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VERSLAG  

Datum: 14 november 2019 

 Vooral richtlijnen/advies, geen plichten 
 Eerst conceptueel en daarna zeer praktisch/technisch nadenken. 

 

 

 

 Functionaliteit > esthetische. Uiteraard mag een jeugdlokaal er mooi uitzien, maar in eerste instantie gaat 

het over de functionaliteit. 

 Jeugdlokaalprojecten zijn geen prestigeprojecten of wedstrijden. 

 Zonering: de locatie opdelen in bepaalde zones is een goed uitgangspunt om het project te starten. 

Denk daarbij na over: 

 Welke lokalen zijn er nodig? (X aantal lokalen, keuken, sanitair, berging…) 

 Hoe zullen die lokalen worden gebruikt? 

 Hoe zullen die lokalen worden bezet? 

 Hoeveel zullen die lokalen worden gebruikt? 

Wanneer de architect deze informatie heeft kan hij de puzzel maken van de zones volgens functionaliteit. 

 Denk na over het gebruik van die lokalen, dat kan veel bepalen over welke installaties er geplaatst 

moeten/kunnen worden.  

 Denk aan verwarming/elektriciteit/water/… wordt op een heel andere manier gebruikt in een 

jeugdlokaal dan in een ééngezinswoning.  

 Ook de flexibiliteit tussen de lokalen zelf en de buitenruimte zijn hierbij belangrijk. Nuttige 

verbindingen tussen buiten-binnen en binnen-binnen. (bv. toilet die zowel langs buiten als binnen te 

bereiken is) 

 Voeling architect – jeugdvereniging 

Het is belangrijk dat de architect weet met welke doelgroep hij bezig is. Dat hij weet hoe een jeugdbeweging 

werkt/is/denkt/… Een jeugdvereniging heeft vaak zelf niet de juiste kennis en heeft dus iemand nodig die hen 

daarin ondersteunt en verder helpt. Ideaal zou zijn dat de architect een soort van motivatie/visie uitschrijft 

om te beginnen aan het project, zo weet de jeugdvereniging of ze de juiste architect te pakken hebben. 

 In gesprek gaan met alle partijen, welke die op dat moment zijn (gemeente, leidingsgroep, vzw van de groep, 

architect,…). Belangrijk is dat op zo’n moment niemand gepasseerd wordt en dat iedereen de nodige inspraak 

kan geven. 

 Voor in het achterhoofd: als de gemeente de opdrachtgever is moet er alsnog rekening gehouden worden dat 

het voor een jeugdvereniging is. De gemeente is niet de eindgebruiker, wel de leiding/leden/… van die 

jeugdvereniging. Verschil tussen opdrachtgever en gebruiker is vaak moeilijk. Wiens brood men eet…  

 Sommige lokalen hebben ook een rijke buitenzone, durf daar ook iets uitdagend/speels maar wel functioneel 

van te maken. 
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 Architect die de aannemer eens nacheckt ter ondersteuning van de jeugdvereniging. Het gebeurt dat de 

jeugdvereniging een aannemer onder hun vleugels neemt die er zijn/haar voeten aan veegt waardoor de groep 

in de miserie terecht komt. Dat kan vermeden worden door een architect de aannemer te laten nachecken én 

daarna ook verder op te volgen. 

 Beheer- en onderhoudsplan opmaken. (bv. nadenken over ventilatiesystemen waar het simpeler/anders kan 

dan gewoon overal onnodig een duur systeem te integreren) 

 Ondanks dat er het vaak om robuuste materialen gaat mag er ook steeds nagedacht worden over bepaalde 

inkledingsmogelijkheden (bv. gekleurd beton,…) 

 EN DAARNA: het gebouw is er, wat moet er nu altijd gebeuren? Qua onderhoud, controles, beheer,… Mag ook 

over nagedacht worden 

 

 

 Een vast leidingslokaal. Helaas raar maar waar wordt dit soms vergeten in sommige projecten. 

 Ingangen/ramen/deuren weg van de buren om geluidshinder te vermijden. 

 Sanitair & lokalen zo bekleden dat ze gemakkelijk te reinigen en onderhouden zijn. (bv. de toiletten volledig 

betegelen zodat er ooit eens een hogedrukspuit kan gebruikt worden, is soms nodig) 

 Denk aan de akoestiek. Vaak zijn er veel kinderen op 1 plaats dus hoe beter de akoestiek, hoe minder chaos. 

 Duurzame materialen > goedkope materialen want lokalen worden heel intensief gebruikt. 

 Materialenplan opstellen en feedback verzamelen van verschillende gebruikers, bv. de kuisvrouw vragen welke 

tegels er gemakkelijk te reinigen zijn (als je een kuisvrouw hebt). 

 Veiligheid! 

 We raden een brandcentrale aan 

 Een ALLES-UIT knop voor zowel de lichten als de stopcontacten (behalve in de keuken). 

 Als het om een grote groep gaat wordt er een badgesysteem aangeraden i.p.v. sleutels. Integreer dit systeem 

liefst in het begin van het project zodat er overal bekabeling is. Zo niet, zorg voor overal bekabeling zodat dit 

eventueel later nog kan geïnstalleerd worden. 

 Sanitair: 

 Wasplaatsen buiten 

 Sanitair binnen houden voor de sanitaire zaken 

 Daarnaast binnen nog enkele wastafels voorzien voor de vuile dingen: verf,… 

 Elektriciteitsvoorzieningen/stopcontacten buiten (3 fase) 

 Verschillende hoogtes van piscines/toiletten want je werkt met zowel kinderen als volwassenen. 

 Als er geopteerd wordt om te kunnen overnachten denk dan aan de bijkomende wetgeving hieromtrent. 

 Dubbele deuren die overal volledig opengaan. 

 Zo weinig mogelijk opstapjes etc., dat zorgt alleen voor hinder om gemakkelijk overal te bewegen/zaken te 

verplaatsen etc. 

 Buitenverlichting/sensoren 

 Alles zo onderhoudsarm mogelijk 

 

 


