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 engagement Plan Nieuw Kortrijk : de realisatie van middelgrote fuifzaal = topprioriteit  

1. Een stad die luistert en dialogeert  

           ‘Kortrijk spreekt’ :  2,8 op 5 bewoners vindt fuifzaal op Weide belangrijk 

           inspraakmoment fuiforganisatoren : feedback van 32 personen uit 10 ≠ organisaties  

2. Een stad die verjongt en vergroent  

           doelgroep = jongeren 

           aspect duurzaamheid cf. ‘klimaatstad Kortrijk’ 

3. Een stad die veilig en proper is 

           ‘safe party zone’ label via ID-scan 

           opleiding fuifbuddie : bijscholing in EHBO, conflicthandling, fuiforganisatie, druginfo,  

              crowd-control, sociale vaardigheden  

4. Een stad die verenigt en verbindt  

           122 erkende jeugdinitiatieven   

           In 2012 : 84 geregistreerde fuiven waarvan 71 door erkende jeugdinitiatieven.   

           Fuiven = belangrijke bron van inkomsten en profilering voor de jeugdverenigingen 

           centraal gelegen fuifzaal + decentrale fuiflocaties in deelgemeenten 

5. Een stad met veel goesting en ambiance  

           een swingende muziek- en evenementenstad met ruimte om te feesten en te beleven 

              altijd met respect voor de inwoners.  
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Toelichting traject 

• 2013 – 2014:  Voorbereidende activiteiten: 
o Inspraaktraject organisatoren 
o Bezoek good practices (Geel, Turnhout, Puurs) 
o Expertise fuifcoach JC Tranzit 

• 2014:   Projectdefinitie en lancering wedstrijd 
• April 2014:  Keuze architectenbureau B – architecten 
• 2015:   Definitief ontwerp en aanbesteding 
• 1 december 2015: Start bouw ‘fuifzaal’ 
• 1 december 2016: Voorlopige oplevering ‘fuifzaal’ 
• 1 december 2016: Start exploitatie 
• eind 2016:  Opening fuifzaal 
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Voorontwerp B-architecten 
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Uitgangsprincipes: 
 Fuiven = spel van kijken & bekeken worden 
 Verschillende manieren van beleving 

Voorontwerp B-architecten  

Schetsontwerp principes B-architecten 
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Onze scoop 
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Fuiven in Kortrijk 

NOOD AAN EEN FUIFZAAL 
 
 Primair gebruik = fuiven !!! 
 Capaciteit tot 1.500 personen (1.200 + 300), bereik 500 < x < 1.500 personen: 

 0,65m² per persoon  (cf. algemene politieverordening – GR 10/06/2013) 
 oppervlakte zaal =  780 m² (1.200 personen x 0,65m² /persoon) 
 capaciteit =   1.200 personen mits voldoende evacuatiewegen 
    (noodzakelijk!) 
               + 300 personen in restruimtes (foyer,   
    rookperimeter, sas, …) 

 Compartimenteerbaar! 
 Milieuvergunning klasse 2 cf. VLAREM II 

   
OPPORTUNITEIT VAN KOPPELING MET JC TRANZIT 
 
 Cf. traject maximale ondersteuning (JC Tranzit) / maximale vrijheid (fuifzaal) 
 Gedeelde gemeenschappelijke zones : sas, fietsenstalling, perimeter, … 
 Beheersbaarheid i.f.v. exploitatie 
 Beheer activiteitenkalender 
 Aanspreekpunt voor organisatoren 
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Een organisatorisch model 
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Zaalgebruik 
 principe : zo frequent mogelijk  
 - inactiviteit beperken door optimale afstemming van procesverloop activiteiten 
 
 scoop : 
 - 2 kleine fuiven (< 600 personen) of 1 grote fuif (> 1000 personen) per week  
 - 150 fuiven/jaar volgens milieuvergunning) 
 
 Polyvalent : overige dagen zoveel als mogelijk openstellen voor andere activiteiten door  
 
 - opdeelbare zaal (1200 personen / 2 x 600 personen) met 2 afzonderlijke en     
   zaaleigen drankenbergingen en 2 logistieke bergingen waardoor overlappende    
   processen van inrichting / ontruiming van zalen mogelijk wordt 
  
 - scheiding van stromen (instroom personen versus uitstroom logistiek) 
 
 - inzet van operationele ondersteuning via raamcontract externe schoonmaakploeg 
   (schoonmaak op zaterdag verhoogt de beschikbaarheid van de zaal in het     
   weekend)   
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Zaalgebruik 
case-study: 2 opeenvolgende fuiven (bv. vrijdag en zaterdag) 
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Zaalgebruik 
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Het functionele programma 
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Verspreiden druktepunten 
Hoofdinkom / vestiaire / sanitair / inkom zaal / bar 
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Safe Party zone / perimeter zone 
 te hanteren principe : ID-scan 
 ticketing = controle 
 iedereen welkom behalve … 
 versterkt door principe perimeter zone : ‘binnen = binnen’ 

   

Voorbeeld : fuifzaal ‘De Waai’ in Geel 
 



FUIFZAAL KORTRIJK WEIDE 

 te hanteren principe : ‘binnen = binnen’ 
 zone in de onmiddellijke omgeving van de zaal, extensie van de fuif 
 luwe(re) zone om rond te hangen, roken, catering, …  
 vermijdt geluidsoverlast in de buurt 
 valt binnen controlegebied organisator 

Voorbeeld : fuifzaal ‘De Waai’ in Geel 
 

rondhangzone rokerszone catering zone 

Safe Party zone / perimeter zone 



FUIFZAAL KORTRIJK WEIDE 
Inrichting bar en drankenberging  
principe 

BEDIENINGSZONE 

TAP- EN SCHENKZONE 

BEVOORRADINGSZONE 

KOELCEL LEEGGOED 

GOOT 

GOOT 

PARKEERSTATION MOBIELE BAR 
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Inrichting zaal – technische uitrusting   
 Systeem van liggers en loopkatten ikv flexibiliteit voor organisatoren: 

• Flexibele ophangpunten klank- en lichtinstallaties (optredens & fuiven) 
• Flexibele indeling zaal via brandwerende doeken  
 

 Diverse strategische elektriciteitsvoorzieningen voor flexibele plaatsing DJ / podium 
 
 Camerabewaking: zicht op bezoekers in en rond gebouw voor organisatoren 

Voorbeeld : fuifzaal Kubox in Kuurne 
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Inrichting sanitair  
 Inrichting = bizonproof  
 Zaal opdeelbaar in 2 x 600 man  2 aparte sanitaire blokken 
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Catering  
 Mogelijkheid voorzien om buiten aan te sluiten (binnen perimeterzone), cf. Mobiele frituur, … 
 Voldoende ruimte voorzien rond foyer ifv. cateringfirma’s (bijvoorbeeld voor recepties), 

toegankelijkheid lift voldoende groot, … 

Voorbeeld: mobiele frituur 
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Logistieke berging 
 2 inzetbare logistieke bergingen ifv. vlot procesverloop bij opeenvolgende fuiven/activiteiten

 inkledingsmateriaal fuif, verlichting, mobiele barelementen, … 
 Afzonderlijke berging voor afvalcontainers (van buitenaf toegankelijk)  
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EHBO - lokaal 
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Inrichting zaal - materiaalgebruik  
 Vloer = gepolierde beton 

 Wanden = (beton / zichtbaar metselwerk in beton) 
 Plafonds = in functie van akoestiek 
 Parkeerstations mobiele bar + toog = beton 
 Afvoergeulen- en/of –putjes waar nodig 
 Voorziening drinkbaar water 
 Stevige deuren 
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Akoestiek - geluidskwaliteit  
 
 integratie van akoestische absorptiematerialen ifv. nagalmtijd, absorberend plafond ! 

 aandacht voor locatie ifv. beschadiging  
 akoestische meerwaarde van de vorm van de zaal is eerder beperkt t.o.v. meerkost  
  

Voorbeeld : fuifzaal ‘De Waai’ in Geel en fuifzaal ‘Futur’ in Turnhout 
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Duurzaamheid  
Passieve ingrepen 
1. Waterneutraal gebouw 
  Maximale waterrecuperatie ikv verbruik voor sanitair & onderhoud 

2. Compact bouwvolume 
  Warmteverliesoppervlakte beperken door compacte voetafdruk  

3. Thermische massa 
  Warmteopslagcapaciteit vergroten door bouwen met ‘zwaarder’ materiaal zoals beton, 

     baksteen, … (bijkomend voordeel voor brandveiligheid en verhoogde akoestische 
 weerstand) 
  Luchtdichtheid (geen verlies naar of van buitenaf) 
  Oriëntatie 
  Daglichttoetreding 

4. Warmterecuperatie en warmtewisselaar (aansluiting op algemeen warmtenet) 
  In zomer : ventilatielucht afkoelen,  in winter : ventilatielucht opwarmen  
  Via warmtewisselaar (beperkte stookkost bij opwarmen, gratis afkoelen via ‘free 

 cooling’) 
5. Energiezuinige apparatuur 
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Sfeerbeelden 



Keuze voor exploitatiemodel AGB wegens: 
 

 Gewenste gebruikersmix 
 Jongerenfuiven als prioritaire doelgroep 

 Studentenactiviteiten 

 Commerciële fuiven en muziekactiviteiten 

 Commerciële activiteiten (personeelsfeesten, bedrijfsevents, privé-feesten, …) 

 Grote verenigingsactiviteiten 

 Commercieel potentieel 
 Infrastructureel 

 Kalenderbeschikbaarheid 

 Rendabele prijszetting 

 Streven naar maximaal gebruik met evenwicht tussen prioritaire doelgroepen en kostenbewust beheer 
van de fuifzaal. 
 

 AGB is een uitstekende beheersvorm voor dergelijke infrastructuur:  
 Dagdagelijkse operationele (commerciële) focus en flexibiliteit (geen kerntaak van de Stad) 

 Regie op kalendermanagement en prijsetting met grote inspraak vanuit de Stad (niet mogelijk bij private uitbesteding) 

 Dit wordt geconcretiseerd in een bijzondere overeenkomst inzake exploitatie tussen AGB SOK en de Stad Kortrijk. 

 
 

Gevolg bouwproject fuifzaal: 
Projectgebonden samenwerkingsovereenkomst AGB SOK – Stad Kortrijk: 

 AGB SOK treedt op als bouwheer (BTW optimalisatie) 

 Expertise Stad Kortrijk wordt, op vraag van AGB SOK, ingezet om project praktisch uit te voeren 
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AGB SOK 



Samenwerkingsovereenkomst Howest – Stad Kortrijk: 

Voorstel van Hogeschool West-Vlaanderen om dit bouwproject inhoudelijk als financieel te 
ondersteunen: 

 

Howest draagt 500.000€ bij aan dit bouwproject, waarvan: 

• 250.000€ investering in de bouwkost (co-financiering projectbudget), met als return een 
gebruikstegoed op de toekomstige zaal; 

• 250.000€ ingrepen ikv ‘fuifzaal van de toekomst’: 

 Innovatieve (hoogtechnologische) toepassingen op fuifcontext 

 Budgetverdeling volgens facilitaire ingrepen, ontwikkeling toepassingen & onderhoud 
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Howest: ‘fuifzaal van de toekomst’ 



Strategisch Meerjarenplan 2014 – 2019: 2.499.879,00€ 

 

Budgetwijziging 1 2015 (GR juli:): 

 500.000€ inkomsten Howest 

 Uitbetaald 2014: 15.907,50€ 

 Uitbetaald 2015: 54.707,05€ 

 

Investeringstoelage AGB SOK: 2.929.264,45€ 
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Projectfinanciering 


