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Nieuwbouw Kinderkasteeltje 
Perstekst  14 oktober  2022 

Op het mooie groene domein van 't Kinderkasteeltje in Nazareth komt een nieuw gebouw dat 
onderdak zal geven aan het CKG en het kinderdagverblijf van vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen 
én aan de buitenschoolse opvang van het lokaal bestuur Nazareth. Dit nieuwbouwproject is uniek 
door de samenwerking tussen het lokaal bestuur Nazareth en vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. 
 
Uit 31 kandidaten is 1 architectenbureau gekozen. Hun winnende ontwerp wordt nu verder verfijnd tot 
een definitief plan. De uitvoering is voorzien in 2024-2025.   
 
Lokaal bestuur Nazareth en vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen bouwen samen een nieuw 
Kinderkasteeltje 
 

Waarom is deze nieuwbouw nodig? 
Vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen organiseert in 't Kinderkasteeltje zowel een kinderdagverblijf 
(KDV) als een Centrum voor Kind- en Gezinsondersteuning (CKG). Het gebouw komt onvoldoende 
tegemoet aan de actuele noden van de organisatie. Dankzij de nieuwbouw en de heraangelegde 
groenzone zullen de kinderen en gezinnen nog betere ondersteuning krijgen. De kinderen en de 
medewerkers komen terecht in een huiselijke omgeving. 
 
Het gebouw van BKO Ter Meeren in de Deinzestraat is verouderd. Het kost handenvol geld om het te 
onderhouden. De buitenschoolse kinderopvang (BKO) van het lokaal bestuur Nazareth heeft 
dringend een nieuw onderkomen nodig, voor de vele kleuters en lagereschoolkinderen die hier buiten 
de schooluren komen. 
 

Waaruit bestaat de samenwerking? 
Het originele plan was om de BKO te verhuizen naar de site Sterrenbos, in de buurt van het 
jeugdlokaal, de speelzone en de sportsite. Maar de site van 't Kinderkasteeltje blijkt nog interessanter 
te zijn. Het ligt dicht bij de sportsite én de drie scholen en er is meer ruimte om te parkeren. 
Bovendien is deze locatie ideaal om in te spelen op het nieuwe decreet BOA. Dit decreet vraagt om 
buitenschoolse opvang te verruimen met sportieve, creatieve en andere activiteiten. 
 
Ook vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen ziet de meerwaarde van een samenwerking met het 
lokaal bestuur Nazareth. De kinderen die er residentieel wonen, zullen aan de naschoolse activiteiten 
deelnemen, waardoor ze gemakkelijker andere kinderen ontmoeten. Zo maken ze deel uit van het 
sociale weefsel en groeien ze zo gewoon mogelijk op. 
 
Niet alleen kinderen worden ondersteund in 't Kinderkasteeltje. De vzw ondersteunt ook gezinnen met 
een zorgvraag. Op de campus wordt een waaier van preventie, ondersteuning en hulp aangeboden. 
De samenwerking met het consultatiebureau van Kind en Gezin blijft in de nieuwbouw overeind en er 
zijn plannen om met een eerstelijnspsycholoog samen te werken. 
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Wie betaalt? 
Het gebouw voor de BKO en het consultatiebureau worden ontwikkeld door het lokaal bestuur 
Nazareth, het gebouw voor het CKG en het kinderdagverblijf wordt ontwikkeld door vzw Jeugdhulp 
Don Bosco Vlaanderen. De gemeenschappelijke gebouwdelen en omgevingsaanleg worden 
gezamenlijk ontwikkeld. Het publiek toegankelijke deel van het domein wordt ontwikkeld door het 
lokaal bestuur Nazareth. 
  

Wat zijn de plannen? 
Het winnende concept bestaat uit een compacte cluster van drie geschakelde geometrische volumes, 
die op een speelse manier in het park worden geplaatst. 
 
De architect zal op het persmoment meer over het concept vertellen. – Zie afzonderlijk document. 
 
De verouderde delen van het bestaande gebouw worden gesloopt om plaats te maken voor het park 
en de buitenruimte van de nieuwbouw. Op die manier blijft de balans tussen groene ruimte en 
verharding bewaard. Voor de delen van het gebouw met erfgoedwaarde zoeken de twee bouwheren 
een derde partner, die dit gebouw wil betrekken. 
 
Een ander deel van het domein wordt een publiek park. Gecombineerd met het park dat het lokaal 
bestuur Nazareth zal aanleggen op de groenzone ernaast, krijgt Nazareth er zo een 5 hectare groot 
groengebied bij. 
 
Op het domein worden parkeerplaatsen aangelegd voor personeel, ouders, bezoekers en mensen die 
in de buurt moeten zijn. 
  

Wanneer beginnen de werken? 
Veneco is door het lokaal bestuur Nazareth en vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen aangesteld als 
projectbegeleider. In overleg met beide bouwheren heeft Veneco eerst een masterplan en daarna 
een projectdefinitie opgemaakt. Via een ontwerpwedstrijd is gezocht naar een geschikt ontwerpteam, 
bestaande uit een architect, landschapsarchitect, ingenieurs en eventuele andere deskundigen. 
 
Het bureau Bovenbouw Architectuur heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen en krijgt dus de opdracht. 
Momenteel ligt een eerste ontwerp op tafel. Hiermee gaat het ontwerpteam naar de verschillende 
betrokkenen, onder wie de personeelsleden van het CKG, het KDV en de BKO. De architect zal het 
wedstrijdconcept dan verder afwerken tot een concreet architectuurontwerp, landschapsontwerp en 
uitvoeringsdossier. 
 
In 2023 vragen de bouwheren een omgevingsvergunning aan. Daarna begint de 
aanbestedingsprocedure. De bedoeling is om in 2024 en 2025 te bouwen, zodat de verhuis eind 2025 
kan plaatsvinden. 


