
Beleidsaanbevelingen
campusplan Ardoyen

Mobiliteit

- Dat het hart van de campus moet bestaan uit een autovrije zone is een evidentie.
Daarnaast willen we echter de mogelijkheid op tafel leggen om bepaalde zones zelfs
fietsvrij te maken. Mochten alle onderwijsactiviteiten op één centraal punt
plaatsvinden dat voldoende dicht bij andere faciliteiten ligt, komt dat punt
bijvoorbeeld in aanmerking voor een fietsvrije locatie.

- Er moet een tram komen op de campus. Fietsers mogen tramsporen enkel loodrecht
kruisen.

- Het aanbod openbaar vervoer op de campus moet beschikbaar zijn tot minstens 1
uur ‘s nachts, en vanaf ‘s morgens vroeg opnieuw rijden, comfortabel op tijd voor
aanvang van de lessen.

- Er zijn meerdere fietsenstallingen nodig; idealiter minstens één voor elk gebouw. De
fietsenstallingen moeten een gemakkelijke toegang tot het gebouw bieden en
voldoende breed zijn voor elektrische fietsen.

- Op de campus moeten fietsers en voetgangers maximaal gescheiden worden.
Centrale fietspaden moeten minstens 5 meter breed zijn, analoog aan de huidige
plannen voor de Magnelbrug.

- Er moeten voldoende reparatiemogelijkheden zijn voor de fiets, die bovendien steeds
beschikbaar zijn. Die mogelijkheden worden bijvoorbeeld aangeboden door de
Fietsambassade. Er moet te allen tijde adequaat materiaal beschikbaar zijn voor de
meest fundamentele reparaties.

- Idealiter worden onderwijsactiviteiten enigszins geclusterd, waarbij men in de buurt
van deze clusters een autovrije zone creëert. Andersvaliden en hoogstnoodzakelijke
logistieke diensten zouden uiteraard wel toegang moeten kunnen hebben tot die
plaatsen.

- Studenten moeten hun auto kunnen parkeren op de campus aan democratische
prijzen. Voor studenten die binnen redelijke grenzen enkel met de wagen op de
campus kunnen geraken moeten zo op de campus kunnen parkeren. Het voorzien
van vlotte en doordachte P&R-zones kunnen in deze tegemoet komen.

Huisvesting

- Er moeten betaalbare, bereikbare basiskamers zijn rond de campus. Onder
bereikbaar verstaan we minder dan 10 minuten verwijderd van de campus met de
fiets, of bereikbaar door een directe tramverbinding naar de campus.



Maaltijdvoorzieningen

- Voor de distributie van studentenrestaurants kunnen twee scenario’s bedacht
worden. In elk geval wordt het als onwenselijk geacht één enkele centrale locatie te
voorzien waar het hele aanbod geconcentreerd is, niet in het minst wanneer een
fietsvrije centrale zone ingesteld wordt, die kan zorgen voor ongewenst lang
verplaatsingstijden van en naar dit centrale gebouw. Wel in overweging te nemen zijn
de volgende gevallen:

- Eén grote centraal gelegen resto, met voldoende capaciteit, gecombineerd
met enkele satellietlocaties. Op die satellietlocaties worden broodjes
aangeboden (al dan niet in een broodjesautomaat), en staan ook
microgolfovens en drinkfonteintjes ter beschikking. Het aantal satellietlocaties
is van weinig belang (a priori lijkt een 4-tal niet overdreven), zolang hun
locatie gebaseerd is op het verkrijgen van een doordachte spreiding over de
campus.

- Meerdere resto’s, waar (een voldoende uitgebreide greep uit) het volledige
aanbod beschikbaar is.

- De reeds bestaande resto is wel gunstig gelegen, maar kan gezien de beschikbare
capaciteit in geen geval dienst doen als hoofdzakelijke uitvalsbasis voor de
maaltijdvoorzieningen op de campus. Als onderdeel van één der twee
bovenvermelde scenario’s is resto Ardoyen zeker wel geschikt.

- Onafhankelijk van het gekozen scenario moeten de maaltijdvoorzieningen voldoen
aan enkele randvoorwaarden:

- Alle locaties beschikken over meerdere microgolfovens.
- Locaties die ook kunnen dienen als studieplek worden voorzien van een

afgesloten keukengedeelte, zodat het studeren daar mogelijk is.
- In de grootste locaties is de akoestiek van belang om twee redenen:

enerzijds hebben studenten nood aan rust tijdens de middagpauze, en
anderzijds draagt dit bij tot het polyvalent karakter van de ruimtes, mochten
ze bijvoorbeeld effectief als studieplekken worden uitgebaat.

- Indien er ontbijt wordt aangeboden, gebeurt dat ten laatste vanaf 8 uur ‘s morgens,
zodat studenten ook voor hun les kunnen ontbijten. Het aanbieden van
ontbijtmogelijkheden wordt ten zeerste aangemoedigd, hoewel we erkennen dat er
mogelijke logistieke en organisatorische uitdagingen zijn .

- Naast een ochtend- en middagshift, is ook een avondshift interessant. Zeker
wanneer op termijn het zwaartepunt van de huisvesting verder naar het zuiden zou
migreren, en studenten dus ‘s avonds nog op de campus kunnen vertoeven, zal dit
aanbod bijna onmisbaar worden.

- Kleine horecavoorzieningen kunnen aanwezig zijn, op voorwaarde dat dit niet ten
koste gaat van een voldoende uitgebreid aanbod tegen sociale tarieven op de
campus. Als maaltijdvoorzieningen volledig uitbesteed zouden worden aan private
partners zijn duidelijke prijsafspraken dus onmisbaar.

- Gezien het grote aantal studenten dat zich in de onmiddellijke omgeving van de
campus zal vestigen, zal het nodig zijn om een buurtsupermarkt aan te trekken
buiten de campus.



- Ook naar een buurtsupermarkt op de campus is er veel vraag. Om het innovatieve
karakter van de campus te versterken, is het niet oninteressant te kijken in de richting
van onbemande supermarkten, zoals nu reeds bestaat in de Belfortstraat in het
stadscentrum. Het aantrekken van locals in deze ‘campuswinkel’ moet vermeden
worden, wat bevestigd wordt door het RUP. Let tevens op het scheiden van de
bevoorradingsroute en de zwakke weggebruikers.

Onderwijsvoorzieningen en studieondersteuning

- Er moeten voldoende reserveerbare stille studieplekken aanwezig zijn op de
campus.

- Er moeten voldoende reserveerbare luide studieplekken aanwezig zijn op de
campus. Luide studieplekken kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld aan
groepswerken te werken. Een deel hiervan moet gerealiseerd worden in
reserveerbare ‘samenwerkruimtes’, waar groepjes gescheiden kunnen
samenwerken.

- Er moet te allen tijde, tijdens de les-, blok- en examenperiodes, een voldoende groot
deel van het aanbod aan studieplekken (luid en stil) open zijn tussen 8u ‘s morgens
en 22u ‘s avonds.

- De studieplekken moeten worden voorzien van voldoende stopcontacten en een
voldoende snelle en stabiele internetverbinding. Andere essentiële voorzieningen
zijn, maar beperken zich niet tot: lockers (met stekkers), staande werkplekken,
kraantjes ...

- Het structureel aanbod aan studieplekken en een eventueel centraal
bibliotheekgebouw kunnen suprafacultair georganiseerd worden, op voorwaarde dat
de capaciteit ruimschoots voldoet aan de vraag. Ook hier kan men werken met een
hoofdgebouw, met ondersteunend aanbod in satellieten.

- Studentenpsychologen en -artsen moeten een plaats krijgen op de campus. Door de
overbevraging van deze diensten is het niet ongewoon dat studenten een afspraak
maken tijdens een springuur. Zich moeten verplaatsen naar het stadscentrum zou dit
bijna onmogelijk maken. Het verdubbelen van het aanbod brengt ook wat nadelen
met zich mee. Om daaraan tegemoet te komen, kan gewerkt worden met een
wisselsysteem, waarbij dezelfde lokalen afwisselend worden gebruikt door de artsen
en psychologen, en kan onnodige leegstand zo vermeden worden.

- Alle studentenadministratie en sociale studentenvoorzieningen (zoals FSA, de
artsen, de psychologen…), of informatie die hier naartoe leidt, worden bij voorkeur in
een centraal studentengebouw ondergebracht. Het is zeker een optie om een
volledige verdieping te voorzien in het studentengebouw dat uitgebaat wordt door de
DSA. Op die manier creëert men een single point of contact voor alle studenten en
voor alle diensten.

- Monitoraten kunnen (meer algemeen) sowieso samen in eenzelfde gebouw
ondergebracht worden, hoewel hun werking wel gescheiden moet blijven tussen de
faculteiten.



Verenigingsleven

- Er moet een studentenhuis komen in beheer van de DSA, waar alle verenigingen
activiteiten kunnen organiseren en (vergader)zalen kunnen reserveren. Naast dit
studentenhuis moet er ook een studententuin zijn, waar verenigingen in open lucht
ook activiteiten kunnen organiseren. Beide moeten er zijn voordat de meerderheid
van de studenten van de betrokken faculteiten het grootste deel van de tijd les heeft
op campus Ardoyen.

- Voor elke FK-kring wordt er voldoende stockage- en bijeenkomstruimte voorzien om
hun dagelijkse werking te ondersteunen, in de vorm van een permanent lokaal per
kring. Dit lokaal moet er zijn voordat de meerderheid van de studenten in de
betrokken opleiding minstens één keer per week les heeft op de campus.

- Het is belangrijk dat de relevante FK-kringen hun cursusdiensten kunnen blijven
uitbaten. Dat houdt in dat er voldoende stockageruimte is en er verschillende
verkooppunten aanwezig zijn. Specifiek zouden die voorzien worden op een plaats
waar studenten uit de bijhorende opleiding doorgaans les hebben.

- De verenigingen moeten de mogelijkheid hebben om hun voorzieningen op de
campus met de wagen te bevoorraden.

- Ook voor kleinere verenigingen is aangepaste voorziening vereist, in de vorm van
voldoende stockageruimte en een (eventueel gedeeld) lokaal waar ze bijeenkomsten
kunnen organiseren. Het moet ook mogelijk zijn voor hen om reservaties te maken in
het studentenhuis.

- Gezien de grootte van de nieuwe campus dient er plaats voorzien te worden voor
een studentenmoestuin, met serre voor studenten met groene vingers. StuJardin
wordt expliciet aangeduid als coördinator voor dit initiatief.

- Ook voor de Gentse Studentenraad moet een geschikt lokaal beschikbaar zijn in het
studentenhuis, inclusief de mogelijkheid er reservaties te kunnen maken.

- Alle facultaire studentenraden moeten onder dezelfde voorwaarden als de facultaire
verenigingen gebruik  kunnen maken van de ruimtes van het studentenhuis.

- De facultaire studentenraden van de FEB, FEA en FBW moeten elk een lokaal
krijgen (eventueel gedeeld met een andere vereniging) op de plek waar de studenten
van hun faculteiten les hebben. Het lokaal van de facultaire studentenraad moet er
zijn voordat ¼ van de studenten van de faculteit minstens één keer per week les
hebben op de campus.

- Het moet mogelijk zijn voor studentenverenigingen om, naast de lokalen in het
studentengebouw, ruimtes te reserveren op de campus die kunnen gebruikt worden
voor het organiseren van lezingen, workshops, beurzen, recepties en andere
soortgelijke academisch gerichte evenementen die specifieke ruimten vereisen.

- In het kader van de voorgaande aanbeveling en het oprichten van een studentenhuis
wordt tevens gepleit voor het opheffen van elk alcoholverbod op campus, zolang dit
de lesactiviteiten niet hindert.



Vrijetijdsbesteding

- Het is nodig sportvoorzieningen en bijhorende infrastructuur te voorzien op de
campus. Volgende voorzieningen worden gezien als het absolute minimum:

- Finse piste, al dan niet geflankeerd door een outdoor gym of fit-o-meter
- Meerdere lockers en douches in de hiervoor gunstig bevonden gebouwen
- Een polyvalent open grasplein, geschikt om allerhande sporten op te

organiseren, geflankeerd door adequate zitgelegenheden.
- Voor de uitbating van meer gevorderde infrastructuur (bv. atletiekpiste), kan gekeken

worden naar een samenwerking met nabijgelegen middelbare scholen, zoals het Don
Boscocollege aan de overkant van de N60.

- Prikkelarme en gebedsruimtes dienen elk in meervoud aanwezig te zijn op de
campus. Om te vermijden dat men zich onnodig ver moet verplaatsen om te kunnen
ontprikkelen, is het noodzakelijk één zulke ruimte per gebouw te voorzien.

- Er moeten binnen voldoende polyvalente ruimtes worden voorzien, die niet gebruikt
worden voor les-, onderzoeks- of vergaderactiviteiten, waar studenten bij slecht weer
hun middagpauzes of springuren kunnen overbruggen. Dit kan al dan niet
gecombineerd worden met luide studieplekken of samenwerkruimtes, zaken als
ping-pongtafels, zetels …, en praktische zaken als microgolfovens, waterfonteintjes,
koffiezetapparaten...

Overige aanbevelingen

- Zorg voor een duidelijke nummering van de gebouwen en lokalen, die onder andere
overeenstemt met de huisnummers. Laptopklassen, vergaderzalen en leslokalen
hebben geen aparte nummering nodig; het bestaan van een ‘laptopklas 1.1’ en een
‘leslokaal 1.1’ naast elkaar zorgt bijvoorbeeld enkel voor verwarring. We suggereren
hierbij het volgen van de richtlijnen van de brandweer bij het nummeren van
appartementen. Er dient tevens voldoende duidelijke bewegwijzering aanwezig te
zijn, zowel on- als offline.

- In het streven naar een duurzaam campusmodel bestaan er richtlijnen
(BREEAM-certificatie om een concreet voorbeeld te noemen) waar men naar kan
streven.

- Waterfonteintjes, waaraan comfortabel een drinkfles gevuld kan worden, dienen in
voldoende hoge mate aanwezig te zijn op de verschillende leslocaties.

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van FRiS op 14/11/2022.
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van StuBio op 15/11/2022.
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Stuveco op 22/11/2022.

Opgesteld in aanwezigheid van vertegenwoordigers van DSA en de Gentse Studentenraad.
Gesteund door Beam, BEST, CenEka, Hermes, IAAS, IAESTE, IFSA, MaChT, Moeder Lies,
ORLean, Poutrix, PKarus, StuJardin, VEK, VLK, VTK en VVN.


