
1. Van podium op bierbakken tot open cultuurhuis: Chronologie van een bouwproces 

 

De infrastructuur was steeds de achillespees van onze werking en, het moet gezegd, ook 

behoorlijk omgekeerd evenredig aan onze uitstraling. Wat in 1988 nog een verre droom leek, 

is nu anno 2004, meer dan ooit realiteit geworden. 4 AD bouwt eindelijk een muziekclub op 

maat, met de steun van Stad Diksmuide, Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 

Gemeenschap. 

  

Na enkele niet geslaagde pogingen op diverse locaties, ging in 2001 de bal aan het rollen. Er 

werd een akkoord bereikt met het pas verkozen College van Burgemeester en Schepenen 

waarbij we de Belgacom site, aan de Kleine Dijk 57 in Diksmuide, in erfpacht zouden krijgen 

en tot nieuwe locatie mochten omtoveren, indien we voldoende middelen van buitenaf konden 

verzamelen.  

De Provincie werd er bijgehaald en daar bleek men ook wel oren te hebben naar onze 

plannen, temeer vanuit onze reeds voldoende bewezen regio-overschrijdende werking. Ze 

wilden ons bouwproject ondersteunen met dezelfde inspanning als Stad Diksmuide, via een 

financiële input, namelijk voor 109.073,15 € (4,4 miljoen Bfr.), maar op voorwaarde dat er 

ook middelen vanuit Brussel volgden. 

En zie, op dat ogenblik had de toenmalige Vlaams Minister voor Cultuur, 1,5 miljoen euro 

voorzien voor infrastructuurwerken met bovenlokaal belang, waarnaar ook wij, als erkende 

muziekclub, konden meedingen. We grepen deze kans met beide handen en stapten naar 

Brussel met als grote troeven een kant-en-klaar bouwplan en de beloofde ondersteuning van 

zowel Stad Diksmuide als de Provincie West-Vlaanderen. Op 7 oktober 2001 kregen we bericht 

dat we 223.104 € (9 miljoen Bfr.) zouden ontvangen en voor het jaar 2002 evenveel, nog eens 

hetzelfde bedrag. Zelf dienden we een investering van minimum 20 % in te brengen. Maar 

onder het motto ‘niks is onoverkomelijk’ en het 4 AD credo ‘no risk no fun’, en gesterkt door 

een dertienjarige werking die daar het springlevende bewijs van was, werd er koppig verder aan 

de weg getimmerd. En dromen werden eindelijk daden.  

Nadat Stad Diksmuide in de zomer beslist had om het huis aan de Kleine Dijk 57 aan ons te 

verkopen, waarmee we meteen alleenrecht op de gehele site verkregen, dienden er nieuwe 

plannen getekend te worden. Via een architectenwedstrijd, en een beraadslaging op 31 

oktober, onder de deskundige leiding van de Vlaamse Bouwmeester bOb Van Reeth, kreeg 

architectenbureau aRCHITEC uit Wevelgem de eer zich vast te bijten in de grootse plannen van 

ons nieuwe cultuurhuis.  
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Een akoestische studie wees uit dat onze concerten aan de luide kant uitvallen, wat voor ons 

geen verrassing was, daar waar onze toekomstige omgeving erg stil is. Op het vlak van 

geluidsdemping moesten dus extra maatregelen genomen worden, wat een behoorlijke 

meerkost met zich meebracht. In september 2003 dienden we opnieuw een dossier in bij de 

Vlaamse Overheid voor extra infrastructurele middelen om deze meerkost te helpen opvangen. 

En zie, begin februari 2004 ontvingen we alweer positief nieuws vanuit Brussel: voor de derde 

maal ging een deel van het potje voor ‘culturele infrastructuur van bovenbelang’ richting 4 AD, 

ditmaal voor een bedrag van 180.000 €, een bewijs dat ze ook daar zeker ook geloven in ons 

project.  

Eind december kregen we ook nog een bedrag van 13.950 € voor duurzaamheid van de 

Provincie West-Vlaanderen. Dit bedrag zal besteed worden aan de toepassing van een 

energieboekhouding op onze toekomstige werking, waarbij het via installaties exact mogelijk zal 

zijn het energieverbruik in de zaal, workshop –en repetitieruimtes te bepalen. Wanneer deze 

ruimtes beschikbaar gesteld worden aan derden zal de gebruiksprijs bepaald worden door de 

energiefactuur. Op deze manier willen we de gebruikers, vooral jongeren, bewuster laten 

omspringen met energie. 

Op zondag 8 februari stonden we voor een grote klus, namelijk het verwijderen van de 10800 

klinkers in de loods, met de bedoeling deze dan later opnieuw te gebruiken voor de aanleg van 

ons terras. Meer dan 35 helpende handen – zowel vrijwilligers, bestuursleden en 

sympathisanten – zorgden ervoor dat deze klus in luttele uurtjes volledig geklaard was! 

Ondertussen werd de tuin op onze site ook al onder handen genomen. Het nodige snoei –en 

opruimwerk werd alweer geklaard door een groep enthousiaste vrijwilligers.  

Op zaterdag 21 februari kwam Vlaams Minister voor Cultuur Paul Van Grembergen, samen 

met Gunter Pertry, gedeputeerde voor Cultuur bij de Provincie en Eric De Keyser, waarnemend 

burgemeester, de symbolische eerste steen leggen. Of liever het eerste zandzakje. Deze 

zandzakjes zullen straks mee het uitzicht van de repetitielokalen, drie bunkers in de tuin, 

bepalen. Naast de verwijzing naar het oorlogsverleden van de streek zijn deze bijzondere 

vormen ook interessant naar geluidsdemping. 

 

Op zondag (!) 7 maart was het eindelijk zo ver. Het echte werk kon beginnen, de bouwwerf 

werd een feit. De eerste grote karwei vormde de aanpassing van het dak van de loods, met de 

bedoeling dit volledig geluidsdicht te maken. Daarvoor dienden de spanten van de loods 

verstevigd te worden, zodat ze het gewicht van de isolerende betonnen platen optimaal zouden 
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kunnen dragen. Daarna kregen de spanten zelf, die overal zichtbaar zullen blijven in het 

gebouw, achtereenvolgens een laag brandwerende en een laag zwarte verf.  

De volgende stap situeerde zich dichter bij de grond, met het uitbreken van de vloerplaten, het 

graven van de funderingsputten en het plaatsen van de wacht –en rioleringsbuizen. In de grond 

rondom de loods worden funderingspalen gestoken die het gewicht van de betonnen stolp rond 

het gebouw zullen helpen dragen. 

Begin juli vonden de meeste precaire en ingrijpende werken binnen het ganse bouwproces 

plaats: het plaatsen van de betonnen stolp rondom de bestaande loods. Voor iedereen die van 

veraf of dicht bij de werken betrokken was, vormde dit een gigantische uitdaging. Zelfs voor de 

twee meest ervaren chefs van de betonfirma (Hardy NV), die ons project leiden, was dit een 

huzarenstukje. We hadden eerst en vooral de moeilijkheid aan de linkerkant slechts een 

doorgang van drie meter tot onze beschikking te hebben. Weinig plaats dus om daar een muur 

van nagenoeg één meter dik neer te poten, opgetrokken uit betonpanelen van vijfduizend 

kilogram het stuk!  

Daarnaast waren er ook al problemen gerezen met de funderingen van de bestaande loods 

die, om niet te lijden onder het enorme gewicht van de stolp, extra verstevigd diende te worden. 

Voor het plaatsen van de dakprofielen moest daarenboven een wel heel speciale kraan richting 

Diksmuide komen: een gigantische machine op twintig wielen, waarvan er in heel Vlaanderen 

maar twee te vinden zijn! 

Gans 4 AD is niet alleen zeer te spreken over het resultaat maar ook over het feit dat alle 

werkmannen deze hachelijke werken zonder kleerscheuren doorstonden. Hoed af hiervoor! Na 

deze ingreep kreeg onze nieuwe muziekclub haar bijna definitieve buitenaanzicht. Het startschot 

voor de werken binnenin kon gegeven worden. 

Van bouwverlof leek er voor sommige aannemers gewoonweg geen sprake te zijn. En zo komt 

het dat er tijdens de zomermaanden op onze werf constant werd verder gewerkt. Een werf die 

trouwens door vele diverse belangstellenden nauwlettend gevolgd wordt: van cultuurliefhebbers 

tot de buren. Dit resulteert dan ook vaak in geanimeerde onderonsjes vóór de bouwsite van 

nieuwsgierige passanten. 

Tijdens de zomermaanden metsten Antoon Vandenbroucke en kompanen de blok middenin de 

loods die in de toekomst zowel berging, koelruimte, sanitair (1e verdiep) en technische ruimte 

(2e verdiep) zal bevatten. De muren, die de achterkant vormen van zowel de zaal als het café, 

zijn opgebouwd uit betonstenen die elk maar liefst dertig kilogram per stuk wegen! Naar 

geluidsisolatie kan dit ook al weer tellen. Waar wij persoonlijk zeer tevreden over zijn, zijn de 

balkons in zowel zaal als café, waar het dankzij het mooie en brede zicht fijn vertoeven zal zijn 



4 
 

tijdens de concerten, of voor een intimistisch onderonsje in het café. Met het metsen van de 

achtermuren kregen we een mooie kijk op de reële grootte van de zaal. En ze is precies zoals 

we het gedroomd hadden: een ruimte waar er geen afstand zal zijn tussen artiest en publiek. 

 

Ondertussen is ook het polierbeton gegoten, zowel op het gelijkvloers, als op het eerste verdiep 

en wordt rond deze periode gestart met het plaatsen van de drie bunkers in de tuin, 

respectievelijk de workshop –en repetitielokalen.  

De volgende opdrachten zijn ook niet van de minste: plaatsing sanitair, elektriciteit, 

verwarming, citernes (20.000 liter elk).  

Ondertussen werd ook het huis op onze site, waarin onze toekomstige werking haar praktisch 

onderkomen zal vinden en waar we negentig procent van de verbouwingen voor eigen rekening 

nemen, niet vergeten. Dit jaar transformeerde onze beroepsploeg zich tot rasechte bouwvakkers 

en bundelde ze, samen met een aantal handige vrijwilligers en sympathisanten, haar krachten. 

De zolder werd volledig geïsoleerd, de kelder opgeruimd, de toekomstige bureauruimte 

ingericht, evenals de artiestenslaapkamers. Zaken als het bureaumeubilair tot het maken van de 

stapelbedden toe, nemen we voor eigen rekening. Daarnaast wordt in de nabije toekomst ook 

het interieur van de zaal en het café onderhanden genomen: het schilderen en fixeren van de 

muren, ontwerp en uitvoeren van de togen, bekleding binnenbox, en zelfs het vullen en 

plaatsen van de 4000 zandzakjes die de repetitie –en workshoplokalen zullen afzomen. 

Enerzijds werkt dit kostenbesparend, anderzijds wordt er op die manier maximaal voor gezorgd 

dat de specifieke warme 4 AD sfeer bewaard blijft binnen de nieuwe infrastructuur én blijven we 

trouw aan onze gekoesterde ‘do it yourself’ houding. 

 

Omdat duurzaamheid een essentieel onderdeel uitmaakt van onze werking en als gevolg ook 

van ons bouwproject zaten we al een paar keer rond de tafel met Cenergie (een 

ingenieursbureau voor energiezorg, duurzaam bouwen en hernieuwbare energie). We volgden 

reeds hun adviezen op over duurzaam bouwen, en zij zijn het ook die ons begeleiden in het 

voeren van een energieboekhouding voor de repetitie –en workshoplokalen, waarbij de 

huurprijs rechtstreeks gekoppeld wordt aan de reële verbruikte energie, en dit in het kader van 

bewustmaking van de (voornamelijk) jonge gebruikers.  

Een kleine maand geleden werd onze duurzame visie zelfs letterlijk op de proef gesteld, toen bij 

graafwerken vervuilde grond aan het licht kwam. Aangezien ‘zand erover’ niet onze stijl is en al 

helemaal niet strookt met onze milieubewuste ideeën, brachten wij zonder talmen de 

milieuambtenaar hiervan op de hoogte, die op zijn beurt een erkend labo inschakelde voor een 
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aantal proeven. De resultaten van die metingen weten we pas over een paar maanden, maar 

omdat de vervuilde grond zich vóór het gebouw bevindt, kunnen de werken binnenin gelukkig 

verder worden gezet.  

De eerste maanden van het nieuwe jaar stonden volledig in het teken staan van het 

klaarstomen van de nieuwe locatie en het voorbereiden van de openingsfestiviteiten.  

In januari en februari hielden we het concertgewijs ook heel rustig, om de werkdruk op de 

vrijwilligers- en beroepsploeg, die de handen vol had met de bouw, niet te doen exploderen. In 

het voorjaar werd door de medewerkers, een aantal enthousiaste vrijwilligers en derden de rest 

van de schilder– en verniswerken in de zaal, café en sanitair aangepakt, en werd de inrichting 

voor rekening genomen. 

Ondertussen werkten de aannemers door aan de laatste binnenwerken en de buitenaanleg. De 

bunkers kregen een eerste laag zandzakjes, met dank aan de vluchtelingen van het Lokaal 

Opvanginitiatief van Diksmuide. 

Eind maart, twee dagen na het laatste concert in de Bortierlaan werd gestart met de verhuis 

naar de Kleine Dijk 57, een hectische week van alles in dozen stoppen, en het er aan de 

andere kant van Diksmuide weer uit te halen. 

Op vrijdag 8 april was de laatste laag verf net opgedroogd toen de eerste nieuwsgierige 

bezoekers zich al aanmeldden. We hadden zeer weinig geslapen, maar wel de race naar de 

opening gehaald ! 

De meer dan vierhonderd genodigden konden voor het eerst kennismaken met Muziekclub 4 

AD in haar nieuwe vorm. De verrassingsact werd verzorgd door een warm onthaalde Flip 

Kowlier, voor het speechgedeelte stonden in: onze voorzitter Didier Candry, Koen Cappon van 

bureau Architec, burgemeester Geert De Baille, gedeputeerde Cultuur Gunter Pertry, Federaal 

Minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte en Bart Carron als 

volksvertegenwoordiger en medegrondlegger van het Kunstendecreet. Op zondag 10 april was 

het dan de beurt aan Diksmuide en omstreken om een bezoek te brengen aan onze nieuwe 

infrastructuur en we merkten meteen dat de belangstelling voor zowel het nieuwe gebouw als 

de te ontplooien werking enorm was. 

De repetitie –en workshoplokalen werden in de maanden die hierop volgden nog eens voorzien 

van een tweede laag zandzakjes, ditmaal gevuld met stabiel. De afwerking van de lokalen werd 

voor rekening genomen gedurende de zomermaanden en in het najaar was ook het laatste, 

maar niet onbelangrijke, aspect van onze bouw gebruiksklaar. Bij een eerste repetitie bleek 

echter dat een miniem deel van het geproduceerde geluid toch nog naar buiten ging. Na een 
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akoestische studie en wat technische aanpassingen werden de ruimtes met succes opnieuw 

opengesteld voor de aanstormende en rijpere enthousiaste bands. 
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2. Motivatie van ons bouwproject 

 

Als muziekclub met een regionale en (inter)nationale uitstraling dienden we broodnodig een 

inhaalmanoeuvre te maken op het vlak van accommodatie. Zowel de groepen als de 

concertgangers verdienen nu eenmaal een comfortabele en gespecialiseerde infrastructuur om 

hun ding te doen en de livemuziek te beleven.  Naast kwaliteit op het podium, zullen we nu 

eindelijk ook een kwalitatief hoogstaande infrastructuur kunnen aanbieden, en op deze manier 

ook hopelijk een ruimer publiek bekoren. 

Daarnaast willen we aan jong ontluikend talent een uitvalbasis bieden om zich, via de 

repetitielokalen en workshops, op hun eigen ritme en wijze, muzikaal te ontplooien. 

Daarenboven zullen een aantal ruimtes ook opengesteld worden voor andere organisaties en 

niet-commerciële initiatieven. Op deze wijze zal 4 AD een uniek platform voor muziekbeleving 

worden binnen de Westhoek dat zowel een receptieve (concerten), een creatieve 

(repetitielokalen) als een educatieve (workshops) werking vooropstelt. 

Onze groeipijnen mogen dan al voor het grootste deel achter de rug zijn, we blijven 

eigenzinnige kwaliteit koesteren, en de nieuwe infrastructuur kan alleen maar een grotere 

meerwaarde geven aan onze muzikale boodschap. De opening van uw nieuwe muzikale 

biotoop is voorzien in het voorjaar van 2005.  

 

3. Concrete vertaling in een gebouw 

 

De grote vraag is natuurlijk: hoe gaat dit alles er nu uitzien? Dankzij de jarenlange ervaring 

wisten we perfect aan welke fysieke ruimtes onze werking nood had. En veeleisend waren we 

dan ook: zo wilden we een akoestisch perfecte concertzaal (capaciteit 200 personen), een 

aparte cultuurbar, repetitie- en workshoplokalen, overnachtingsmogelijkheden voor de 

artiesten, keuken, vergaderlokaal, bureau- en conciërgeruimte.  

De nieuwe site wordt ingedeeld in een zogenaamd luid en een stil gedeelte. Het luide gedeelte 

omvat de loods (waar het café en de zaal in ondergebracht worden) en de tuin met de repetitie 

–en workshoplokalen. Het stille gedeelte krijgt vorm in het huis, waarin de bureaus, de 

slaapkamers en het sanitair voor de artiesten, de keuken, het vergaderlokaal en de 

conciërgewoning zich zullen bevinden. 

Het gebouw zal door zijn eigenzinnigheid in bouwstijl niet alleen onze internationaal erkende 

muziekprogrammatie reflecteren, maar ook aansluiting zoeken met de onmiddellijke omgeving 

en de oorlogsgeschiedenis. De architecturale uitstraling getuigt van een open visie op cultuur 
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die mooi vertaald is in een uiterst functioneel gebouw als ruimte voor experiment en 

cultuurbeleving. 

Een overzicht van de indeling van het gebouw, het huis en de faciliteiten… 

      

a. Polyvalente concertruimte (element loods) 

 

Een muziekclub, die naam waardig, zet geen grote en ronkende namen op hun affiche. 

Ontluikend talent, beginnende groepen, experimenterende, trend –en tijdloze kwaliteitsvolle 

artiesten hun ding laten doen, daarover gaat het. Dat de ‘grote massa’ hiervoor niet wakker te 

schudden is, is duidelijk. Een club met een capaciteit van 200 personen, waar men in 

comfortabele omstandigheden van een concert kan genieten, lijkt ons dan ook ideaal. De echte 

clubsfeer, de warmte en gezelligheid en de intense aandacht van het publiek, die de 4AD 

uitstraling zo typeren, worden op die manier ook doorgetrokken naar het nieuwe gebouw.  

Met een podium variërend van 24 tot (indien nodig) 48 m² zal geen enkel gezelschap klagen 

over de hun aangeboden ruimte. We dienen ons dan ook geen zorgen meer te maken over de 

grote bezetting van een groep, daar waar dit nu nog voor problemen kan zorgen in onze 

huidige concertruimte. Achter het podium bevindt zich een loge, waar de artiesten zich kunnen 

voorbereiden. 

In en naast de diverse lokalen wordt gestreefd naar optimaal akoestisch comfort: geen decibel 

mag buiten de lokalen, en buiten het gebouw gehoord worden. 

Verder vindt men in dit gedeelte ook een bar, een bergingsruimte, frigo’s en een sanitair blok 

dat toegankelijk is voor andersvaliden.  

 

 

b. Aparte caféruimte (element loods)  

 

Heel wat mensen in de regio dragen onze werking een warm hart toe, maar zijn niet zo 

concertminnend: het café vormt voor hen dan ook een waardig alternatief. De ruimte zal zowel 

akoestisch als fysisch volledig afgescheiden zijn van de concertzaal. Terwijl men vroeger 

genoodzaakt was het concert bij te wonen, zal men nu tijdens het concert rustig in het café 

kunnen blijven zitten. Kwaliteitsmuziek, sfeer en gezelligheid blijven ook in de toekomst de 

troeven van onze muziekbar.  

In deze ruimte is er ook plaats voorzien voor het ophangen en/of plaatsen van enkele werken 

van kunstenaars. Vooraan maken we werk van de aanleg van een zeer mooi terras om te 
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genieten van een rustgevend zicht op de heraangelegde straat en het wandelpad naast de 

Handzamevaart. 

 

c. Twee repetitielokalen (element tuin) 

 

Heel veel beginnende en enthousiaste bands vinden geen deftig repetitielokaal. Meestal 

moeten ze genoegen nemen met een oud pand, een bijzonder slechte akoestiek én met boze 

buren die klagen over de geluidshinder. Creativiteit moet in de juiste omstandigheden kunnen 

rijpen, vinden wij, daarom bieden wij met onze repetitielokalen een antwoord op dit probleem.  

Het betreft hier twee ideale akoestische ruimtes waar het materiaal ter plaatse kan blijven 

dankzij grote opbergkasten, autonoom toegankelijk, zonder hard labeur langs trappen met 

zware versterkers en zonder problemen met geluidsoverlast… De huurprijs van de lokalen 

zouden we direct linken aan het reële energieverbruik. Op die manier hopen we het ecologisch 

bewustzijn van de jongeren aan te wakkeren.  

De lokalen vinden hun onderkomen in de tuin van onze site. Ze krijgen de symbolische 

bunkervorm, afgewerkt met zandzakjes ! Het feit dat de lokalen half onder de grond komen te 

zitten, heeft akoestisch gezien flink wat voordelen. 

 

d. Workshopruimte (element tuin) 

 

Ons nieuwe complex is tevens van een workshoplokaal voorzien dat naast de twee 

repetitielokalen in de tuin komt te liggen en dezelfde vormgeving krijgt. Ook hier heerst er, 

dankzij akoestische voorstudie, een perfecte klankbalans. De repetitielokalen en het 

workshoplokaal zijn dan ook perfect inwisselbaar naargelang de noden. 

4 AD wil met het inrichten van workshops haar muziekeducatieve opgave ten volle uitvoeren. 

We willen hierin een stap verder zetten dan de muziekscholen door zowel de technisch 

onderlegden als de muzikale leken aan te moedigen om hun creativiteit op een ongedwongen 

wijze te uiten in alle mogelijke facetten van muziekbeleving: van gitaarcursus, over sampling, tot 

salsa. 

 

e. Kookfaciliteiten – polyvalente ruimte (element huis) 

 

Omdat onze werking internationale acts programmeert, en sommige van deze bands vaak 

verschillende weken op doortocht zijn in Europa, is de catering een ongelooflijk belangrijk 
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aspect binnen het onthaal. En omdat 4 AD nog steeds steunt op een uitgebreide 

vrijwilligerswerking, en we alle taken in eigen hand willen houden, is onze kookploeg dan ook 

enthousiast dat ze eindelijk in een keuken, die omschrijving waard, zullen kunnen werken.  

De polyvalente ruimte naast de keuken biedt plaats aan de artiesten om de lekkere maaltijden 

te verorberen. Deze grote ruimte kan ook gebruikt worden voor andere doeleinden zoals 

vergaderingen.  

 

f. Overnachtingsmogelijkheden artiesten (element huis) 

 

De eerste buitenlanders die ooit op ons podium stonden, sliepen al onder het 4 AD dak en 

daar komt in de toekomst ook geen verandering in. We voorzien drie ruime slaapkamers voor 

elk 6 personen.  Naast deze kamers is er een aparte ruimte met enkele wastafels en douches, 

een wasmachine en een droogkast (iets waar de rondtrekkende artiesten zeer over te spreken 

zijn). 

 

g. Conciërgeruimte (element huis) 

 

Zo’n open centrum opent wel om 8 uur maar sluit bijlange niet om 17 uur, om dan nog niet 

over de hectische weekends te spreken. Het kan perfect dat in de zaal de laatste bezoekers van 

een zaterdagconcert naar buiten stappen en de eerste groep reeds komt repeteren. Naar 

beheer van ruimte en gebouwen toe is het belangrijk dat er op de site permanent iemand 

aanwezig is om een oogje in het zeil te houden.  Het is ook hij/zij die instaat voor de lekkere 

ontbijten van de overnachtende personen. 

 

h. Parking - inplanting 

 

Naast de centrale ligging hebben we nog wat extra troeven zoals het gebruiksrecht op de 

randparking achter onze site, die overdag door bezoekers van Diksmuide gebruikt wordt, maar 

’s avonds leeg is. Omdat deze parking zo’n 200 wagens kan herbergen, kunnen we elke 

bezoeker ten alle tijde garanderen dat hij/zij z’n wagen op maximum 100 meter van onze 

voordeur veilig kan achterlaten. Deze troef zorgt er tevens voor dat de volledige buurt ontlast 

wordt van (nacht) lawaai. 

Naar inplanting toe zijn er nog bijkomende voordelen: de overkant van de straat is 

onbebouwd. Het woonhuis, waar een deel van de werking in ondergebracht wordt, dient als 
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buffer naar de dichtste linkerburen.  Er is slechts één woning in de directe omgeving: deze kant 

van het gebouw bevat dan ook geen enkele deur, raam, noch toegangsfunctie en wordt extra 

afgeschermd door een groenscherm.  

 

4. Een duurzame inslag 

 

Ecologie en duurzaamheid zijn sleutelwoorden in de dagelijkse werking van onze muziekclub. 

Ook bij het realiseren van ons bouwproject is het milieubewuste denken een element dat wij 

naar voor willen schuiven. 

 

Het grootste euvel dat op dit vlak weggewerkt diende te worden was het probleem van 

geluidsoverlast. Omdat onze nieuwe muziekclub in een woonbuurt komt te liggen, waren een 

aantal extra akoestische maatregelen vereist om geluidshinder tegen te gaan en zo een feilloze 

integratie in de buurt te garanderen. Bouwtechnisch gezien dient het gebouw dus bijzonder 

goed geïsoleerd te zijn zodat onze concertwerking het normale omgevingsgeluid niet zou 

overstijgen. 

Geen enkele deur of raam komt uit op de zijde van de dichtstbijzijnde buurman, zodat er ook 

geen mogelijkheid tot een akoestisch of geluidslek bestaat. Concert –en caféruimte zijn fysisch 

volledig van elkaar gescheiden zodat beide delen onafhankelijk van elkaar kunnen gebruikt 

worden zonder enige geluidshinder. Op deze manier bestaat ook een thermisch perfect 

geïsoleerd gebouw. Ook de repetitie –en workshopruimtes zijn in ondergrondse bunkers 

ondergebracht met hetzelfde doel.   

 

In plaats van een volledige nieuwbouw worden de bestaande loods en het huis geïntegreerd en 

gerecupereerd in het nieuwe concept. De klinkers die nu als vloer gebruikt worden in de loods 

worden manueel uitgebroken en hergebruikt als terrasvloer. Over 100% recuperatie gesproken 

! 

Voor de inrichting opteren we hoofdzakelijk voor gebruikt en gerecupereerd materiaal zoals 

kasten, bureaus, barstoelen,…   

 

Het gebouw is zo geconcipieerd dat het technische gedeelte centraal staat, zodat er weinig 

leidingen nodig zijn, wat gelijk staat aan weinig verlies. 

 

Het gebouw werd volledig gescreend door Cenergie, een bureau voor duurzaam bouwen. 
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Naar afwerking proberen we zo veel mogelijk met ecologische en duurzame materialen te 

werken (bvb. verf, buitenaanleg, toestellen met eco label). Zowel voor de beroepsploeg als het 

poetspersoneel worden ergonomische werkomstandigheden gecreëerd.    

Er zal zowel in de zaal als in het café, zoals traditiegetrouw in onze werking, geen 

wegwerpmateriaal gebruikt worden: bvb bekers, blikjes, …  

 

De hoofdingang is voorzien van een dubbel inkomsas, waardoor de koude lucht niet 

rechtstreeks het gebouw binnenstroomt.  

 

Ons regenwater gaan we in citernes opvangen (we plaatsen maar liefst 2 opvangputten van elk 

20.000 liter). Dit water zal zoveel als mogelijk gebruikt worden via gescheiden waterleidingen.  

 

Er is speciaal op toegezien dat alle ruimtes toegankelijk zijn voor andersvaliden, en voorzien 

zijn van de nodige bijzondere faciliteiten. 

 

 

 


