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doe- en denkplek voor
de nieuwe generatie
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In hartje Gent opent een iconisch gebouw zijn deuren. 

Het heeft een afspraak met de toekomst. Met jonge gasten 

op zoek naar een plek waar ze hun talenten kunnen laten 

broeien. De naam van het project: BROEI. 
De iconische plek? Kasteel Geeraard de Duivelsteen.

alles wat 
je moet weten 
over BROEI!
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Geeraard de Duivelsteen, 
een duivels verhaal 

Het verhaal van Geeraard de Duivelsteen voert 

ons terug naar de 13e eeuw. De burcht speelde 

een belangrijke rol in de havenactiviteiten in 

Gent. Maar het zijn vooral zijn inwoners die tot de 

verbeelding spreken. Gheeraert Vilain werd in deze 

burcht geboren. Een illustere ridder met heel wat 

op zijn kerfstok. Vandaar zijn bijnaam: Geeraard 

de Duivel. Na hem volgenden ridders, paters, 

scholieren, wezen, krankzinnigen, gevangenen 

waarvan Jacob Van Artevelde,… Zelfs stripfiguur 

Nero passeerde hier in drie albums. Van 1904 tot 

eind 2014 herbergde Geeraard de Duivelsteen het 

Rijksarchief. Daarna bleef het even stil.

locatie:
Duivelsteen
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BROEI, een tijdelijk 
platform voor jonge gasten 

Na ridderfeesten, bacchanalen, folteringen, 

contemplatie… is het tijd voor een ander avontuur 

met nieuwe eregasten. Van mei 2020 tot en met 

oktober 2020 zet Geeraard de Duivelsteen tijdelijk 

zijn poorten open voor jongeren tussen 16 en 26 jaar. 

Zowel organisaties, collectieven als particulieren 

die werken met deze nieuwe generatie, zijn welkom. 

Het type projecten die je bij BROEI kan realiseren, 

willen we ruim houden. We zetten in op 3 pijlers: 

Leren & ondernemen 

Technologie & duurzame toekomst

Creativiteit & expressie.

BROEI is een platform voor gasten die over het 

muurtje van hun eigen organisatie durven kijken. 

Een werkplek voor creatievelingen die samen 

met andere creatieve geesten broeden op een 

nieuw project, een vernieuwend concept. Een 

experimenteerruimte voor start-ups of studenten… 

Maar BROEI wil vooral een veilige haven zijn voor 

jongeren die elders uit de boot vallen. Kortom, 

BROEI is een kweekvijver waar talenten de tijd 

krijgen om te rijpen. Een plek waar jongeren samen 

kunnen ‘proberen’. Want niets moet en veel is 

mogelijk, met respect natuurlijk voor het gebouw, 

voor elkaar en voor de buurt.
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Van gesloten archief 
naar open huis

De klemtoon van BROEI ligt op kruisbestuiving 

in een open huis. De gasten leren van elkaar, 

inspireren, ondernemen, stimuleren elkaar en 

bouwen samen aan een nieuw collectief verhaal. 

Ze tekenen zelf de lijnen uit. Letterlijk zelfs. Met 

kleine ruimtelijke ingrepen transformeren ze de 

hallen tot multifunctionele hedendaagse plekken. 

Ze werken daarvoor samen met Constructlab, een 

geëngageerd Europees architectencollectief dat 

participatieve bouwprojecten opzet.
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Ruimte om te BROEIen

De vier ruime hallen van elk 220 m2 kunnen op 

verschillende manieren ingevuld worden:

 Presentatieplek voor lezingen, 

performances, voorstellingen, expo’s …

 Doe- en maakplek voor workshops, lessen, 

fab/biolab, maakavonden …

 Denkplek voor co-working, brainstorm, 

kruisbestuiving, een plek voor stilte …

 Ontmoetingspek met een keuken en een bar 

als het hart van BROEI. Want de beste ideeën 

ontstaan tussen pot en pint. Dat was tijdens de 

middeleeuwen al zo en is nu niet anders.

 …?! en ruimte voor suggesties! Afhankelijk 

van jouw project kan je ism ConstrucLab je eigen 

ruimte vormgeven.

 

Verder bieden we ook:

 Virtueel platform. Ook virtueel broeit er het 

een en ander. De gasten laten van zich horen via 

hun eigen website en sociale media.

 Support. informatie, advies en technische 

en logistieke ondersteuning via onze 

huisbewaarders.
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CO
LLECTIE

F

HALLEN +0 

gelijkvloers
publiek 
gedeelte

HALLEN +1 

verdieping
semi-privaat 
gedeelte

HALLEN -1 

waterhal
speciale 
gelegenheden

Deze isometrie werd gemaakt voor de Jokerweek van UGent die in 
2018 in het Duivelsteen doorging. Dit is louter een voorbeeld van 
een mogelijke indeling. Voor de definitieve indeling gaan we samen 
met ConstructLab aan de slag voor een ontwerp op maat.

BROEI — mogelijke indeling 

HALLEN +1 VERDIEPING 

Dit de ideale ruimte voor de doe, denk- en maakplekken. 

Op deze verdieping mogen max. met 50 personen 

aanwezig zijn. We zien hier een combinatie mogelijk 

van workshop- en werkruimtes voor de organisaties. 

HALLEN +0 GELIJKVLOERS

Dit is onze etalage naar de buitenwereld. Want deze 

grenst aan onze inkomdeur aan de Limburgstraat. Het 

wordt dus de meest publieke ruimte. Op dit niveau 

mogen max. 200 personen aanwezig zijn. Hier zien 

we een combinatie mogelijk van podium, expositie-

ruimte en uiteraard onze bruisende ontmoetingsbar.

HALLEN -1 WATERHAL 

De waterhal is vochtig en donker maar spreekt 

enorm tot de verbeelding. Als vaste werkplek kunnen 

we deze zeker niet gebruiken, maar wel voor een 

uitzonderlijke gelegenheid. Hier mogen we met max. 

200 personen aanwezig zijn. Van deze ruimte kunnen 

we occasioneel gebruikmaken voor een speciale 

expositie, voorstelling,... Deze ruimte zal ook bezocht 

worden op rondleidingen van OMG Van Eyck.

  INGANG DUIVELSTEEN     LIMBURGSTRAAT

  DON JON 

 verder hebben we nog twee vierkante 
ruimtes in de Don Jon. Vermoedelijk 
gaan deze goed van pas komen als 
opslagruimtes.

 De tuin en de andere vleugel van het 
Duivelsteen blijven bewoond.
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Huisbewaarders

Een bende jonge gasten bij elkaar, zorgt dat niet 

voor uitspattingen? Geeraard mag gerust op beide 

oren slapen. Achter de schermen bewaren twee 

medewerkers de lieve huisvrede. Zij geven de 

nodige informatie en advies, voorzien technische 

en logistieke support, ondersteunen waar nodig is 

… Ze mengen zich niet in het creatieproces. In ruil 

voor onderdak en ondersteuning dragen de gasten 

als goede huisvaders zorg voor het pand.
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EIND OKTOBER 2019: PITCH
Een moment waarop alle organisaties hun 

definitieve project voor BROEI kunnen voorstellen.

 

NOVEMBER 2019 T.E.M. MAART 2020: PRODUCTIE
Start participatief proces om de contouren van 

enkele tijdelijke projecten uit te tekenen en voor 

te bereiden. We werken samen het programma, het 

ontwerp voor de infrastructuur, de communicatie en 

website uit.

APRIL 2020: CONSTRUCTIE 
Samen met Constructlab gaan we aan de slag in het 

Duivelsteen  om de ruimte volgens behoeftes in te 

richten.

MEI 2020 T.E.M. OKTOBER 2020: START BROEI.

BROEI, de volgende stappen

 
JUNI 2019 T.E.M. AUGUSTUS 2019: OPEN CALL 
Elke organisatie, collectief, particulier met een 

project kan zich kandidaat stellen. Dat project hoeft 

niet concreet te zijn maar je moet wel een idee 

hebben over waar je naartoe wil. De doelgroep? 

Jonge, zoekende mensen tussen 16 en 26 jaar. 

De voorwaarde? BROEI is een veilige haven, een 

open huis. Dat wil zeggen dat je je met respect 

voor elkaar engageert in een tijdelijk project, 

dat je openstaat voor andere meningen, dat je 

nieuwsgierig bent naar andere ideeën en dat je 

samen tot een nieuw collectief verhaal komt.

 

SEPTEMBER 2019 T.E.M. OKTOBER 2019: WORK 
IN PROGRESS
In deze periode worden er tweewekelijkse work-

meetups georganiseerd met alle geïnteresseerde 

organisaties die zich inschreven voor de open call. 

Het is een moment om samenwerkingen te smeden, 

het BROEI team te leren kennen en voor vraag en 

antwoord. Interesse? Bezorg ons je project. Stel je 

kandidaat via het formulier op www.broei.be



TIMING

 start open call:  juni

 Info-meetup: 1 juli / 15 juli / 29 juli / 12 

augustus / 26 augustus

 We starten met een KICK-OFF MEETING op 

maandag 16 september om 18:00 in het Duivelsteen 

waarop we alle geïnteresseerden willen 

verwelkomen. Be there! 

 

 Vanaf dan zitten we tweewekelijks samen met 

alle geïnteresseerden om elkaar te leren kennen, 

eventuele samenwerkingen op te starten,... 

 Work-meetup: 30 september / 21 oktober 

september / 28 oktober – telkens om 18u

 Project pitch & advies: 12 November 2019 - Een 

moment waarop alle definitieve projecten kunnen 

worden voorgesteld, beoordeeld en advies gegeven.

 

 productie: november 2019 - maart 2020

 

 constructie (ism Constructlab): april 2020

 Broei: mei 2020 - oktober 2020

*ism ConstructLab
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duivelsteen

see
you
soon

info@broei.be

www.broei.be

Geraard de Duivelstraat 1 

9000 GENT — België


