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DE STANDAERTSITE
EN DE BROEDERIJ
EEN BLIK IN DE TOEKOMST

OP 28 EN 29 SEPTEMBER 2018 WERD DE BROEDERIJ OP DE STANDAERTSITE FEESTELIJK GEOPEND. De Broederij vormt de
nieuwe ontmoetingsplek voor en door de buurt op de vernieuwde Standaertsite in Ledeberg.
Na de aankoop door de stad werd op de Standaertsite een
tijdelijke invulling georganiseerd. Deze tijdelijke invulling
gaf ruimte aan verschillende organisaties en bewoners om
te experimenteren en mee te bepalen hoe de definitieve
Standaertsite er moest uitzien. Toen in 2016 de sloopwerken
begonnen, verhuisde een deel van de activiteiten van de
tijdelijke invulling naar andere plekken in Ledeberg. Vandaag, vijf jaar na de aankoop, is de Broederij, de nieuwe
ontmoetingsplek op de Standaertsite een feit! Het beheer
van de Broederij werd door de stad teruggegeven aan de
buurt. Hiervoor werd de vzw Standaertgroep opgericht.
Deze bestaat uit verschillende organisaties die al jaren
betrokken zijn bij de uitbouw van de Standaertsite en 333

EEN KORTE GESCHIEDENIS
Eind 2012 ging de bekende Standaert-doe-het-zelf zaak
failliet. Hierdoor kwam er een terrein van ongeveer 3500m²
vrij in het hartje van de dichtbevolkte Ledebergwijk.
Geëngageerde buur tbewoners en buur torganisaties
verenigen zich in ‘Ledeberg doet het zelf’ en vragen de
Stad Gent om de site aan te kopen en zo te zorgen voor
meer ruimte voor groen en ontmoeting in het centrum van
Ledeberg. Binnen de lijnen van het stadvernieuwings
project ‘Ledeberg Leeft’ besliste de stad om een groot deel
van de site aan te kopen en die te bestemmen als een
groene ontmoetingsplek voor de buurtbewoners.
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333 bestaat uit Ledeberg Doet het Zelf, een collectief van
buurtbewoners, vzw Mais Quelle Chanson, vzw Elftwelf,
de Fietskeuken en Samenlevingsopbouw Gent vzw.

nog vergroot. Op dit moment zijn de bovenruimtes enkel
toegankelijk via een trap, maar in de komende periode zal
ook een lift voorzien worden.

WAT VALT ER TE BELEVEN OP DE
STANDAERTSITE EN IN DE BROEDERIJ?

De grote benedenruimte werd ingericht als Herberg: een
ruimte om iets te drinken, een krant of een boek te lezen of
gewoon gezellig samen te zijn. Op bepaalde dagen worden
hier extra activiteiten georganiseerd, maar de herberg is
steeds vrij toegankelijk. Ook wordt er een kinderhoekje
voorzien met een heuse speeltoren en kan je er een boek
ruilen in de boekenruilkast. Deze herberg wordt door
verschillende mensen en organisaties opengehouden.
Zoals de Broederij het kloppend hart van de Standaertsite
wordt, zo wordt de herberg het kloppend hart van de
Broederij. Er wordt gekozen voor democratische prijzen en
er kan ook betaald worden met Pluimen, de Ledebergse
wijkmunt.

De nieuwe Standaertsite wordt een groene ontmoetings
plek in het hartje van Ledeberg. Het doel van de plek is
duidelijk: een bruisende ontmoetingsplek waar iedereen
van de wijk zich thuis kan voelen. Dit gevoel moet al
beginnen bij beide ingangen van de Standaerts ite.
Deze brengen immers het groen tot op straat en
nodigen mensen uit om binnen te wandelen. In het
park komen een aantal bomen, bessenstruiken, gras
en vaste beplanting. Ruimte dus voor kinderen om te
spelen en voor eenieder om er gezellig te vertoeven en
van het groen te genieten. Tevens wordt er ook ruimte
voorzien voor de Boerenmarkt, is er een speelzandbak, zijn
er voldoende bankjes en is er een overdekte luifel die ruimte
biedt voor verschillende activiteiten in open lucht. Tot
slot is er ook een rechtstreekse toegang naar de site voor
Compagnie Emmaüs, het dovencentrum in de buurt.

De tweede benedenruimte werd ingericht als ‘vuile atelierruimte’. Hier kan gesleuteld, getimmerd en geknutseld worden. Momenteel gaat hier op woensdagavond wekelijks de
fietskeuken door. De grote bovenruimte kan multifunctioneel
gebruikt worden. Momenteel repeteert hier het kinderkoor
Mais Quelle Chanson. In de toekomst zal ook het Ledebergs
orkest van de Ledebirds hier repeteren. Deze ruimte al nog
extra akoestisch afgewerkt worden, al wordt het gebruik
ervan zeker niet beperkt tot enkel muzikale activiteiten. Ook
de kleine ruimte boven staat open voor verschillend gebruik,
op dit moment heeft er bijvoorbeeld al een fotoworkshop
voor kinderen en een naaiatelier plaats. Naast een aanbod
van diverse activiteiten is er vooral ook nog heel veel ruimte
voor nieuwe ideeën van, door en voor buurtbewoners!

De Broederij zelf telt vier ruimtes, 2 grote en 2 kleine. Deze
kunnen voor verschillende activiteiten gebruikt worden, op
voorwaarde dat die toegankelijk zijn voor de buurt. Daarnaast zijn er ook drie moestuinvakken voorzien waarin
samen met buren getuinierd kan worden. Wat hier precies
zal groeien wordt samen met mensen uit de buurt bepaald,
gezaaid en geoogst! Verder is er ook publiek sanitair voorzien, wat de toegankelijkheid van het park en de Broederij
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DE ROL VAN
SAMENLEVINGSOPBOUW GENT
Zoals hierboven reeds vermeld, is Samenlevingsopbouw Gent
deel van de vzw Standaertgroep die het beheer van de Broederij op de Standaertsite mee vormgeeft. In deze vzw vertegenwoordigt Samenlevingsopbouw Gent de stem van een
groep kwetsbare Ledebergnaren en waakt ze mee over de
toegankelijkheid van de site voor elke inwoner van Ledeberg.
Ook ziet Samenlevingsopbouw Gent erop toe dat de Pluimen
een centrale plek krijgen binnen de werking van de Broederij.
Via de Pluimen wordt geprobeerd de plek nog toegankelijker
een aantrekkelijker te maken voor alle buurtbewoners.
Tot slot organiseert Samenlevingsopbouw Gent ook wekelijks
een open ontmoetingsmoment in de herberg. Dit is een laagdrempelig moment waar iedereen uit de buurt welkom is voor
een kop koffie en een middagmaal. Op die manier willen we
bijdragen aan de uitbouw van kwaliteitsvolle, solidaire netwerken in de buurt. Tevens wordt tijdens dit moment gepeild
naar wat er leeft bij kwetsbare buurtbewoners en wordt hen
op die manier een stem gegeven in de verdere uitbouw van
de Broederij, de Standaertsite en de wijk Ledeberg. Binnenkort
gaan we met Samenlevingsopbouw Gent ook aan de slag in
de drie moestuinen, opnieuw met oog op het uitbouwen van
netwerken binnen de wijk.

Meer info: www.debroederij.gent - info@debroederij.gent
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