-food 

x m2

WNO

Stockage materiaal 
poetsdienst 

x m2

WNO

Stockage vuil 
linnen
x m2

WNO

Stockage 
food
x m2

WNO

Slaapkamer 
begeleider 

x m2

WNO

toilet en douche 
begeleider

x m2

WNO 

Bergruimte
30 m2

JVC

Mod.60 douche 
(4-mannen)

13,8 m2

JVC

Mod.60 douche 
(4-vrouwen)

16,1 m2

JVC

Praktische en 
administratieve ruimte

100 m2

JVC

Mod.60 toilet (60)
30 m2

JVC

eetzaal 60p + 40p
100 m2

JVC

Mod.40 
kamer 6p

18 m2

JVC / WNO

Mod.40 
kamer 6p

18 m2

JVC / WNO

Mod.40 
kamer 8p

24 m2

JVC / WNO

Mod. 40 douche 
(4-mannen)

15 m2

JVC / WNO

Mod.40 douche 
(4-vrouwen)

15 m2

JVC / WNO

Mod.40 toiletten 
(4-mannen)

15 m2

JVC / WNO

Mod.40 toiletten 
(4-vrouwen)

15 m2

JVC / WNO

Mod.40 
kamer 20p

60 m2

JVC
WNO

bureau
13 m2

JVC

rookruimte
30 m2

WNO

bureauruimte
8 m2

WNO

semi-publiek 
voorplein

x m2

honden-
banches 

x m2

WNO

eetzaal 60p
60 m2

WNO
JVC

zelfkook 40p (60?)
40 m2

JVC
WNO

polyvalente zaal 
146 m2

JVC

daglokaal groot 01
40 m2

JVC

daglokaal groot 02
40 m2

JVC

daglokaal groot 03
40 m2

JVC

ruime keuken 
(volpension)

70 m2

JVC

refter 40p
40 m2

JVC

sociaal restaurant
min. 100 m2

?

fietsenstalling/garage/
werkatelier

115 m2

JVC

Plek voor 
3 afval-

containers
x m2

WNO

fietsenstalling
10 m2

JVC

lounge 
wacht/zitruimte

40 m2

JVC

onthaal
20 m2

JVC

wachtruimte
x m2

JVC

spuitenruil lokaal
5 m2

OS leefruimte living 30p
38 m2

OS
lockers+kleedruimte 
mannen / vrouwen

45 m2

OS

bureauruimte 6p
36 m2

OS

eetzaal 50p + keuken 
+ keukenberging

100 m2

OS

was- en 
droogmachine

4 m2

OS

buitenruimte
180 m2

OS

leefruimte ontspanning 
30p 

38 m2

OS

benches 
(6-tal)
18 m2

OS

toiletten (4)
8 m2

OS

douches (5) en 
toiletten
30 m2

OS

vergaderruimte / 
atelier (crea)

30 m2

OSgespreksruimte/
vergaderzaal
20 m2 delen?

OS

parking
5 m2

OS

atelierruimte fietsen
36 m2

OS

Berging materiaal 
opvang
40 m2

IBO

bergruimte poets 
en voeding

20 m2

IBO

personeelsruimte 
72 m2

IBO

Leefruimte 01 kinderen 2,5-5j
32,66 m2

IBO

Leefruimte 02 kinderen 6-8j
32,66 m2

IBO

Leefruimte 03 kinderen 9-12j
32,66 m2

IBO

atelierruimte
40 m2

IBO

bewegingsruimte
40 m2

IBO

bureau 
verantwoordelijke

20 m2

IBO

toilet jonge kinderen
4 m2

IBO

toilet kinderen kleuter
10 m2

IBO

verzorgingsruimte 
4 m2

IBO

Douche icm 
kleedruimte

8 m2 ?

IBO

Kleedruimte icm douche
8 m2

IBO

inkomsas
9 m2

IBObuitenruimte
300 m2

IBO

toilet medewerkers
(man + vrouw)

4 m2

IBO

eetruimte 
50 m2

IBO

gecompartim.
keuken
15 m2

IBO

stalling buggy’s 
x m2

IBO

toilet bezoekers
2 m2

IBO

admin. ruimte
10 m2

JD

werkplekken (back)
27 m2

OK

leefruimte(s!)
70 m2

OK

extra leefruimte?
x m2

OK
extra 

kitchenette?
x m2

OK

buitenruimte
x m2

OK

werkplekken (mid)
54 m2

OK

werkplekken JD 
(back)

180 m2

JD

werkplekken 
partners 

(mid & back)
81 m2

JD

werkplekken JD 
(mid)

135 m2

JD

douches 
personeel

10 m2

JD

bergruimte voor 
presentatieplek

20 m2

JD

bergruimte 
repetitelokalen

10 m2

JD

bergruimte voor 
creatieplekken

20 m2

JD

bergruimte voor
agora
20 m2

JD

flex werkplek
JD 01 (mid)

9 m2

JD

flex werkplek 
JD 02 (mid)

9 m2

JD

sanitair 01
30 m2

JD

module was 
en drogen

12 m2

JVC

projectruimte 01
20 m2

JD

projectruimte 02
20 m2

JD

projectruimte 03
20 m2

JD
projectruimte 04

20 m2

JD

vergaderzaal 
groot 01 

40 m2

JD

ind. gespreks
ruimte 03

10 m2

JD

ind. gespreks
ruimte 04

10 m2

JD

ind. gespreksruimte 05
10 m2

JD

ind. gespreks
ruimte 06

10 m2

JDind. gespreksruimte 07
10 m2

JD

ind. gespreks
ruimte 08

10 m2

JD

ind. gespreks
ruimte 02

10 m2

JD

ind. gespreks
ruimte 01

10 m2

JD

vergaderzaal 
groot 02
40 m2

JD

vergaderzaal 
groot 03
40 m2

JD kleine 
vergaderzaal 01

20 m2

JD

kleine 
vergaderzaal 02

20 m2

JD

kleine 
vergaderzaal 03

20 m2

JD

ind. werkruimte 01 
(mid & back)

18 m2

JD

ind. werkruimte 02 
(mid & back)

18 m2

JD

ind. werkruimte 03 
(mid & back)

18 m2

JD
ind. werkruimte 04 

(mid & back)
18 m2

JD

presentatie(podium)plek 
voor jongeren

50 m2

JD

ontmoetingsruimte, 
agora

500 m2

JD

creatieplek 01
50 m2

JD

creatieplek 02
50 m2

JD

repetitielokaal 01
20 m2

JD
repetitielokaal 02

20 m2

JDrepetitielokaal 03
20 m2

JD
creatieplek 04

50 m2

JD

creatieplek 03
50 m2

JD

sanitair 02
30 m2

JD

parkeerplaats
auto

12,5 m2

JD

fietsenstalling 
dubbeldek
112,5 m2 

JD

computer
lokaal?
x m2

toiletten bezoekers
x m2

JAC

Kind en Jong 
publiek sanitair

15 m2

E

Volwassenen, 
publiek sanitair

15 m2

E

kindertoilet/
babyverschoon 

14 m2

E

toiletten medewerkers 
x m2

JAC

Personeel toiletten, lockers, 
douches, vestiaire

50 m2

E

Jong bureau 01
16 m2

E

Jong bureau 02
16 m2

E

Jong bureau 03
16 m2

E

Jong bureau 04
16 m2

E

Jong gezinsruimte 01
21,6 m2

E

Jong gezinsruimte 02
21,6 m2

E
Kind en Jong 
doktersbureau 

16 m2

E

Kind en Jong 
gespreksbureau DIA

16 m2

E

Kind en Jong 
werkbureau WR

16 m2

E

Kind spelruimte 02
21,6 m2

E

Kind spelruimte 01
21,6 m2

E

Kind crea
21,6 m2

E

Kind bureau 02
16 m2

E

Kind bureau 01
16 m2

E

Ouderen bureau 01
16 m2

E

Ouderen bureau 02
16 m2

E

Ouderen bureau 03
16 m2

E

Ouderen bureau 04
16 m2

E

Volwassenen + epi, 
groepsruimte

21,6 m2

E

General, MZ bureau 01
14,4 m2

E

General, MZ bureau 02
14,4 m2

E

General, MZ bureau 03
14,4 m2

E

General, MZ bureau 04
14,4 m2

E

General, MZ 
spreekruimte

14,4 m2

E

instap 
gespreksbureau DIA

16 m2

E

instap bureau 01
16 m2

E

instap bureau 02
16 m2

E

instap bureau 03
16 m2

E

SP preventie, 
bureau 01

16 m2

E

SP preventie, 
bureau 02

16 m2

E

SP preventie, 
bureau 03

16 m2

E

SP preventie, 
bureau 04

16 m2

E

Volwassenen, 
gespreksbureau DIA

16 m2

E

Volwassenen, 
gezinsruimte 01

21,6 m2

E

Volwassenen, 
gezinsruimte 02

21,6 m2

E

Volwassenen, 
werkbureau 02

16 m2

E

Volwassenen + epi, 
bureau budy 01

16 m2

E

Volwassenen + epi, 
bureau budy 02

16 m2

E

Volwassenen + epi, 
bureau 01

16 m2

E

Volwassenen + epi, 
bureau 02

16 m2

E

admin, 
werkbureau WR 03

21,6 m2

E

admin, pers/tel
6 m2

E

admin bureau 01 
'cockpit'

6 m2

E

admin bureau 02 
'cockpit'

6 m2

E

admin bureau 03 
'cockpit'

6 m2

E

instap bureau 04
16 m2

E

instap bureau 05
16 m2

E

instap bureau 06
16 m2

E

instap bureau 07
16 m2

E

instap bureau 08
16 m2

E

instap bureau 09
16 m2

E

Volwassenen + epi, 
bureau 03

16 m2

E

Volwassenen + epi, 
bureau 04

16 m2

E

Volwassenen + epi, 
bureau 05

16 m2

E

Volwassenen + epi, 
bureau 06

16 m2

E

Volwassenen + epi, 
bureau 07

16 m2

E

Volwassenen + epi, 
bureau 08

16 m2

E

Volwassenen + epi, 
bureau 09

16 m2

E

General, 
vergaderzaal 8p 01

24 m2

E

General, 
vergaderzaal 8p 02

24 m2

E

General, 
vergaderzaal 8p 03

24 m2

E

General,
vergaderzaal 8p 04

24 m2

E

General, 
vergaderzaal 8p 05

24 m2

E

General, 
vergaderzaal 8p 06

24 m2

E

SP preventie 
vergaderzaal 
vorming 30 p

90 m2

E

instap 
groepsruimte 01

21,6 m2

E

instap 
groepsruimte 02

21,6 m2

E

parking auto
150 m2

E

parking fiets
48 m2

E

onthaal
6 m2

E

onderhoudslokaal 
afgesloten

16 m2

IBO

ruimte voor telefonie/
chat/permanentie

10 m2

JAC

bureau 01
18 m2 ?

JAC

bureau 02
18 m2 ?

JAC

bureau 03
18 m2 ?

JAC

fietsenstalling 
x m2

JAC

Afvalstraat
x m2

collectief

Logistieke 
laad- en loszone 

+ overslag
x m2

collectief

extra capaciteit 
fietsenstalling

112,5 m2

collectief

SP preventie, 
opslagruimte

12 m2

E

Kind en Jong 
wachtruimte?

35,4 m2

EFoyer
50 m2

E

Volwassenen, 
wachtruimte

13 m2

E

ind. gespreks
ruimte 01

10 m2

JAC ind. gespreks
ruimte 02

10 m2

JAC

ind. gespreks
ruimte 03

10 m2

JAC

vergaderruimte
20 m2 ?

JAC

onthaalplek met balie
20 m2 ?

JAC

ontvangstruimte 
groepen
20 m2 ?

JAC

keuken + 
eetruimte 

x m2

JAC

Personeel refter 
52,5 m2

E

Personeel 
refterkeuken 

30 m2

E

Kitchenette 
+ refter 

personeel
50 m2

JD

Droog en 
omkleedruimte

30 m2

collectief

stalling fietskarren 
x m2

IBO

Hybride (semi-publieke) overgangsruimtes 

Gedeelde clusters 

Private ruimtes

RUIMTELIJK CONFIGURATIEPLAN IN DETAIL
In het vorige hoofdstuk werden alle mogelijke clusters voor 
gedeeld gebruik uitvoerig geanalyseerd. In het ruimtelijk configu-
ratieplan op de twee voorgaande bladzijdes wordt de ruimtelijke 
samenhang tussen deze clusters en de private delen uitgelicht. Dit 
plan toont de nabijheid en connecties tussen de verschillende or-
ganisaties en de clusters, over de verdiepingen heen. Het ruimtelijk 
configuratieplan doet met andere woorden geen uitspraken over 
de verdieping waarop bepaalde programma’s gesitueerd moeten 
worden en of de connecties dus horizontaal of verticaal zijn. Dit is 
af te leiden uit de uitvoerig beschreven randvoorwaarden van de 
zes types clusters. 
Het voorgaande hoofdstuk zoomde met andere woorden niet in 
op elke individuele ruimtevraag van de verschillende organisaties, 
maar ging dieper in op de clusters van ruimtes die gedeeld kunnen 
worden met elkaar en met de buurt. Zo werden de wooneenheden 
voor de conciërge en weekendresidenten van het Jeugdverblijfs- 
centrum niet apart uitgelicht. Het gedetailleerd ruimtelijk configu-
ratieplan op de linkerpagina is een poging om al deze individuele 
ruimtevragen in beeld te brengen, in verhouding tot de gedeelde 
clusters en de hybride (semi-publieke) overgangsruimtes.
 
Het abstracte (p.155) en het gedetailleerde (p.156) configuratieplan 
verschillen lichtjes van elkaar in schikking (zo ligt de polyvalente 
zaal in schema 1 naast het sociaal restaurant en in schema 2 bij de 
ingang van het Jeugdverblijfscentrum), maar dit heeft geen invloed 
op de manier waarop ruimtes geschakeld kunnen worden. In beide 
configuratieplannen kunnen dezelfde clusters en 
semi-publieke hybride ruimtes terug gevonden worden. In de excel 
worden de vierkante meters meegegeven voor alle private delen 
(waarvan het Programma van Eisen zo goed als vastligt) en wordt 
een herinschatting gemaakt van de vierkante meters voor de col-
lectieve clusters (e.i. de grijze vlekken op het gedetailleerd con-
figuratieplan). Dit leidt tot een scenario voor een gecoördineerd 
Programma van Eisen, opgenomen in de excel. De keuze van een 
definitief scenario dient echter te gebeuren op basis van dit eind- 
rapport en in onderling gesprek met de Stad en de Projectgroep.
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RANDVOORWAARDEN INDIVIDUELE PROGRAMMA’S VAN EISEN
De randvoorwaarden bij de individuele ruimtevragen van de acht 
organisaties vormen aanvullende informatie voor een goed inzicht 
in het gecoördineerd Programma van Eisen. Hieronder volgt een 
overzicht van randvoorwaarden op vlak van toegangen, ruimtelijke 
configuratie, bouwtechnische vereisten en gebruiks- en leefkwal-
iteit die voor elk van de acht organisaties in acht moeten worden 
genomen. Deze zijn reeds zo goed als mogelijk geïntegreerd in de 
voorstellen die tot nu toe gemaakt werden voor het ruimtelijk con-
figuratieplan en het gecoördineerd Programma van Eisen.

JEUGDDIENST/HUIS VAN DE JEUGD
A. Toegangen
2 ingangen: 

 — Eerste ingang voor de tieners, jongeren en jongerenhulpverlen-
ers (= rechtstreekse toegang tot de Agora). 

 — Tweede ingang voor werknemers Jeugddienst en OverKophuis/
JAC, externe partners, Jeugdverblijfcentrum naar werkplaats, 
vergaderruimtes & creatie- en repetitieruimtes. 

 — Badgesysteem tot de verschillende creatieruimtes (repetitie- 
ruimte, presentatieruimte en vergaderruimte zullen bijvoorbeeld 
nog om 23u toegankelijk moeten zijn terwijl de grote agora dan 
niet meer toegankelijk mag zijn). 

 — Mogelijkheid tot aan- en afvoer van materialen in functie van 
evenementen, optredens, repeterende bands... 

 — Belang dat onthaal duidelijk zichtbaar aanwezig is (desnoods 
via een deur die open staat) zodat gecontroleerd kan worden 
wie binnenkomt en mensen aangesproken kunnen worden. 
Maar geen formeel onthaal! Een jeugdwerker in plaats van een 
klassieke baliemedewerker. 

B. Ruimtelijke configuratie
 — Agora als centrale leefplek, directe link met het maaiveld, of via 
een zeer zichtbare publieke inkom. 

 — De verschillende vergader-, crea- en werklokalen van het Huis 
van de Jeugd zijn voor iedereen toegankelijk, maar het is be- 
langrijk dat een groot deel van de agora echt kan toegeëigend 
worden door de jeugd. Tijdens events, tentoonstellingen, con-
certen e.d. kan dit worden opengesteld voor een breder publiek. 

 — Gekoppeld aan de ontmoetingsruimte bevinden zich een aantal 
gespreksruimtes (met veel glas, maar voldoende privacy), waar 

gevoeligere gesprekken kunnen doorgaan of zitdagen van VDAB, 
CAW, JAC,…

 — Aangewezen om verschillende gradiënten van publiek naar col-
lectief in te voeren in de agora. Zo kunnen nieuwsgierige pas-
santen een blik werpen op de agora en eventueel bij de ingang 
een kopje koffie drinken bij een krant in een semi-publieke, 
hybride aangrenzende ruimte (bv. ouders tijdens het wachten 
om iemand op te halen). De agora zelf is voorbehouden voor 
het Huis van de Jeugd en partners. 

C. Bouwtechnisch
 — Veiligheid bij de inrichting in het kader van mogelijke agressie.
 — Ruimtes aangepast aan diverse profielen (ASS, fysieke handi-
cap, prikkelarm,…) !

D. Gebruiks- en leefkwaliteit
 — Opletten dat agora niet te publiek wordt. Iedereen is er welkom, 
maar hoe kan het overzicht bewaard blijven en hoe kunnen 
specifiek tieners en jongeren zich er thuis voelen? 

 — Belang dat de ruimte kan toegeëigend worden door de tieners 
en jongeren (flexibiliteit). Een leuk interieur is belangrijk. Dat 
gaat van zelfgemaakte kasten en zelfgeschilderde muren over 
‘overal planten’ of een ‘jungle wall’ tot een ‘boom middenin 
waarrond de trap loopt’ en een ‘aquarium waarop je kan lopen’.

CHIRO
Capaciteit: 

 — In de weekends en schoolvakanties komen er vooral jonger-
en (tussen ongeveer 15 en 25 jaar) vanuit de Chiro en andere    
jeugdorganisaties. Tijdens de weekdagen in het schooljaar or-
ganiseren ze verblijven voor diverse schoolgroepen.

 — Vormingsinitiatieven (cursussen) Chiro: groepen van 30 à 90 
deelnemers volgen meerdaagse vorming. 

 — Vormingsinitiatieven scholen: groepen van 20 – 80 deelne-
mers komen voor een dag of meerdere dagen en gebruiken 
groepslokalen in klasverband.

 — De verblijfsduur varieert van 2 tot 10 dagen. Het huis is het hele 
jaar door geopend.

A. Toegangen
 — Leveranciers: bij het concept van het gebouw moet goed nage-
dacht worden over de flow van de leveringen. Eventueel aparte 
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ingang die goed bereikbaar is hiervoor. Gaat soms over vracht-
wagens. 

 — Bereikbaar voor leverancier van drank (ook voor avonden voor 
verblijvende groep in grote zaal!), droge voeding en voeding 
(wsl. liften).

 — Keuken: bereikbaar voor leverancier van drank en droge voed-
ing.

 — Bussen moeten eventueel tot dicht bij de toegang kunnen rijden 
of daar tijdelijk parkeren.

B. Ruimtelijke configuratie
 — Een belangrijk deel van het JVC kan NIET gedeeld worden 
met anderen, aangezien de verblijvende groep daarvoor een 
huurovereenkomst maken en daarvoor betalen. Dat gaat over 
slaapplaatsen, sanitaire ruimtes en dagruimtes waar zij hun ac-
tiviteiten in willen organiseren tijdens hun verblijf. Ook de poly-
valente zaal is niet heel evident om te delen want permanent in 
gebruik.

 — Belangrijk dat de verschillende modules (28, 32, 40, 60) in el-
kaars buurt zitten zodat ze vlot geschakeld kunnen worden. Dit 
houdt in dat de Winternachtopvang en het Jeugdverblijfscen-
trum in ruimtelijke zin dicht bij elkaar moeten liggen. 

 — In het Programma van Eisen van Chiro zijn eveneens twee 
wooneenheden opgenomen (zie gedetailleerd ruimtelijk config-
uratieplan en excel): één voor de inwonende conciërge en één 
voor weekendresidenten. Deze moeten als een volwaardig ver-
blijf ingericht worden.

 — Voor de WNO zijn kamers van meer dan 4 personen niet 
wenselijk! Dat betekent dat module 40 niet mag bestaan zoals 
voorzien in het huidige PVE, uit kamers van 8 en 6 en een slaap-
zaal van 20 personen. Eventueel werken met individuele kamers 
die met flexibele wanden uitbreidbaar zijn tot grote slaapkamers 
en een slaapzaal (opletten voor akoestiek!)

 — In de winter mogen een aantal daglokalen van het JVC exclusief 
voor de WNO dienen! 

 — Er worden meerdere groepen tegelijk ontvangen, daarom moet-
en daglokalen en slaapruimtes (m.i.v. sanitair) moduleerbaar zijn 
en de keuken gedeeld bruikbaar.

 — Voor de verblijven in volpension (in tegenstelling tot zelfkook) 
voorzien ze een professionele keuken of zoeken ze een samen-
werking met een leverancier van maaltijden (voor 100 personen). 
De volpensionkeuken moet ook bruikbaar zijn indien een grote 

zelfkookgroep wil verblijven. (Alternatief: sociaal restaurant)
 — De polyvalente zaal kan eventueel een combinatie van aan el-
kaar geschakelde dagruimtes zijn.

 — Hebben een speciale dienstbakfiets, en denken aan eigen 
poolfietsen voor verblijvende groepen: hoe kunnen deze veilig 
staan? Liefst met badge.

 — Belang van onthaal, afgescheiden van de rest, zodat de groep-
en vlot kunnen toekomen en elkaar vinden. De groepen moet-
en een duidelijk onthaal krijgen door de huisverantwoordelijke 
en de toegang van het gebouw moet duidelijk zijn voor hen. 
Onthaalbalie is niet direct nodig, maar het bureel van de huis- 
verantwoordelijke moet dichtbij de ingang zijn. Daar wordt de 
verantwoordelijke van de groep ontvangen en daar kunnen met 
hem/haar de afspraken/huisregels besproken worden, of bij 
eventuele vragen of opmerkingen kan daar een overleg door-
gaan. 

 — Onthaalruimte kan gedeeld worden met andere organisaties.
 — Onthaalruimte dient om de groepen te ontvangen, maar ook als 
‘lounge’ voor de gasten.

C. Bouwtechnisch
 — Een type C huis: http://www.jeugdverblijven.be/nld/pblInfoTyper-
ing.aspx?p=C 

 — Toegankelijkheid: ze willen een jeugdverblijfscentrum dat aan 
de basisvereisten (gewone A-label) op het vlak van toegankelijk- 
heid voldoet. Dat heeft gevolgen voor slaapruimtes en sanitair, 
daglokalen, liften, ingang, … Meer info: http://www.visitflanders.
com/nl/toegankelijkheid/label/. Er gelden heel specifieke (en 
strenge) regels voor jeugdverblijfscentra!

D. Gebruiks- en leefkwaliteit
 — De nodige afwerkingsgraad en het al dan niet zelf doen hangt 
af van de huurprijs. Sanitair en slaapkamers moeten in orde zijn 
voor de in gebruik name, maar de inrichting kan eventueel door 
Chiro zelf gebeuren.

 — De groepen moeten zich welkom, thuis voelen en een zekere 
mate van privacy hebben in het gebouw, zeker wat betreft bep-
aalde eigen activiteiten en de overnachting.

 — Moet ook een professionele sfeer uitstralen, zeker voor de 
schoolgroepen moeten de begeleiders voelen dat het niet om 
‘toevalligheden’ gaat, maar weldoordacht en voorbereid. 

 — Niet steriel
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WINTERNACHTOPVANG
Capaciteit: 20:00 - 09:00 half-nov tot max eind-maart
Om flexibel te kunnen inspelen op acute noden, willen ze de mo-
gelijkheid bekijken om in de winterperiode in het kader van de 
winternoodnachtopvang bijkomende bedden van het jeugdverblijf-
centrum afnemen, onder dezelfde modaliteiten als de Winternach-
topvang! > extra capaciteit inbouwen is dus wenselijk!

A. Toegangen
 — Aankomst en vertrek zonder andere mensen te kruisen.
 — In deze optiek wordt er voor de gebruikers van nachtopvang 
best een afzonderlijke en discrete ingang voorzien, zo dicht mo-
gelijk bij het slaapgedeelte.

 — Er moet rekening gehouden worden met een doelgroep die de 
hele dag kou heeft geleden. Ze hangen makkelijk een uur voor-
dat de (winter-)nachtopvang opengaat reeds in de buurt rond en 
het binnenkomen in de nachtopvang kan dan soms tumultueus 
verlopen. Dit opvangen is belangrijk.

 — Verder is omwille van logistieke redenen aangewezen dat er een 
service-ingang wordt voorzien (voor wasserij, vuilnisophaling, 
leveranciers...) Leverancierstoegang tot stock.

 — Onthaal: Een balie met een logistieke functie (inschrijving van 
gebruikers van nachtopvang, verstrekken laken- en hygiënisch 
pakket,...). Dit hoeft niet aan de algemene balie van het gebouw 
te zijn, maar kan evenzeer een kleine ontvangst- of doorgang/
transitruimte zijn tussen de afzonderlijke ingang en de slaapver-
trekken.

B. Ruimtelijke configuratie
 — WNO geeft zelf aan om in de mate van het mogelijke afzonder- 
lijke paden/routes op te zetten in het gebouw voor de doel-
groep van dak- en thuislozen. Dit om hun privacy te respecteren. 
De voorkeur vanuit WNO zou gaan naar een gescheiden circuit. 
In de geest van de ambities rond ‘radicale inclusie’ en ‘innovatie 
in praktijk’ brengen, is het echter cruciaal om dit gesprek hier-
over te heropenen, omwille van risico op stigmatisering en het 
creëren van een ‘total institution’ sfeer (Goffman).

 — Alle vertrekken liggen optimaal aan dezelfde gang of minstens 
op dezelfde verdieping voor overzicht. 

 — Slaapkamer medewerker niet te ver afgelegen van slaapkamers/
zalen (binnen gehoorafstand).

 — Hoe kleiner de afstanden die de gebruikers moeten afleggen 

in het gebouw, hoe beter. Om ‘s nachts naar het toilet te gaan, 
kruist de gebruiker van nachtopvang bij voorkeur zo weinig mo-
gelijk andere ruimtes.

 — Centraal punt voor medewerkers als dispatch / bureau / veilig-
heidscoördinatie. Hoe dichter bij de ingang hoe beter, maar 
zonder het overzicht over de slaapruimtes te verliezen.

 — Stockage proper linnen en non-food, bij voorkeur op zelfde ver-
dieping als slaapvertrekken.

 — Stockage food naast (beperkte) keuken en eetzaal.
 — Rookruimte of rookzone buiten is cruciaal.

C. Bouwtechnisch
 — Stevige materialen, bedoeld voor intensief gebruik, vandalisme-
bestendig en afwasbaar. Een robuuste infrastructuur.

D. Gebruiks- en leefkwaliteit
 — De winternachtopvang is als nachtopvangwerking sterk gericht 
op veiligheid, zowel voor gebruikers ervan, medewerkers en vrij- 
willigers, als voor omliggende buren en buurtorganisaties.

 — Het gebouw moet comfort bieden. De doelgroep moet het al te 
vaak stellen met aftandse gebouwen. Bv. aan te raden om ook 
andere ruimtes voor hen beschikbaar te stellen, en niet enkel 
slaapvertrekken! (bv. delen met OpStap, infrastructuur van JVC, 
collectieve delen van het Baudelogebouw, buitenruimte,...)

 — WNO vraagt om ruimtes te voorzien die niet te huiselijk zijn, 
vanuit de overtuiging dat nachtopvang nooit een verkapte woon-
vorm mag zijn, enkel een tijdelijke noodoplossing. Vanuit het 
onderzoeksteam bevelen wij sterk aan om hierover het gesprek 
te heropenen, omwille van een zeer sterk risico op stigmatiser-
ing en de reproductie van een veiligheids- en repressiedenken 
i.p.v. een welzijnsdenken.

 — Veiligheid, rust en hygiëne worden voorop gesteld.

OVERKOP
Capaciteit: van maandag t.e.m. vrijdag. Maandag: 14u15-16u45, 
dinsdag: 14u15-17u45, woensdag: 11u45-16u45, donderdag: 
15u15-18u45, vrijdagnamiddag: gerichte ateliers, geen vrije inloop.
Het personeel werkt tijdens de kantooruren.

Opmerking: belangrijk om de werking van OverKop, JAC en zelfs 
Eclips in synergie met Jeugddienst/Huis van de Jeugd te zien!
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A. Toegangen
 — Twee ingangen (zelfde als Jeugddienst).
 — OverKop kiest op dit moment bewust voor een niet formeel 
onthaal. Ze hebben geen balie, geen wachtzaal, ... Hun mede- 
werkers houden het binnenkomen van de bezoekers in het oog 
en gaan hen tegemoet om hen hartelijk te ontvangen. Ze merk-
en wel dat het wegnemen van formele gekende structuren voor 
sommige bezoekers ook de houvast wegneemt. Ze moeten dus 
zoeken naar alternatieven om hier op te anticiperen. bv. ludiek 
grondschema, screen, pijlen, gastheren, ...

B. Ruimtelijke configuratie
 — OverKop heeft nood aan een aantal semi-publieke ruimtes ge-
linkt aan het binnenkomen. Jongeren moeten binnen en buiten 
kunnen lopen, maar moeten ook een veilige – wat meer af-
geschermde plek hebben. Het gaat niet op dat iedere bezoeker 
(BOJO, Chiro, ea) langs die semi-publieke plek moet waar jon-
geren rust zoeken samen met andere jongeren: paniekaanval-
len, traantjes, frustraties, enz….is eigen aan de doelgroep. Deze 
semi-publieke ruimtes van OverKop (cfr. de hybride, paarse vle-
kken op het gedetailleerd gecoördineerd Programma van Eisen) 
dienen overzichtelijk te zijn en aan elkaar te grenzen.

 — Voor OverKop is het belangrijk dat de semi-publieke ruimten 
waar de jongeren zijn, overzichtelijk ingepland zijn zodat de 
begeleiders in iedere ruimte voldoende voeling kunnen hebben 
met het geheel. Dat is belangrijk omdat ze jongeren hebben met 
suïcidegedachten, angstaanvallen, problematisch gebruik, ... Ook 
grensoverschrijdend gedrag moet in het oog kunnen gehouden 
worden.

C. Bouwtechnisch
 — Veiligheid bij de inrichting in het kader van mogelijke agressie.
 — Ruimtes aangepast aan diverse profielen (ASS, fysieke handi-
cap, prikkelarm,…) !

 — Geen casco wenselijk, maar afwerking en warme materialen. 
Deze kunnen evenwel door jongeren worden verder aangekleed.

D. Gebruiks- en leefkwaliteit
 — Huiselijkheid is heel belangrijk. Gezelligheid, geborgenheid, 
veiligheid uitstralen. 

JAC
Capaciteit: vrij toegankelijke momenten en afspraakmomenten 
tijdens de kantooruren (9u-17u, op dinsdag van 9u tot 13u); niet in 
het weekend, wel 1 à 2 avonden per week.
7 hulpverleners en 1 TB.
Doelgroep: jongeren tussen 12 en 25 jaar met een welzijnsvraag: 
dit varieert van de klassieke scholier (in de minderheid) tot de   
thuisloze jongere tot jonge vluchtelingen tot...

A. Toegangen
 — Jongeren komen eerder gericht naar de dienst, al dan niet op 
afspraak. Ze komen op gesprek, nemen eventueel een pauze en 
verlaten dan weer het gebouw. 

 — Belangrijk om vluchtweg te voorzien voor als het “teveel” wordt.
 — Ideaal is 1 toegang waar je ontvangen wordt, enerzijds open en 
anderzijds anoniem genoeg.

 — Een ontvangst is wenselijk, alleen al om mensen wegwijs te 
maken. Deze kan zeker gedeeld worden met de andere organ-
isaties. Clienten die gericht komen naar een bepaalde dienst 
kunnen na korte ontvangst meteen doorlopen.

B. Ruimtelijke configuratie
 — Jongeren krijgen iets te drinken aangeboden, dus belang dat er 
koffiehoek/keukentje in de buurt is. Ook voor lunch en pauzes 
van personeel.

 — Gespreksruimtes kunnen gedeeld worden als ze niet te ver van 
de bureauruimtes van de organisatie zijn.

 — Nabijheid van (eigen) collega’s is van belang ikv overleg rond 
cliëntsituaties en veiligheid medewerkers

 — Polyvalente ruimtes: voor groepsactiviteiten, vergaderingen en 
vormingsmomenten kunnen de ruimtes gedeeld worden, mits 
overzichtelijke agenda; ook externen kunnen hier gebruik van 
maken.

 — Belang van wachtruimte.

C. Bouwtechnisch
 — Voorkeur voor basic afwerking van de ruimtes, alles geverfd + 
gevloerd (neutraal) zodat er de mogelijkheid is om zelf nog iets 
toe te voegen (geen onafgewerkte ruimtes).

D. Gebruiks- en leefkwaliteit
 — Privacy en veiligheid van de bezoekers
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 — Uitnodigend, niet persé huiselijk. 
 — Ademruimte, licht, kleurgebruik, geen overdreven prikkels 
 — Overzichtelijk, duidelijke “bewegwijzering” met aandacht voor 
niet- of minder talige bezoekers. 

IBO JOJO
Capaciteit: kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

 — Schooldagen: einde school (15u) – 18u. Woensdagen van ’s 
middags.

 — Pedagogische studiedagen en alle schoolvakanties: 7u-18u.
 — IBO JOJO heeft een erkende opvangcapaciteit van 57 kindplaat-
sen, welke een uur na schooltijd vermeerderd kan worden met 
30% (= 72 aanwezige kinderen).

 — 7 à 10 begeleiders, 1 verantwoordelijke. 

A. Toegangen
 — Ouders en kinderen komen binnen via een toegangscontrole 
(badgesysteem) in een onthaalruimte. Deze onthaalruimte kent 
een fysieke afsluiting van de opvangplaats (vb. dmv hekken).

 — Toegangen via een badgesysteem.
 — Leveranciers (vaste) dienen te beschikken over een badge om 
zo een toegankelijke levering te kunnen voorzien.

 — Eventueel kan wel een meer publieke en gedeelde ingang 
voor de ontvangst van verschillende groepen, maar vervolgens 
een eigen deur waar alleen betrokkenen van de kinderopvang 
toegang toe hebben met een badge. Een gezamenlijke inkom 
is een meerwaarde voor zichtbaarheid naar andere organisa-
ties. Eventueel een beperkt zicht via een venster richting kin-
deropvang. Dit kan ook ingericht zijn als een plek waar ouders 
kunnen bijpraten, eventueel koffie kunnen drinken.

 — Zij- of achterdeuren waar kinderen zich door kunnen begeven 
zonder in een publieke ruimte terecht te komen (bv. naar de 
buitenruimte). 

B. Ruimtelijke configuratie
 — Aan de onthaalruimte is het bureau van de verantwoordelijke 
verbonden met een zicht op de onthaalruimte.

 — Minder eenvoudig om op een verdieping te zitten, maar is real-
istisch. 

 — Gescheiden flow van doelgroepen die een veiligheidsrisico in-
houden voor kinderen.

 — Ruimtes die ze kunnen delen: een atelierruimte, muziekruimte, 
kookatelier,… Bv. ook ateliers die ingericht worden voor kin-
deren én volwassenen (constructieateliers, kookateliers,…), 
gemeenschappelijke eetruimte voor personeel. Naast ‘nest’-
ruimtes (alleen toegankelijk voor internen) kunnen er ook 
‘web’lokalen voorzien worden waar verbinding mogelijk is.

 — Afgesloten en groene buitenruimte nodig (300m2), met speel-
goedtoestellen, picknicktafels,… > te bekijken of dit verminderd 
kan worden door aanwezige aanbod van speelruimte (Baudelo-
hof, ateliers en hybride ruimtes Baudelogebouw,...).

 — Bergruimte poets en voeding, aanpalend aan keuken

C. Bouwtechnisch
 — Alle ruimtes dienen conform de reglementering inzake preventie 
van brand in een grote voorziening te zijn. Vigerende regelge- 
ving: 

 — Besluit van de Vlaamse regering van 16/05/2014 houdende de 
normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor 
kinderopvang + bijlage 1. 

 — ARAB Titel II – art 52 (voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffin-
gen en toevallige ontsnapping van schadelijke en ontvlambarre 
gassen) – CODEX 

 — AREI (Algemeen Reglement op de Electrische installaties). 
 — Per erkende kindplaats dient er decretaal 4 m² te worden voor-
zien, dit betekent dat er minimum 228 m² en maximum 288 m² 
aan speel- en leefoppervlakte dient aanwezig te zijn. Hierin zijn 
de bureaus, de opbergruimtes, sanitair en keuken niet inbegrep-
en.

D. Gebruiks- en leefkwaliteit
 — Veiligheid, bv. op kindmomenten nood aan ruimtes die niet toe-
gankelijk zijn voor personen vreemd aan de dienst. In de buurt 
worden lege spuiten gevonden, is nefast voor kinderen.

 — Huiselijkheid

OPSTAP
Capaciteit:
Enkel weekdagen (meestal van 9u tot 17u). Ma, woe en vrijdag tij- 
dens werkuren, dinsdag tussen 9:30-10; 13:30-14u; en donderdag 
tussen 9:30-10; 13:30-14u; 16-16:30. Occasioneel s’ avonds. 
Capaciteit is heel onvoorspelbaar. Max. 35-40 mensen momenteel. 
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Soms ook slechts 12 mensen. Zal zeker toenoemen in de toe-
komst, want bestaan nog maar 5 jaar. Momenteel 5 medewerkers 
en een stagiair.

A. Toegangen
 — Aparte inkom nodig van andere organisaties, controleerbaar. Bij 
voorkeur niet te diep in gebouw, maar direct contact met buit-
en. Gedeeld onthaal komt de laagdrempeligheid niet ten goede, 
mensen moeten gewoon kunnen binnen wandelen.

 — (Nood)uitgang voorzien

B. Ruimtelijke configuratie
 — Belang van goed uitgeruste keuken. Gezamenlijke maaltijd voor 
+/- 30 mensen uit de doelgroep, nu wekelijks, in de toekomst 
graag dagelijks. Voorafgaand door samen koken met +/- 5 
mensen.

 — Ruimte voor 6-tal benches voor honden. Kan gedeeld worden 
met winternachtopvang in een overdekte buitenruimte. 

 — Belang van afgesloten buitenruimte. 
 — Spontane ontmoetingen zijn eerder te vermijden. “Begeleide” 
en meer gecontroleerde ontmoetingen zijn wél opportuun, bvb 
tijdens vrijwilligersjobkes samenwerken, samenwerken tijdens 
buurtgerichte evenementen. Mix met kwetsbare jongeren is niet 
opportuun + ook mix met kwetsbare mensen die bvb. bij Eclips 
komen eerder vermijden.

 — Vandaar vraag naar aparte werkruimtes tijdens de uren van Op-
Stap (te bekijken of dit niet net positief kan zijn: door samen met 
de begeleiding in een ruimte te werken die gedeeld wordt met 
anderen).

 — Onderscheid tussen twee leefruimtes: één afgesloten voor 
de eigen doelgroep, maar ook leefruimte mogelijk in de di-
recte nabijheid die meer gedeeld is met andere organisaties 
(pooltafel, publieke pc’s,…). 

C. Bouwtechnisch
 — Belang van akoestiek

D. Gebruiks- en leefkwaliteit
 — Laagdrempelige inloop en ontmoeting, rust uitstralen
 — Toe-eigening belangrijk. Bv. voor de living is het minder evident 
om deze te delen met andere organisaties en alles steeds op 
te ruimen (foto’s, zelfgemaakte schilderijen,…). Belang van huis- 

kamerkarakter en toe-eigening. 
 — Onafgewerkte, moduleerbare ruimtes kunnen nieuwe ideeën 
doen ontstaan (ruw afgewerkt).

 — Privacy

ECLIPS
Capaciteit:
De locatie dient als kantoor/dienst voor ca. 70 medewerkers.
Het centrum zal voor ca. 2000 cliënten per jaar openstaan, of ca. 
25.000 consultaties per jaar verwerken. 

A. Toegangen
 — Belang van een gemeenschappelijk onthaal/voordeur (informele 
ontmoeting).

 — Nood aan een slim onthaal: door slimme deuren toegeleid 
worden. Onthaal moet architecturaal kunnen spreken: dat 
duidelijk is dat je langs daar naar binnen gaat.

B. Ruimtelijke configuratie
 — Aspect van informele ontmoeting is belangrijk voor Eclips: flows 
regisseren. 

D. Gebruiks- en leefkwaliteit
 — Van preventie tot nazorg: ambulante dienstverlening > geen 
ziekenhuissfeer.

 — Taboe halen van psychische problemen via laagdrempeligheid 
(een open huis) en anonimiteit van de stad: geen groot uithang-
bord, maar verschuilen ‘als een huis in de rij’. 
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C

ALGEMENE 
REGELGEVING EN 

RICHTLIJNEN
 

Tot slot wordt nog een overzicht gegeven van de algemene regel-
geving en richtlijnen die van toepassing zijn op de site. Alle onder-
staande informatie is terug te vinden in de documentatie van de 
Stad Gent.

Zie in het bijzonder onderstaande documenten:
20190704_NO_Stedenbouwkundige randvoorwaarden Stads-
gebouw Baudelo.PDF
Baudelosite randvoorwaarden en programma.PDF

Algemene toegankelijkheidsregels
Rolstoeltoegankelijk, akoestiek,...

Inplanting
 — Het Baudelopark zelf (tot tegen de gevel van het huidige ge-
bouw) heeft de gewestplanbestemming parkgebied. De park-
gebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd 
om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet ver- 
stedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen. 
Dit houdt in dat alle gebouwaanhorigheden (terrassen, toe-
gangszone, trappen, reliëfwijzigingen, etc) op het eigen terrein 
in de bestemmingszone woongebied moeten worden gereali-
seerd. 

 — Er is geen gemeentelijk RUP of BPA van toepassing.

Mobiliteit
 — Het project ligt in rode zone van parkeernormen.
 — Laden en lossen bij voorkeur intern of via de Dodoensdreef. 
Niet op de fietsas langs het water. 

Gebouwvolume
 — Er is geen verplichting is om op deze voorbouwlijn te bouwen. 
Men mag dus achteruit bouwen. 

 — Er worden geen maximale bouwdieptes opgelegd. De 45°-regel 
is bepalend voor de bouwdiepte.

 — Ter hoogte van de hoek Baudelopark en Baudelokaai/Leie: max. 
hoogte 22m (bovenkant kroonlijst). 

 — Ter hoogte van de hoek Rembert Dodoensdreef/Baudelopark: 
De maximaal toegelaten bouwhoogte (bovenkant kroonlijst) op 
deze hoek bedraagt richtinggevend 15 meter.

 — Voor de aansluitingen met aanpalende percelen: max. 3 bouw- 
lagen.
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 — De hoogte van de gebouwen mag niet verder worden 
opgedreven met een extra technische verdieping.

 — Er wordt geen maximaal aantal bouwlagen opgelegd, maar op 
basis van de stedenbouwkundige randvoorwaarden is er po-
tentieel voor 6 bouwlagen hoek Baudelopark/Leie; 4 bouwlagen 
op de hoek met de Rembert Dodoensdreef; en verder afne-
mend tot 3 en 1 bouwlaag ter hoogte van de aansluitingen met 
de aanpalende percelen en meer in de kern van het bouwblok.

 — Gelijkvloerse sokkel van 4 meter hoog (vloer/vloer); bovenlig-
gende bouwlagen van 3,4 meter (vloer/vloer); en voor de bov-
enste bouwlaag wordt 1 meter extra gerekend voor (lichte) hel- 
lingen in functie van afwatering van platte dak, isolatiepakketten, 
eventueel terrasbedekking en dakrand en/of kroonlijst.

Maximale bebouwingsgraad
 — Buitenschil: deel van het stadsgebouw met vrij grote bouw-
hoogte. Mag 100% bebouwd worden.

 — Middenschil: tot 3 bouwlagen hoog
 Model A: het terrein moet minimaal 50% onbebouwd zijn 

(voorkeur).
 Model B: het terrein mag 100% bebouwd worden.

 — Binnenschil/kern: enkel gelijkvloers bebouwen. Het terrein moet 
hier minimaal 50% onbebouwd blijven. De onbebouwde onder-
grondse laag blijft maximaal vrij van putten e.d. (regenwaterput-
ten, septische putten) zodoende infiltratie maximaal mogelijk te 
maken. 

 Binnenschil/kern: deel van het gebouw waar we enkel het gelijkvloers bebouwen
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Ontwerpprincipes 
& -aanbevelingen De ontwerpprincipes en -aanbevelingen zijn bedoeld als 

input voor de (nog op te maken) projectdefinitie voor de 
ontwerpwedstrijd van het Baudeloproject. Ze vloeien voort 
uit de ambitienota die collectief is geformuleerd door de 
Projectgroep, (enkele) vertegenwoordigers van de buurt 
en de Stad. Om deze ambities waar te maken, is de vorm-
geving, organisatie en inrichting van de ruimte een be- 
langrijke hefboom. 

Bij de opmaak van de ontwerpprincipes en de bijhorende aanbe- 
velingen, stellen we expliciet het gebruikersperspectief centraal. 
De ruimte is producent van sociale relaties, en omgekeerd sociale 
relaties produceren de ruimte (Lefebvre 1974/1991, Soja 2003). 
Om dit in de praktijk te vertalen, schuiven we graag eerst twee aan-
dachtspunten naar voor:

A. AANDACHTSPUNTEN
Aandachtspunt 1: werken met verschillende graden van collectiviteit
In een stadsgebouw 2.0 waar diverse organisaties onderdak vinden, 
is werken met verschillende gradaties van collectiviteit een belang- 
rijke ontwerpopgave. Dat vraagt een doorgedreven zoektocht naar 
een haalbaar en werkbaar evenwicht tussen enerzijds gedeelde 
ruimte, en anderzijds afzonderbare ruimte. Door hier in het ont-
werp van bij aanvang de nodige aandacht aan te besteden, kunnen 
er op verschillende fronten winsten worden geboekt: namelijk het 
verbeteren van (1) de relaties tussen het gebouw en de directe 
omgeving; (2) de relaties tussen de verschillende organisaties bin-
nen het gebouw; (3) de relaties tussen de verschillende types van 
gebruikers. 
In plaats van een hard onderscheid tussen publieke (gedeelde) en 
private (afzonderbare) ruimtes, pleiten we voor een meer graduele 
aanpak. Door te werken met verschillende gradaties van collec-
tiviteit, zijn er meer zachte overgangen mogelijk tussen publieke, 
semi-publieke, collectieve en private ruimtes. Dit kan bijdragen aan 
een meer doorwaadbaar gebouw. De grenzen tussen binnen en 
buiten worden op zo’n manier vormgegeven dat op een orga-
nische manier en afhankelijk van welk type gebruiker je bent, 
duidelijk wordt tot hoe ver je in het gebouw kan en mag door-
dringen. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van diverse 
soorten natuurlijke of harde drempels (zoals een niveauverschil of 
een beveiligde deur), materiële of technologische drempels (bv. 
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via een badgesysteem). Daarnaast kan zo ook een onderscheid 
worden gemaakt in toegankelijkheid, waarbij sommige ruimtes van 
het gebouw een heel open en publiek karakter kunnen hebben 
(bv. het sociaal restaurant); terwijl de meer private delen meer in 
de luwte kunnen liggen (bv. bureaus of gespreksruimtes); en de 
semi-publieke of collectieve ruimtes (bv. de keuken of ateliers) 
eerder voor een selecte, afgebakende groep van gebruikers of op 
specifieke momenten toegankelijk is.

Aandachtspunt 2: een zorgzame omgang met flows en capaciteiten
Een stadsgebouw is een omgeving waar dagdagelijks diverse 
stromen van mensen, maar ook van producten en goederen bin-
nen- en buitengaan. We noemen dit de flows. Dit heeft als gevolg 
dat de bezetting van de ruimte ook voortdurend wisselt doorheen 
de tijd, met op sommige momenten pieken en op andere moment-
en dalen. We noemen dit de capaciteiten. 
We onderscheiden verschillende flows al naargelang het type ge-
bruiker: iemand met zorgnoden, een vrijwilliger of buurtbewoner 
beweegt zich anders doorheen het gebouw dan een personeelslid, 
een professional zoals wijkregisseur of sociale regisseur, een occa-
sionele bezoeker of iemand die een levering komt doen.
In een stadsgebouw 2.0 kan een intelligente omgang met de flows 
op een positieve manier bijdragen aan ambities op het vlak van in-
formele ontmoeting. Dat komt er dan op neer om waar mogelijk en 
wenselijk de gelegenheid aan te grijpen om flows met elkaar te la-
ten kruisen. Denk bijvoorbeeld aan ouders die hun kinderen komen 
ophalen bij IBO JOJO, en langs het sociale restaurant passeren, 
waar ze naast andere ouders, ook buurtbewoners, en andere 
Baudelo-gebruikers kunnen ontmoeten. Tegelijk is het ook belang- 
rijk om voldoende waakzaam te blijven voor het feit dat bepaalde 
ruimtes de nodige privacy en rust vergen. In dat geval, kan hiermee 
rekening worden gehouden door bepaalde flows af te zonderen, 
of sommige ruimtes zo goed mogelijk visueel en akoestisch af te 
zonderen. 
Door aandachtig naar de benodigde capaciteit te kijken, krijgen we 
zicht op de maximale en minimale bezetting van het stadsgebouw. 
Enerzijds laat dit toe om te bewaken dat het gebouw voldoende 
ruimte kan bieden voor de hoeveelheid vaste en tijdelijke gebruik-
ers die doorheen de tijd sterk kunnen wisselen. Een aandachtspunt 
is om niet enkel de huidige noden in rekening te brengen, maar 
ook de verdere toekomst in het achterhoofd te houden. Anderzijds 
maakt dergelijke oefening het mogelijk om waar wenselijk ruimte 

te delen op momenten dat niet de volledige capaciteit ervan wordt 
benut. Dat biedt extra marge voor andere zaken, en creëert keuzes 
op ontwerpvlak. Ontwerpers kunnen deze ruimtewinst bijvoorbeeld 
inzetten om meer genereuze circulatieruimtes te voorzien (hal, 
trappen, gangen, agora’s) i.f.v. informele ontmoeting; om afstand 
te creëren wanneer privacy en rust nodig is; om een kleiner, meer 
compact bouwvolume te realiseren; of witruimte (extra, nog niet 
geprogrammeerde ruimte) te voorzien.

B. VAN AANDACHTSPUNTEN NAAR ONTWERPPRINCIPES
In Hoofdstuk 6 Naar een gecoördineerd programma van Eisen, 
hebben we in deel A op basis van de inzichten die voortkwamen uit 
de workshops met de Projectgroep, al beschreven welke gedeel-
de clusters er kunnen ontstaan. Meer concreet zijn dat gedeelde 
clusters rond (1) de keuken, (2) de bureauruimte, (3) atelierruimtes, 
(4) buitenruimtes, (5) de inkom, en (6) de technische ruimtes, die 
telkens gekenmerkt worden door hun eigen publiek, semi-publiek, 
collectief, of privaat karakter. Door vanuit ontwerpperspectief naar 
deze clusters te kijken, reiken we hierna een aantal ontwerpprin-
cipes aan, die mee kunnen bijdragen om deze collectiviteitsambitie 
in de praktijk te vertalen.
In deel B van Hoofdstuk 6, hebben we vervolgens op het niveau van 
elke organisatie, en door middel van het configuratieplan, zichtbaar 
gemaakt welke impact de flows en capaciteiten kunnen hebben op 
de organisatie en indeling van het toekomstige Baudelogebouw. 
Ook deze inzichten nemen we mee, in de ontwerpprincipes die we 
hierna naar voor schuiven.

C. VIJF ONTWERPPRINCIPES VOOR BAUDELO  
De ontwerpprincipes werden een eerste keer geformuleerd en 
verder onderzocht tijdens een interne ontwerpworkshop, met input 
van 2 externe architecten (Marleen Goethals en Paul Vermeulen), 
het onderzoeksteam en de opdrachtgever (zonder de Project-
groep), op 28 augustus 2019. Vervolgens maakten deze vijf ont-
werpprincipes mee deel uit van het gesprek met de Projectgroep 
tijdens de Slotworkshop op 15 november 2019. Het tonen en duid-
en van inspirerende praktijkvoorbeelden op het vlak van ontwerp 
(cfr. de referenties hieronder), liet toe om het blikveld van de di-
verse organisaties rond clustering, collectiviteitsgraden, flows, etc. 
te verbreden. Tegelijkertijd zorgden de ontwerpvoorbeelden, en de 
aanwezigheid van 2 externe architecten (Marleen Goethals en 
Jasmien Wouters), ervoor dat voorheen eerder abstracte, 
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technische of theoretische discussies concreet konden worden 
gemaakt. Zo ging het bijvoorbeeld niet langer over de vraag of de 
keuken en/of eetruimte door meerdere organisaties zou kunnen 
worden gedeeld, en hoeveel vierkante meters hiervoor dan zouden 
nodig zijn; maar over de vraag hoe dit dan precies in zijn werk zou 
kunnen gaan (beheer), en aan welke ontwerpvereisten die keuken 
en/of eetruimte dan het best zou voldoen (ontwerp).

We onderscheiden vijf centrale ontwerpprincipes.

I. Ruimte voor de buurt
II. Een huis met meerdere voordeuren
III. Intelligente ruïne
IV. Hybride ruimtes
V. Gebruiks- en leefkwaliteit

Deze ontwerpprincipes vormen een eerste aanzet. Het is van be-
lang om deze principes en de bijhorende aanbevelingen in het 
vervolgtraject verder te blijven hanteren als leidraad, om deze 
gaandeweg te verfijnen en evt. bij te sturen wanneer nodig.

de buurt de toegang hybride 
ruimtes

intelligente 
ruine

gebruiks- en 
leefkwaliteit
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Een stadsgebouw 2.0 is een gebouw dat maximaal is ingebed in 
zijn omgeving en zich zoveel als mogelijk openstelt naar de buurt. 

Concreet kan de connectie met de buurt zich vertalen in de vol-
gende ontwerpaanbevelingen voor het Baudelogebouw: 

 — Overlast zoveel als mogelijk vermijden: door de akoestische 
normen te hanteren, extra akoestische maatregelen te nemen 
wanneer nodig, en de meest luidruchtige ruimtes diep in het 
gebouw te positioneren;

 — Het gebouw publieke functies geven die ook door de buurt ge-
bruikt kunnen worden (bv. een sociaal restaurant);

 — Ruimtes ter beschikking stellen van de buurt voor eigen gebruik, 
zoals een vergaderlokaal, bv. door meervoudig ruimtegebruik te 
voorzien en toe te laten;

 — Aansluiting zoeken met het Baudelohof (en het bijhorende 
ontwerp van de publieke ruimte). Door in het Baudelogebouw 
ook voldoende collectieve buitenruimte te voorzien, kan het 
Baudelohof deels worden ontlast van (reeds gesignaleerde) 
praktijken van eenzijdige claiming vanuit diverse hoeken;

 — Aansluiting zoeken met het water en de Willem I-kaai. De her-
aanleg van de kaai, en de omvorming tot een groenklimaatas 
met o.m. een fietsas vormen een zeer goede gelegenheid om 
zachte mobiliteit te stimuleren, en hierop in te spelen met het 
ontwerp voor het Baudelogebouw (bv. situering van het een      
fietsatelier, uitleendienst voor fietsen);

 — Aansluiting zoeken bij de ruimere omgeving, in het algemeen. 
Zo wordt op korte termijn de Dodoensdreef heringericht, in 
samenhang met de heraanleg van de Vlasmarkt en Sint Jacob; 
maar is ook het mee bekijken van de andere aanpalende straten 
en publieke ruimtes van belang.

 — Ontwerpen van een gebouwvolume dat zich inpast in de om-
geving. De volumestudie die gebeurd is naar aanleiding van 
de stedenbouwkundige studie (2019), vertrekt van de toepas- 
sing van de huidige stedenbouwkundige voorschriften, en is in 
eerste instantie opgemaakt om het maximale bouwvolume van 
het Baudelogebouw te kunnen berekenen. De verdere verfijning 
en uitwerking van dit gebouwvolume, r.h.m. ontwerpkwaliteit en 
inpassing in de omgeving is nog niet gebeurd en vraagt de nodi-
ge aandacht. De gevels aan de park- en waterzijde hebben een 
zeer publiek karakter, wat een bijhorende uitstraling vraagt.

 — Herstellen van natuurlijke zichtlijnen in de publieke ruimte, bv. 
richting het water en het sluizencomplex. De toepassing van de 

stedenbouwkundige voorschriften laat toe om de huidige rooilijn 
van het Baudelogebouw terug te trekken, zodat deze op bepaal-
de plaatsen, zoals aan de zijde van de Willem I-kaai en het park, 
verder naar achter kan komen te liggen (op de eigen site).  

Referenties
- Woonproject Kalkbreite (Zürich), Müller Sigrist Architekten
- The cineroleum (Londen), Assemble Studio
- Aufbau Haus (Berlijn), Clarke and Kuhn/Barkow Leibinger
- School De Tol (Riemst), Dierendonckblancke architecten
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School De Tol (Riemst), Dierendonckblancke architecten

School De Tol (Riemst), Dierendonckblancke architecten Woonproject Kalkbreite (Zürich), Müller Sigrist Architekten

The cineroleum (Londen), Assemble Studio
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Tijdens de verschillende Focusgroepen is uitgebreid stilgestaan 
bij de toegangen tot het gebouw en de implicaties daarvoor op de 
werking van de afzonderlijke organisaties. Iedereen zijn afzonder-
lijke voordeur is niet wenselijk met het oog op het inrichten van 
een collectief gebouw waar kans is voor ontmoeting, onverwachte 
kruisbestuivingen of collectieve activiteiten. Eén grote toegangs- 
poort met publieke balie verhindert op zijn beurt de anonimiteit of 
sfeer van informaliteit die verschillende organisaties opzoeken. De 
oplossing ligt ergens tussen beide. Zijn er collectieve voordeuren 
nodig die gedeeld worden tussen verschillende organisaties en 
welke organisaties zijn dit dan? Of nog: kan de architectuur bege-
leidend zijn en bezoekers en personeel gradueel en gevoelsmatig 
toeleiden naar de juiste lokalen? De voordeur hangt ook samen 
met de smoel van het gebouw. Afhankelijk van de grootte en het 
uitzicht van de voordeur, heeft die een meer of minder publiek of 
zichtbaar karakter. 

Concreet, kan de aandacht voor de ‘voordeur’ en de smoel van het 
gebouw zich op meerdere niveaus vertalen in de volgende ont-
werpaanbevelingen voor het Baudelogebouw: 

 — Waakzaam blijven dat via de diverse voordeuren, geen onge-
wenste hiërarchie tussen diverse gebruikersgroepen ontstaat of 
in stand wordt gehouden. Dat betekent ook dat het nodig is om 
voorbij stereotiepe oplossingen te denken, zoals bv. het ‘weg-
moffelen’ van de toegang voor gebruikersgroepen die in de stad 
vaak onder de radar leven (dak- en thuislozen, kwetsbare (ex-) 
drugsgebruikers, etc.);

 — De nodige zorgzaamheid aan de dag leggen op het vlak van 
privacy, en (het overwinnen van) mogelijke drempels om het 
Baudelo te betreden;

 — Rekening houden met de connectie met de buurt: bij de posi-
tionering en het uitzicht van de voordeuren, maar bijvoorbeeld 
ook bij de inpassing van grote ramen op straatniveau. Een 
gesloten gebouw, met een blinde façade of dode hoeken, waar 
bv. ’s avonds geen passage meer is of geen licht meer brandt, 
kan bijdragen tot een doods gebouw en een doodse buurt; 
waarbij het omgekeerde net kan bijdragen tot (positieve) leven-
digheid; 

 — Rekening houden met de toeloop van mensen, die gedurende 
bepaalde piekperiodes in een residentiële woonbuurt ook een 
verzadigingspunt kan bereiken, zodat er overlast wordt ervaren. 
Een slimme positionering van de voordeuren in het ontwerp van 

het gebouw, kan hieraan tegemoetkomen;
 — Rekening houden met leveringen, door een goede inpassing 
van de laad- en loszone te voorzien, met minimale overlast naar 
de buurt. 

Referenties
- Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), 51N4E architecten
- OCMW (Nevele), 51N4E architecten
- WZC De Drie Platanen (Oostende), Bovenbouw architecten
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Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), 51N4E architecten WZC De Drie Platanen (Oostende), Bovenbouw architecten

OCMW (Nevele), 51N4E architecten
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Een stadsgebouw 2.0 kan worden opgevat als een ‘intelligente 
ruïne’ (voormalig Vlaams Bouwmeester b0b Van Reeth). In dit kader 
zou dit betekenen dat het Baudelogebouw zo wordt vormgegeven, 
dat het in de toekomst zonder problemen kan worden uitgebreid 
en aangepast aan de veranderende noden en behoeften van de 
diverse gehuisveste organisaties. Daarnaast impliceert dergelijke vi-
sie dat er een gebouw wordt gerealiseerd dat verschillende niveaus 
van afwerking en toe-eigening toelaat door de diverse gebruik-
ers. Het flexibel, multifunctioneel en aanpasbaar karakter van een 
stadsgebouw 2.0 is geen vrijgeleide voor half afgewerkte gebou-
wen, maar is een manier om op duurzame wijze te anticiperen op 
toekomstige, nog niet gekende noden, én om in één beweging op 
een meer procesmatige manier te ontwerpen vanuit gebruik (i.p.v. 
architectuur als een kant-en-klaar eindproduct).

Concreet kan het principe van de intelligente ruïne zich op meer-
dere niveaus vertalen in de volgende ontwerpaanbevelingen voor 
het Baudelogebouw: 

 — Via ontwerpend onderzoek bepalen of/in welke mate een ruwe 
en/of modulaire structuur kan worden opgeleverd, en welke 
ruimtes extra aandacht voor (onmiddellijke) afwerking nodig 
hebben. Het gaat om het ontwerpen van een ‘casco-gebouw’, 
niet enkel vanuit budgettaire overwegingen, maar ook vanuit 
ruimtegebruik en toe-eigeningsmogelijkheden. Zo kan de ar-
chitect bij de oplevering bv. voor bepaalde delen van het ge-
bouw, enkel de dragende constructie, de buitenafwerking, de 
technieken, sanitair en de ruwe binnenafwerking voorzien. Aan-
dachtspunt: een flexibele gebouwstructuur creëert mogelijk een 
risico dat bepaalde groepen op termijn uit het gebouw kunnen 
verdrongen worden (bv. omwille van vraag naar uitbreiding van 
andere organisaties), dit dient (vooral vanuit beheer) mee be-
waakt te worden;

 — Eerder dan een kant-en-klaar ontwerp, kan aan de ontwerpers 
worden gevraagd om een ontwerpstrategie te ontwikkelen, met 
een visie om op een procesmatige en co-productieve manier de 
binneninrichting af te werken. Dat kan bijvoorbeeld in samen- 
werking gebeuren met gebruikers van het gebouw of vrijwilligers 
uit de buurt (bv. het maken van de meubels);

 — Inspelen op toekomstige veranderingen in het betreffende    
bouwblok. Zo zou de ontwikkeling van de bebouwing aan de 
zijde van Steendam sterk worden gehypothekeerd als deze zijde 
volledig wordt dicht gebouwd. Te onderzoeken of hier evt. mo-

gelijkheden zijn voor een kleine doorsteek;
 — Rekening houden met het bouwproces in verruimde zin, dus 
niet enkel en alleen gericht op het moment van de oplevering 
van het gebouw. Ook over de tussenfase dient te worden nage-
dacht (bv. tijdelijk gebruik); de mogelijke faseerbaarheid van het 
bouwproces (r.h.m. een beperkt budget); en de toekomstige 
aanpasbaarheid van het gebouw (bv. uitbreidbaarheid, multifunc-
tionaliteit) op langere termijn.

Referenties 
- Aanbouw Palais de Tokyo (Parijs), Lacaton & Vassal architecten
- Atelier Pascale Marthine Tayou (Gent), BC Architects
- Vlasmuseum (Kortrijk), NoAarchitecten



196 197

Vlasmuseum (Kortrijk), NoAarchitecten

Vlasmuseum (Kortrijk), NoAarchitecten Atelier Pascale Marthine Tayou (Gent), BC Architects

Aanbouw Palais de Tokyo (Parijs), Lacaton & Vassal architecten
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Een stadsgebouw 2.0 laat waar mogelijk ruimtes onbestemd om 
onverwacht gebruik, levendigheid en spontane ontmoetingen of 
samenwerkingen toe te laten. Hybride ruimtes stimuleren de crea-
tiviteit en de toe-eigening van het gebouw. Het gebruik in hybride 
ruimtes is niet voorgestructureerd, en kan dus wisselen doorheen 
de tijd. De nood en behoefte aan dergelijke niet-geprogrammeerde 
ruimte is meermaals bevestigd tijdens de diverse focusgroepen 
(cfr. Hoofdstuk 5 Ambitienota), en de slotworkshop. 
Dergelijke hybride ruimtes kunnen zich binnenin het gebouw bevin-
den waardoor ze uitwisseling toelaten tussen verschillende ge-
bruikers onderling. Maar ook een voortuin of portiek kan meerdere 
vormen van uitwisseling stimuleren met passanten en de buurt. 

Concreet kan de aandacht voor hybride ruimtes zich vertalen in de 
volgende ontwerpaanbevelingen voor het Baudelogebouw: 

 — Voldoende mogelijkheid voor hybride ruimtegebruik (overlap van 
diverse activiteiten), of zelfs ‘witruimte’ (nog niet gekende activi-
teiten) voorzien. Randvoorwaarde: mee opnemen van dergelijke 
ruimtes in het gecoördineerd Programma van Eisen (cfr. de pro-
jectdefinitie voor het ontwerp van een MaakLeerPlek, Leuven);

 — Streven naar een ontwerp dat veel flexibiliteit en wisselend ge-
bruik toelaat. Dat kan bv. door het voorzien van een genereus 
onthaal of brede(re) gangen, waardoor er ruimte ontstaat voor 
zithoekjes, exposities of recepties. Ook een intelligent grondplan 
met verschillende gebruiksmogelijkheden kan hiertoe bijdragen: 
zoals bv. aangrenzende ruimtes die tegelijk apart en ook samen 
kunnen gebruikt worden; of ruimtes die in mekaars nabijheid 
liggen, en die op bepaalde momenten tegelijkertijd voor ver-
schillende activiteiten en door diverse groepen gebruikt worden, 
waardoor informele ontmoeting of het ontdekken van de werk-
ing van andere organisaties wordt gestimuleerd. Tot slot vraagt 
dit een zorgzaam ontworpen inrichting die diverse gebruikers-
groepen kan aanspreken. 

Referenties 
- Art Basics for Children (Brussel), Hub architecten
- Basisschool ’t Regenboogje (Etterbeek), NoAarchitecten
- SESC Pompeia (Sao Paulo), Lina Bo Bardi
- Gemeentelijke basisschool (Berlaar), Bovenbouw architecten
- Het Gielsbos (Gierle), Dierendonckblancke architecten
- Sint Nicolaas openluchtschool (Amsterdam)

Centraal Beheergebouw (Apeldoorn, NL), Herman Hertzberger architect
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SESC Pompeia (Sao Paulo), Lina Bo Bardi

Het Gielsbos (Gierle), Dierendonckblancke architecten Art Basics for Children (Brussel), Hub architecten

Gemeentelijke basisschool (Berlaar), Bovenbouw architecten
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Een stadsgebouw 2.0 houdt rekening met gevoelsmatige indi-
catoren die belangrijk zijn voor de goede werking en het imago 
van de organisaties, maar die niet zuiver meetbaar zijn. Deze ge-
bruikswaarden kunnen vorm krijgen door de toepassing van bep-
aalde materialen, door lichtinval, akoestiek, uitzicht, plafondhoogte, 
compactheid van de ruimte, etc. Het gaat hierbij soms ook om sub-
jectieve waarden zoals huiselijkheid, veiligheid, ruwheid, zakelijk- 
heid, professionaliteit, uitnodigend karakter, privacy, het vermijden 
van een ziekenhuissfeer, etc.

Concreet kan de aandacht voor de algemene gebruiks- en leef-
kwaliteit zich vertalen in de volgende ontwerpaanbevelingen voor 
het Baudelogebouw: 

 — Aandachtig zijn voor zachte overgangen tussen publieke en 
private ruimte, omwille van mogelijke drempels, maar ook om 
toe-eigening van de ruimte te stimuleren of net grenzen te be-
waken (bv. een afsluitbare buitenruimte op de site, een luifel aan 
de straat- of parkzijde, een garagepoort die op momenten kan 
openstaan en inkijk biedt in activiteiten binnenin (cfr. het Bos in 
Antwerpen), etc.;

 — Rekening houden met de opvang van overgangsmomenten. 
Op het vlak van ruimtegebruik kunnen op bepaalde moment-
en capaciteitsdalen en hiaten ontstaan, waardoor er weinig of 
quasi geen personen aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de 
Winternachtopvang, waarbij de deuren pas ’s avonds, na een 
bepaald tijdstip opengaan. Via slim ontwerp kunnen dergelijke 
dalmomenten worden opgevangen, door in de nabijheid bv. een 
(verwarmde) ruimte te voorzien, waar ook wachtenden al zouden 
kunnen verblijven;

 — Voldoende zorg besteden aan de identiteit of het imago van 
het gebouw. Op dit vlak zijn er verschillende gevoeligheden. Be- 
paalde organisaties vinden zichtbaarheid belangrijk, voorname- 
lijk vanuit de ambitie om bepaalde groepen (bv. jongeren) aan te 
trekken. Andere organisaties vinden het dan weer belangrijk om 
niet te hard uit de toon te vallen, voornamelijk omwille van mo-
gelijke stigmatisering van bepaalde groepen (bv. SVK-woningen). 
Nog andere organisaties benadrukken het belang van discretie 
(bv. de Winternachtopvang);

 — Niet enkel het publiek, maar ook het huiselijk karakter van het 
gebouw bewaken. Het merendeel van de organisaties die deel 
uitmaken van de Projectgroep benadrukken het belang van 
zaken die gerelateerd zijn aan huiselijkheid, zoals geborgenheid, 
laagdrempeligheid, gezelligheid, en toegankelijkheid.

Referenties 
- Jeugdinstelling en kantoren Emmaüs (Mechelen), NoArchitecten
- Woonzorgcentrum Het Gielsbos (Gierle), Dierendonckblancke 
architecten
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Jeugdinstelling en kantoren Emmaüs (Mechelen), NoArchitecten Woonzorgcentrum Het Gielsbos (Gierle), Dierendonckblancke architecten

Woonzorgcentrum Het Gielsbos (Gierle), Dierendonckblancke architecten
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Organisatiemodel
Op basis van zowel de collectieve ambities van de di-
verse organisaties, die gevat worden in de ambitienota 
en op langere termijn de individuele en collectieve or-
ganisatiecultuur van Baudelo kunnen inspireren, als het 
gecoördineerd Programma van Eisen en de ruimtelijke 
doorvertaling ervan, staan we nu stil bij een mogelijk or-
ganisatiemodel dat in dit nieuwe project kan geïmplemen-
teerd worden. In wat volgt, geven we hiertoe een eerste 
aanzet. We schuiven een dynamisch organisatiemodel 
naar voor waarbij de diverse organisaties een collectief 
gebruik en beheer van het gebouw kunnen garanderen in 
een gezonde samenwerking en vitale wisselwerking tus-
sen de organisaties onderling en tussen de organisaties 
en de ruimere omgeving van Baudelo. 

A. ASPECTEN VAN GOED BEHEER 
Een goed beheer hangt samen met drie aspecten, die niet los van 
elkaar kunnen gezien worden: 

Inhoudelijk programma
Bij het te ontwikkelen en uit te rollen programma is het de bedoe-
ling dat de diverse organisaties hun inhoudelijke werking en daaruit 
voortvloeiende agenda op lange en op korte termijn op elkaar 
afstemmen. Daarbij is het cruciaal om niet categoriaal of doelgroep 
specifiek te denken en te handelen; het programma moet open-
staan voor een diversiteit van gebruikers. 

Gezonde wisselwerking en verstandhouding met de buurt
Bij het uitwerken van het inhoudelijk programma is expliciete aan-
dacht nodig voor lokale verankering. Het Baudelogebouw kan zich 
niet geïsoleerd opstellen naar de omgeving toe: van bij de start 
moeten een gezonde wisselwerking en goede verstandhouding 
met de buurt worden opgebouwd. 

Dagelijks beheer 
Om het programma inhoudelijk en organisatorisch te implementer-
en in een gezonde en dynamische samenwerking en wisselwerking 
met de omgeving zijn goede onderlinge afspraken nodig over het 
dagelijkse beheer en gebruik van het gebouw. Een gezonde balans 
tussen het bewaren van de individuele eigenheid en aspiraties, en 
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het respecteren van de collectieve inhoudelijke samenwerking die 
gedeeld ruimtegebruik mogelijk maakt, is hierbij van belang. Het 
dagelijks beheer moet ervoor zorgen dat het inhoudelijke program-
ma procesmatig, dynamisch en reflexief in de praktijk kan worden 
gebracht. Gaandeweg evalueren en bijsturen zullen hierbij steeds 
noodzakelijk blijven. 

B. AANWEZIGE KIEMEN EN COMPETENTIES VAN GOED BEHEER 
De voorgestelde organisatiestructuur is erop gericht om boven-
staande drie aspecten in relatie tot elkaar te brengen. Gezien een 
goed beheer geen eenvoudige opdracht vormt, zullen meerdere 
organisaties een gedeelde verantwoordelijkheid moeten opne-
men om dit mogelijk te maken. De diverse betrokkenen kunnen 
weliswaar verschillende rollen en taken opnemen, omdat er ook 
diverse competenties nodig en aanwezig zijn. 
Op basis van het onderzoek kunnen we vaststellen dat er vandaag 
al heel wat kiemen en competenties aanwezig zijn om dit te ver-
ankeren. We geven hier slechts een aantal voorbeelden per 
deelaspect, die in de gesprekken en ambitieworkshops aan bod 
kwamen. 

Inhoudelijk programma
 — De toeleiding van jongeren naar OverKop of Eclips via het Huis 
van de Jeugd, of de doorstroom van het doelpubliek van OpStap 
naar de winternachtopvang of Eclips.

 — De volwassenen van OpStap of de jongeren van het Huis van 
de Jeugd kunnen werk of vrijwilligerswerk doen (bij IBO JOJO, 
Chiro, Groendienst, …) om een goed beheer van het gebouw te 
versterken (bv. een gedeeld sociaal restaurant, het proper houd-
en van het gebouw en de nabije omgeving, ...) 

 — Het programma van het Jeugdverblijfscentrum en het Huis van 
de Jeugd kunnen op elkaar afgestemd worden. Chiro gaf aan 
dat het naast een functionele samenwerking met de Winter-   
nachtopvang ook inhoudelijke, educatieve trajecten wil opzetten.

 — ...

Gezonde wisselwerking en verstandhouding met de buurt
 — De organisaties die eerder al in het Baudelogebouw gehuisvest 
waren, hebben een gezonde wisselwerking met de buurt ontwik-
keld. OpStap bijvoorbeeld werkte eerder al met naburige organ-
isaties of actoren samen en houdt op een productieve manier 

een oogje in het zeil bij onrust (cf. het begrip ‘parktelevisie’. De 
lokalen van OpStap in het Baudelogebouw gaven met een heel 
groot raam uit op het Baudelohof, waardoor het personeel op 
een niet dwingende manier een oogje in het zeil kon houden). 
En ook de Winternachtopvang is geworteld in de buurt gezien 
het Baudelohof en de directe omgeving een soort ‘natuurlijke 
habitat’ vormen voor dak- en thuislozen. 

 — Bij de nieuwe organisaties hebben diverse actoren een uit-
gesproken interesse en capaciteit om een gezonde wisselwerk-
ing met de buurt uit te bouwen. Zo zette Chiro in het verleden 
al buurtwerkingen op in andere Jeugdverblijfscentra, de Jeugd-  
dienst gaf aan een mobiele jeugdwerker of ‘pleinpatron’ te kun-
nen inzetten als aanspreekpunt voor de jongeren in het park, …

 — Er zijn heel wat organisaties in de buurt waarmee kan worden 
samengewerkt of naar waar kan worden doorverwezen, zowel 
inhoudelijk als op het vlak van gedeeld ruimtegebruik.

 — Er zijn actieve buurtorganisaties, zoals het Waterwijkcomité, 
die interesse hebben in het delen van ruimtes of gezamenlijke 
projecten. Daarnaast zijn er ook de informele sociale contacten 
en is er de mogelijkheid om onbekende buurtbewoners verder 
te leren kennen en te zoeken naar een gedeeld draagvlak en 
gedeelde interesses om samen te werken. 

 — Een gemotiveerde wijkregisseur en sociale regisseur zijn actief 
in de wijk en zijn bereid om bij te dragen tot de inhoudelijke 
werking en de vinger aan de pols te houden. 

 — …

Dagelijks beheer
 — In al haar Jeugdverblijfscentra heeft Chiro een conciërge aan-
gesteld, die zowel binnen het centrum als in relatie tot de om-
liggende omgeving waakt over een fijne sfeer, een efficiënt 
logistiek beheer, … ook bij weekend- en/of avondactiviteiten. De 
conciërge vormt op die manier zowel een ‘goede huisvader’ als 
een eerste aanspreekpunt voor de (tijdelijke) bewoners van het 
centrum én de buurt  

 — De doelgroep van OpStap kan zich inschrijven voor twee ‘jobs’ 
per week. Op het moment dat de organisatie actief was in 
Baudelo poetsten deze vrijwilligers onder andere het eigen ge-
bouw, ze kookten, ruimden zwerfvuil in het park, … Tegelijkertijd, 
door de aanwezigheid van de OpStap medewerkers, werd er 
kort op de bal gespeeld als er zich incidenten in het gebouw of 
daarbuiten voordeden. 



214 215

 — Naast het feit dat de medewerkers van de verschillende organ-
isaties die in en uit het gebouw lopen, sowieso voor de nodige 
sociale controle zullen zorgen, wil het Huis van de Jeugd een 
beheerder aanstellen voor de collega’s in het gebouw én voor 
de buurt. De samenwerking tussen OverKop, de Jeugddienst en 
het Jeugdverblijfscentrum zorgt er bovendien voor dat bijvoor-
beeld geen extra jeugdwerkers moeten worden ingeschakeld 
voor de OverKop-jongeren. 

 — …

C. GOED BEHEER IN DE PRAKTIJK
Op basis van deze reeds aanwezige kiemen en competenties stel-
len we een drieledige dynamische en open organisatiestructuur 
voor. Dergelijke dynamische en open structuur vraagt een proces-
matige benadering, waarbij voortdurend wordt nagegaan in overleg, 
op basis van de ambitienota en bovenstaande drie aspecten 
- programma, buurt en beheer –, of de gedeelde ambities gereal-
iseerd worden. Zo nodig moeten deze ambities herijkt, bijgesteld 
én doorvertaald worden in het gebruik van het gebouw (cf. casco, 
grijze zones), dat zich aanpast en groeit naargelang de ervaringen, 
vragen, bezorgdheden, en opportuniteiten die zich voordoen.
We stippen hier graag aan dat een periode van tijdelijk gebruik als 
voorbereiding en leertijd voor een goede organisatiestructuur be-
langrijk kan zijn. Cruciaal in deze tijdelijke invulling is dan wel dat 
niet enkel het Huis van de Jeugd, maar alle toekomstige partners 
de mogelijkheid krijgen om te experimenteren met programma, 
gebruik van de ruimte, afstemming met de buurt, etc. Bovendien 
is het noodzakelijk om in deze fase ook de aspiraties, vragen en 
mogelijkheden van de buurt verder te ontginnen en in synergie te 
brengen met de ‘eigen doelstellingen’. Het is onze overtuiging dat 
‘onbekend’ hier zeker nog heel wat ‘onbemind’ maakt.

De drie concrete geledingen voor de organisatiestructuur die we 
hier naar voor schuiven, zijn:

1. De kern 

In deze kern zitten: 
 — Diverse vertegenwoordigers van alle (langdurig) aanwezige 
organisaties in het Baudelogebouw. Deze vertegenwoordigers 
zijn mensen met een visie en een coördinerende functie. Ze krij- 

gen het mandaat en de tijd van de eigen organisatie om in deze 
kerngroep te participeren en taken voor ‘het collectief’ op te 
nemen. Tegelijk rapporteren deze vertegenwoordigers ook naar 
de eigen organisatie terug. 

 — De wijk- en/of sociale regisseur, die de buurt vertegenwoordi-
gen en de vinger aan de pols houden bij bewoners, omliggende 
werkingen en organisaties, … 

 — De kern stelt in eerste instantie een campingbaas/verbindings- 
officier aan, en dit bij voorkeur vòòr de opening van het ge-
bouw – de start van de tijdelijke invulling is, naar onze mening, 
daarvoor het ideale moment. De campingbaas/verbindingsoffi-
cier is een extra personeelslid. Hij/zij is zowel een productie- en 
community medewerker die activiteiten en projecten binnen, 
naar en vanuit het gebouw leidt, als een procescoach die be-
geleidt, verbindt, bijstuurt en overlegt. Concreet is de camping-
baas/verbindingsofficier deel van het kernteam en legt hij/zij 
de basis voor een dagelijkse werking, die steunt op duidelijke 
afspraken op vlak van permanentie, taakverdeling, de financiële 
bijdrage die hieraan vasthangt, etc. (cfr. een huishoudelijk regle-
ment). Hij of zij werkt samen met de beheerder van de Jeugd-
dienst, de verantwoordelijke(n) van het fietsatelier of werkatel-
ier, de verantwoordelijke van het sociaal restaurant,... Mogelijk 
neemt hij of zij tegelijkertijd ook al één of meerdere van deze 
rollen op. Daarnaast is de campingbaas/verbindingsofficier een 
centraal aanspreekpunt, bij wie de ‘bewoners’ en buren van het 
Baudelogebouw plannen en bezorgdheden kunnen aankaarten. 
Hij/zij onderzoekt ook nieuwe opportuniteiten (bv. nieuwe, al 
dan niet tijdelijke samenwerkingspartners), stemt werkingen op 
elkaar af, streeft naar gezamenlijke activiteiten, etc. Vragen, voor-
stellen en opportuniteiten worden steeds gebundeld en voorge-
legd op het kernteam, dat geregeld en structureel samenkomt, 
beslissingen neemt en een verdere aanpak op poten zet. 

 — Daar waar de campingbaas/verbindingsofficier het overzicht/
inzicht houdt op inhoudelijk-procesmatige aspecten, voorzien 
we ook een technisch-administratief sitebeheerder die ener-  
zijds instaat voor een optimaal en flexibel gebruik van de ruimte 
(cf. ontwikkelen van een technisch draaiboek), en anderzijds de 
boekhouding, vergunningen, contracten, een schoonmaakplan 
en een gezamenlijke kalender bijhoudt. Deze sitebeheerder 
wordt aangesteld op het moment dat het gebouw opent en 
maakt deel uit van het kernteam. Een mogelijkheid is dat de het 
takenpakket van de concièrge van het JVC wordt uitgebreid tot 
technisch-administratief sitebeheerder.
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2. Werkgroepen

Rond gedeelde initiatieven (bv. de gedeelde keuken/het sociaal 
restaurant, de organisatie van evenementen/jaarthema’s, …) 
worden werkgroepen opgezet die centraal worden aangestuurd 
door de campingbaas/verbindingsofficier en de sitebeheerder die 
hierover rapporteren en overleggen met het kernteam. In deze 
werkgroepen kunnen ook extra mensen die niet in de organisatie 
zitten, worden betrokken. Zo kan het interessant zijn om voor een 
werkgroep die zich concentreert op het sociaal restaurant ook een 
aantal buurtactoren of naburige organisaties aan te spreken.

3. Stuurgroep

Naast de kern en de werkgroepen die in eerste instantie gericht 
zijn op het ‘draaiende houden’ van een dynamische werking, is het 
belangrijk om ook een stuurgroep te voorzien die mee vormgeeft 
aan de visie van Baudelo op korte en lange termijn. De stuurgroep 
bestaat bij voorkeur uit een aantal experts met verschillende kennis 
en kunde op vlak van gedeeld gebruik, beheer van ruimtes, collec-
tieve organisatiestructuren, etc. De stuurgroep evalueert mee de 
werking, stuurt bij en geeft advies en ondersteuning om wat bin-
nen de werking van het Baudelogebouw gebeurt te verbinden met 
ruimere sociale, ruimtelijke en bestuurlijke besognes en met het 
debat over stedelijke vraagstukken (wie mag wel en niet aanwezig 
zijn in de stad, op welke manier kan ‘ontmoeting’ in een diverse 
samenleving vorm krijgen, hoe kunnen we dit ruimtelijk vertalen).

Buurtorganisaties
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Aandachtspunten 
en aanbevelingen 
voor de toekomst

Met deze sociaal-ruimtelijke studie hebben we het traject met de 
Projectgroep van een stevige basis willen voorzien. Ondanks het 
uitstel van de opstartdatum van het bouwproject, is het belang-
rijk om het lopende proces met de huidige partijen actief verder te 
blijven zetten. Hieronder volgen een aantal bijzondere aandachts- 
punten en aanbevelingen met het oog op dit vervolgtraject.

1. BLIJVEN STREVEN NAAR EEN GOEDE MATCH TUSSEN DE 
DIVERSE ORGANISATIES, AFGESTEMD OP DE EIGENHEID EN 
SPECIFICITEIT VAN DE BUURT
Er zijn verschillende goede redenen om OverKop (+ JAC), OpStap 
en de Winternachtopvang in de toekomst van een plaats te verze-
keren in het gebouw. Niet alleen sluit hun werking goed aan op die 
van de andere organisaties die deel uitmaken van de Projectgroep. 
Daarnaast hebben zij hun werking vandaag al ingenesteld in de 
buurt, en hebben zij een gezonde synergie met de omge-
ving ontwikkeld. Zowel voor de Winternachtopvang als voor OpStap 
geldt dat zij in de natuurlijke habitat van dak- en thuislozen werk-
en, wat anders kan leiden tot minder toezicht op deze groep in het 
park. 

2. OP EEN ZORGZAME MANIER COMMUNICEREN OVER HET TO-
TAALPROJECT, ZODAT NIET ALLEEN ALLE ORGANISATIES, MAAR 
OOK DE DIVERSE GEBRUIKERS OF BEWONERS ZICH HIERIN 
KUNNEN HERKENNEN.
Omwille van de grote diversiteit van betrokken organisaties met elk 
hun eigen doelpubliek is het van belang om in de communicatie 
eenzijdige claiming of branding vanuit één hoek te vermijden. Ook 
mogelijke stigmatisering is een aandachtspunt, en dient zoveel als 
mogelijk te worden vermeden. Er is bv. al een tijdje sprake van het 
‘Huis van de Jeugd’. Dit vraagt bijsturing, maar dergelijke benaming 
zou eventueel wel een plaats kunnen krijgen als één van de 
‘kamers van het huis’.

3. VOLDOENDE FLEXIBILITEIT BLIJVEN INBOUWEN, OM TE KUN-
NEN ANTICIPEREN OP (NOG NIET GEKENDE) ONTWIKKELINGEN 
OF OPPORTUNITEITEN.
Rekening houden met het lange, complexe, politieke en onzekere 
proces dat tot nu toe al met de organisaties is gelopen door de 
Stad Gent, en dat de komende jaren nog dient te worden verder 
gezet. Het opbouwen van wederzijds vertrouwen is hierbij van be-
lang. Rekening houden met het feit dat het Programma van Eisen 
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in de toekomst wellicht nog zal wijzigen. Rekening houden met 
nieuwe ontwikkelingen in de directe omgeving, die een impact 
kunnen hebben op het toekomstige Baudelo project. Denk bijvoor-
beeld aan de opstart van het Broei-project in het Duivelsteen, of de 
potentiële connectie met de Sint-Lievenssite. 

4. SOCIAAL EN BETAALBAAR WONEN ALS MEERWAARDE
Van bij aanvang hebben we gepleit om (betaalbaar en sociaal in-
clusief) wonen mee onderdeel te laten uitmaken van dit project. 
Indien deze kans zich in de toekomst opnieuw zou stellen op de 
Baudelosite, of in hetzelfde bouwblok of de directe omgeving, zijn 
er verschillende goede redenen om dit opnieuw in overweging te 
nemen. Dit omwille van de grote urgentie op het vlak van sociaal en 
betaalbaar wonen. Slechts 5% van de jongeren die een instelling 
verlaten krijgen effectief via een versnelde procedure een plaats 
toegewezen bij sociale huur (waar ze nochtans recht op heb-
ben). Daarnaast is er een tekort aan wonen voor grote gezinnen 
(nood aan betaalbare 3 of nog meer 4 slaapkamerappartementen). 
10.500 huishoudens staan op de wachtlijst voor een sociale 
woning. 

5. BLIJVENDE AANDACHT VOOR DE SOCIAAL-RUIMTELIJKE 
DIMENSIE
Tijdens deze studie zijn eerste stappen gezet om het Baudelo 
project op een goede manier te laten landen in de buurt. Maar 
de ruimte voor een meer doorgedreven vorm van participatie met 
de buurt was tot nu toe eerder beperkt (handelaars Steendam; 
FOS De Zebra’s en het SKI op de Baudelosite,...). Tijdens de Fo-
cusgroepen en de Slotworkshop waren slechts enkele bewoners 
van het Waterwijkcomité uitgenodigd. Zij waren zelf trouwens ook 
vragende partij, om de betrokkenheid van de buurt in de toe-
komst te verbreden. In de toekomst moet dus ook op dit vlak nog 
bijkomend werk verricht worden. Dit gebeurt het best in samen-
spraak met de sociale en wijkregisseur, om de betekenisverlening 
omtrent processen van gemeenschapsvorming en aspiraties van de 
buurt verder te ontginnen en in synergie te brengen. Er is nog veel 
‘onbekend’, en mogelijks ook ‘onbemind’. Terwijl er wellicht nog vele 
kiemen voor gezonde en nieuwe synergie met de buurt aanwezig 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan Eclips die nu al een vrijwilligerswerking 
(cfr. buddy - systeem) heeft met coördinatoren en dit wil uitbreiden. 

6. WERK MAKEN VAN KWALITEITSVOLLE ARCHITECTUUR EN 
STEDENBOUW
De ambitie is om het Baudeloproject in de toekomst verder te 
zetten via de procedure van de Open Oproep van het Team Vlaams 
Bouwmeester, of via een ontwerpwedstrijd vanuit de Gentse Stads-
bouwmeester. Beide pistes tonen de hoge ambities op het vlak van 
ruimtelijke kwaliteit. Zowel bij de opmaak van de projectdefinitie, 
als bij de selectie van een (best multidisciplinair) team is het van 
belang om niet enkel aandachtig te zijn voor de ruimtelijke kwal-
iteit, maar ook de sociale dimensie niet uit het oog te verliezen. 
Dat vraagt een geïntegreerd proces. Op ruimtelijk vlak willen we er 
graag op wijzen dat de huidige stedenbouwkundige studie die ver-
trekt van het maximale bouwvolume, en eenzijdig vanuit bestaande 
stedenbouwkundige voorschriften is bepaald, nog herbekeken 
dient te worden vanuit een perspectief van ontwerpkwaliteit. Daar-
naast hebben we vastgesteld dat de ontwerpopdracht voorlopig 
nog erg strikt lijkt afgebakend, waardoor bv. de directe omgev-
ing en meer in het bijzonder de drie aanpalende straten aan het 
Baudelogebouw niet mee vervat zitten in de opdracht. 

7. TIJDELIJK GEBRUIK ALS HEFBOOM 
De intentie om vanaf 2024 tijdelijk gebruik te voorzien, kunnen we 
enkel toejuichen (cfr. Hoofdstuk Organisatiemodel). Wel pleiten we 
ervoor om hierbij de héle Projectgroep te betrekken en niet enkel 
het Huis van de Jeugd. Dit is een eerste uitgelezen kans om de 
organisatiestructuur te testen.

8. OVERMAAT INBOUWEN
Deze sociaal-ruimtelijke studie is opgestart vanuit de noodzaak om, 
naast sociale winsten, ook vierkante meters te winnen via gedeeld 
ruimtegebruik. Ruimtes delen betekent echter ook voldoende over-
maat inbouwen: denk aan de collectieve atelierruimtes en bu-
reauruimtes, een divers aanbod aan buitenruimtes, semi-publieke 
hallen, hybride circulatiewegen,... De bruto vloeroppervlakte van het 
geheel aan ruimtes uit de individuele Programma’s van Eisen be-
draagt 9.348,61 m2 (zonder buitenruimtes). De beschikbare bruto 
oppervlakte volgens de meest recente stedenbouwkundige studie 
bedraagt 10.162 m2 (incl. 23% onbebouwde terreinoppervlakte). 
Dat betekent dat er enige marge is voor het onderbrengen van het 
gecoördineerd Programma van Eisen. Het is aangeraden om deze 
marge maximaal in te zetten voor de gedeelde clusters en het in-
rekenen van voldoende overmaat. 
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