
Duivelsteen Gent

een nieuw avontuur
Het roemruchte Duivelsteen in hartje Gent — waar de 
eeuwen overheen rolden, de functies én bewoners tal- en 
kleurrijk waren en de verhalen van haast mythische propor-
tie leken — staat aan de vooravond van een nieuw avontuur. 

Nadat het Duivelsteen 100 jaar dienst deed als staatsar-
chief, werd het in 2015 aangekocht door Koiba NV, dat ijvert 
om het 800 jaar oude pand in ere te herstellen en opnieuw 
de verbinding met de stad en haar bewoners te maken. 

historische studie
Middels een intensieve twee jaar durende historische 
studie (uitgevoerd door Ars Horti en Katrien Hebbelinck), 
werd de geschiedenis van het pand in kaart gebracht en 
feiten van fictie gescheiden. Zowel de reconstructie van 
de bouwgeschiedenis als zijn bewoners en het gebruik 
van het gebouw werden onderzocht. 

Het resultaat van dit onderzoek diende als basis voor de 
navolgende stappen richting het vormgeven van concre-
te plannen om het imposante 13de eeuwse steen de toe-
komst in te loodsen. 

stedenbouwkundig 
onderzoek 
Om het gebouw een nieuwe, zinvolle invulling te geven  
voerden AWB (architectural workroom brussels) in sa-
menwerking met MAAT-architecten en noAarchitecten 
een stedenbouwkundig onderzoek uit, waarna vzw Broei 
zijn intrek in het Duivelsteen nam om er een (tijdelijke) jon-
gerenwerking uit te bouwen. 

doe-, denk en maakplek
Met de komst van Broei transformeerde Het Steen tot  
een inclusieve en laagdrempelige doe-, denk en maakplek 
voor de nieuwe generatie, waar gewerkt wordt rond drie 
pijlers: technologie & duurzaamheid, creativiteit & expres-

sie en leren & ondernemen. Tientallen jongerenorganisa-
ties kregen de ruimte en ondersteuning om er een aanbod 
te creëren wat jongeren de kans biedt om zich op onge-
dwongen wijze te ontwikkelen en hun passies, talenten en 
ambities te ontdekken.  

In co-creatie met Constructlab werden de hallen van het 
Duivelsteen omgevormd tot modulaire ruimtes, een DIY 
atelier, een podium, een muziekstudio, een werkplaats en 
workshopruimtes. Daarnaast groeide Bar Broei uit tot een 
levendige, inclusieve plek waar ook een breder publiek 
meer dan welkom is. Ook in de toekomstige invulling van 
het Duivelsteen zal vzw Broei een vaste waarde blijven 
door ondersteuning, middelen en ruimte te bieden aan de 
nieuwe generatie.

renovatieplan 
NoAarchitecten werd aangesteld om het Duivelsteen met 
architecturale ingrepen te renoveren en transformeren 
tot een dynamische, verbindende ontmoetingsplek in de 
stad, vóór de stad. 

Aan hen de uitdagende taak om in hun renovatieplan een 
antwoord te bieden op de vraag:  hoe verzoenen we 800 
jaar geschiedenis met de huidige normen en regelgeving, 
én reiken we het gebouw een waardevolle toekomst aan? 
De genereuze overmaat in de ruimtes en de hallen van het 
Duivelsteen bieden een unieke kans om precies hier een 
buitengewone plek van verbinding en creativiteit te maken. 
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In 2020 gingen er binnen de muren van het Steen maar 
liefst 300 events door: 174 workshops, 10 concerten, 

29 evenementen en 84 expodagen. Bar Broei groeide 
uit tot een levendige, open en veilige plek waar ontdekt,  

gefilosofeerd, gestudeerd, gecreëerd, gedeeld en gevierd werd.

“Een gebouw dat uitnodigt om te participeren, zonder 
verplichting. Verschillende activiteiten lopen door elkaar. 
 Je moet kunnen dwalen door de eeuwenoude vertrekken. 

Toeval wordt actief ingezet om het gebouw, de ruimtes 
en mensen te verbinden. “ 
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Duivelsteen Gent

in ere hersteld
De grote en kleine ingrepen die voortvloeien uit het nieu-
we ontwerp zijn in eerste plaats bedoeld om het gebouw 
in ere te herstellen. Waardevolle historische elementen die 
aanwezig waren maar door de jaren heen zijn verdwenen 
of beschadigd, worden opnieuw zichtbaar gemaakt. Zo 
worden herontdekte originele ingangen weer toeganke-
lijk, en hernieuwt het Duivelsteen de link met het water die 
het eeuwenlang bezat. Dankzij de aanleg van een nieuwe 
kade wordt de historische aanlegsteiger (die nu net onder 
het wateroppervlak ligt) terug boven water gebracht. De 
kade - die een rechtstreekse verbinding krijgt naar de Lim-
burgstraat - én een nieuwe trappenpartij aan de voorzijde 
van het gebouw hernieuwen de interactie met de stad en 
het stedelijk leven. 

klaar voor de toekomst 
Het pand zoals we het nu kennen kreeg zijn huidige ge-
daante tijdens een grote renovatie aan het begin van de 
20ste eeuw. Het nieuwe ontwerp eerbiedigt de initiële 
bouwplannen van Arthur Verhaegen, toenmalig architect 
van dienst. Het gebouw krijgt een nieuwe houten verdie-
ping ter hoogte van de tweede rij ramen, die Verhaeghen 
plande, maar destijds niet tot uitvoer bracht. Door middel 
van enkele hedendaagse ingrepen in- en aan het monu-
ment, wordt het Duivelsteen toegankelijk gemaakt voor 
een breder publiek, verrijst er een theatermeubel en wordt 
er meer licht gecreërd in de prachtige Waterhal waarin 
publieke evenementen kunnen plaatsvinden. Naast de 
jongerenwerking van Broei zal het Duivelsteen ook ruimte 
bieden aan enkele nieuwe appartementen (verdeling op-
pervlakte: 20% appartementen, 80% werking vzw Broei. 
Zo wordt de burcht na 800 jaar opnieuw bewoond en 
wordt er ruimte voor sociale cohesie gecreëerd. 

hedendaagse normen
Een laatste technische ingreep aan het monument vond 
plaats in 1975; het verwarmen en verlichten van het ge-
bouw gebeurt nog steeds met toestellen uit die tijd. De no-
dige innovatie op het gebied van duurzaamheid, techniek, 
circulatie, toegankelijkheid en veiligheid zal doorgevoerd 
worden, zodat het gebouw zich kan verhouden tot de he-
dendaagse normen en regelgeving. 

bouwaanvraag
Na overleg met de verschillende stadsdiensten en de 
Vlaamse overheid, werden de definitieve bouwplannen in 
januari 2022 ingediend. De werken zullen starten na het 
verkrijgen van de vergunning. 
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In het begin van de 20ste eeuw ondergaat het Duivelsteen 
een grondige metamorfose. Onder bezielde leiding 
van Arthur Verhaegen transformeert de burcht tot 

Staatsarchief. Bewaker van de geschiedenis. Het is in die 
periode dat het Steen zijn huidige gedaante krijgt.
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Duivelsteen Gent

vroeger

1  — 17 de eeuwse gravure, Stad Gent
2 — Het Duivelsteen in 1895
3 — Hal 1 op de eerste verdieping, 1902
4 — Duivelsteen vanaf de Limburgstraat, 1970
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Duivelsteen Gent

Nu

1 — Community lunch in de modulaire keuken van vzw Broei, 2020, 
© Charlotte Alice Dossche
2 — Opbouw  van modulair interieur door Constructlab, 2020, 
© Charlotte Alice Dossche
3 — Expo Tom Liekens in de hallen van het Duivelsteen tijdens Yart, 
2019, © Matthias Ysebaert
4 — Optreden ‘Saturday Knight Jam’ in Bar Broei, in de rekken van
het voormalig Stadsarchief, 2020, © Charlotte Alice Dossche
5 — Bar Broei, sfeerbeeld, 2020, © Charlotte Alice Dossche
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Duivelsteen Gent

Toekomst

1 — Beeld op Waterzijde, NoAa, 2021
2 — Tuinontwerp, Ars Horti, 2021
3 — Hal 2 met nieuwe houten verdieping, NoAa, 2021
4 — Hal 3, NoAa, 2021
5 — Hal 1 met theatermeubel, NoAa, 2021
6 — Een collage uit de haalbaarheidsstudie ‘Missie Finaal’ door AWB / MAAT / noAa. 
De perspectiefsnede toont de ambitie om van het Duivelsteen een bruisend geheel te 
maken en welk (socio-cultureel) potentieel het gebouw biedt.
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