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Interview 4AD 

 

Patrick Smagghe, coördinator 

Marjan Dewulf, zakelijk leiding 

 

Patrick Smagghe: “Duurzaamheid wordt gedragen door het hele team, dat is de baseline van hoe een 

organisatie duurzaam kan werken op alle vlakken. Zeker in een klein team als ons, als er één iemand 

naar de andere kant kijkt dan lukt het al niet, als iedereen met zijn neus dezelfde richting kijkt, kan je, 

ook met een klein team zeer veel verzetten.” 

 

Hebben jullie tips voor mensen die het gevoel hebben dat ze in hun eigen cultuurhuis moeten 

vechten tegen de bierkaai? 

 

Patrick: “Je moet de realiteit onder ogen durven zien, alles is aan het veranderen, als je collega’s het 

nu nog niet onder ogen durven zien, dan doe je simpelweg gewoon verder, het is nu al 10, 15 jaar dat 

wel elke zomer records breken. Meer zelfs! Het zijn geen records meer, we ondergaan een evolutie. 

Het klimaat is aan het veranderen, als je dat niet onder ogen wil zien, tja.” 

 

Marjan Dewulf: “Los daarvan, puur praktisch, je kan niets opleggen, maar als het moment zich 

voordoet kan je kiezen tussen twee pistes, ofwel ga je voor de duurzame oplossing, ofwel voor de 

klassieke. Als er een investering moet gebeuren, er moet iets veranderen in je gebouw of je moet iets 

nieuw aankopen, als je op die manier organisch gaat werken, telkens wanneer zich dit voordoet dat 

je dan voor de duurzame keuze gaat, dan kan je geleidelijk aan dingen veranderen zonder dat je het 

oplegt aan je collega’s of publiek. Je betrekt ze mee in het proces, geldt ook voor de poetskrachten. 

We hebben gevraagd aan de poetsvrouwen om allerlei producten te testen. Niet verplicht om de 

ecologisch variant te gebruiken maar wel gevraagd om eens te testen.” 

 

Patrick: “Poetskrachten kunnen zeer behoudsgezind zijn qua producten, vaak niet altijd ecologisch. 

We hebben ze voor alternatieven geplaatst, dat was een maandenlang proces waarbij ze de 

producten testen. We hebben vertegenwoordigers laten komen die die producten door en door 

kennen. Als we iets nieuws kopen, kijken we eerst naar tweedehandsmarkt. Alles wat je hier ziet, 

tafels en stoelen, zijn zelf gemaakt. Moeten we het kopen? Klank en geluidsmateriaal kopen we wel 

nieuw aan, je wil up to date zijn en dat is belangrijk. Up to date zijn maar rekening houden met de 

mogelijkheden die de maatschappij op het gebied van recycleren allemaal kan bieden vandaag, dat is 
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trouwens niet weinig. Waarom moet je naar ikea voor een nieuwe kast, om je team te overtuigen kan 

je veel beter tweedehands gaan, wat ook budgettair interessanter is.  

 

Wat is jullie motivatie om te duurzaam te handelen? 

 

Patrick: “Het is noodzaak, elke werking, dat geldt voor elke dienst, overheid of privé, je zit niet op 

eiland maar je maakt deel uit van de maatschappij. Het is hoogdringend dat we er allemaal aan 

denken want het is op sommige vlakken misschien al veel te laat. 

 

Marjan: “het zit ook in het DNA van de werking, sinds ’88 is er hier oog voor mens, maatschappij en 

milieu. Heel veel zaken deden we al van in het begin, bijvoorbeeld met dat recuperatie materiaal, dat 

deden we toen al en doen we nu nog. Vegetarische catering is ook al sinds ’88, voor alle bands!  

 

Patrick: “Deze winter is er een deel van een spar neergekomen door hevig onweer en heeft een 

bevriende vrijwilliger er een tafel van gemaakt. Korte keten! Korter kan niet meer (lacht), je moet 

bereid zijn om aan zo’n dingen te denken. Ik kan me wel inbeelden in een huis waar niemand 

geïnteresseerd is dat het moeilijk is, maar dan vind ik dat leidinggevenden en de raad van bestuur er 

aandacht aan moeten besteden. Stuur mensen op een workshop, waar ze met de neus op de feiten 

worden gedrukt,  ‘mannen het is 5 over twaalf’, hier denkt iedereen wel op dezelfde manier.  

 

Marjan: “Als muziekhuis, culturele organisatie heb je ook een voorbeeldfunctie, je zit niet opeen 

eiland, maar je trekt ook een breed publiek aan, alle lagen van de maatschappij, ook internationaal, 

ergens kan je met je verhaal heel wat mensen bereiken en hopelijk ook sensibiliseren. Ik vind wel dat 

dat de taak is van een culturele organisatie, je wordt ook gesubsidieerd. Ergens vind ik het niet meer 

dan normaal dat je een rol opneemt binnen het maatschappelijk bestel”.  

 

Patrick: “Het is jammer dat Marjan dat moet zeggen want het is helemaal correct. Ik droom ervan dat 

we duurzaam bezig zijn maar dat mensen er niet meer over spreken, dat het gewoon een evidentie 

is, dat het naturelle is. Dat we er niet altijd over communiceren, dat het normaal is. We geven al 

jaren gratis kraantjeswater, water is een basisrecht. Ik snap echt niet dat er horecazaken zijn die elke 

minuut drinkbaar water doorspoelen in de wc en beneden in de bar water verkopen aan 2 euro.” 
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Gaat het enkel over die kleine ingrepen? 

 

Patrick: “Het is een mix tussen klein en groot, de verbouwingen en het bos zijn het grootste. Tijdens 

de verbouwingen hebben we dertien architecten over de vloer gekregen, daarvan waren er 4 die een 

ontwerp mochten maken, daarvan waren er 2 architecten die besloten om het gebouw weg te doen. 

We zijn met de een architect in zee gegaan die het oorspronkelijk gebouw wouden laten staan. We 

hebben een massa beton nodig om geluidsdicht te kunnen zijn, laat ons dan niets afbreken dat er al 

is. Uiteindelijk komt het  altijd op mensen neer, wij hadden ook met zeer gerenommeerde 

architectenbureaus in zee kunnen gaan maar ze kenden niets over duurzaam bouwen. Sommige 

vonden het zelfs niet nodig om regenwaterputten te steken.” 

 

Marjan: “Er wordt soms denigrerend gedaan over die kleine acties bijvoorbeeld herbruikbare bekers, 

maar ja goed, je begint toch ergens? Dat is even belangrijk! Je moet de stap durven zetten.  

 

Patrick: “We hebben sinds 4 jaar nu geen rietjes  meer, de vrijwilligers opteerden hiervoor. 8 jaar 

geleden installeerden we LED lampen, wat heel wat commotie bracht omdat dit artistiek niet 

hetzelfde is. Ik moet toegeven dat dat zo is, maar als dat de toegeving moet zijn dan doe je dat toch 

gewoon.” 

 

Groepsdynamiek: 

Patrick: “De groepsfoto is genomen voor de gevel, al het hout dat je hier ziet op de gevel is afvalhout, 

dat is een goede symboliek om vanuit te vertrekken. Dat is ook echt eigen aan 4AD, alles wat al 

bestaat kunnen we gebruiken. We hebben elke week teamoverleg, het duurzame is een rode draad 

door die vergadering, als we iets nieuws uit de grond stampen, dan is duurzaamheid daarin een rode 

draad. In onze zaal hebben we voor de artiesten bijvoorbeeld geen plastic flessen meer maar 

doppers, die we vullen met kraantjeswater, vrijdagavond zitten we op locatie op de grote markt van 

Diksmuide, dat is een heel groepsgebeuren, ook daar hantere we de doppers. Hoe doen we dit hoe 

doen we dat, we hebben een eco-team dat bestaat uit vrijwilligers, zodat er ook binnen de 

vrijwilligers ook ambassadeurs zijn.” 

 

Marjan: “Het team staat er volledig achter. De vrijwilligers maken er ook een erezaak van, als er 

gekookt moet worden, vrijwilligers koken, dan gaan zijn ervoor zorgen dat er lokale producten 

gebruikt worden, gekookt wordt volgens seizoen, waar mogelijk biologisch. Zij maken er echt een 

erezaak van om vegetarisch of zelf vegan te koken.” 
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Sinds 1988 werken jullie duurzaam, hoe is dat verlopen? 

 

Patrick: “Eerst uit noodzaak, je hebt geen geld, je gaat niet naar tweedehandswinkel maar eerder 

naar het containerpark. Zo komt de filosofie er wel in, we vonden dat echt plezant, moesten we hier 

iets timmeren, telkens vroegen we ons af of het niet al bestond, DIY-filosofie in de jaren ’80 toen was 

sterk bij ons aanwezig. DIY-filosofie, zat van in het begin in de geest van de 4AD bij de oprichting. Je 

gaat heel bewust nadenken over materialen. We hadden stickertjes eind jaren tachtig met ‘think 

global, act local’. Was eigen aan de punk scene ook, aan het hardcore-tijdperk van toen. Op dat vlak 

is dat een logische evolutie. We zijn niet altijd blits en hip maar wel duurzaam en standvastig en dat 

vind ik veel belangrijker dan de greenwashing of window dressing van nu.” 

 

Hoe zien jullie zich evolueren in de toekomst? 

 

Patrick: “consolideren, het was ook een droom, CO2-neutraal zijn, dankzij het bos, zal dat binnen 40 

jaar zijn, vanaf nu is het consolideren en blijven verder doen. Op alle vlakken, de mooiste energie is 

de energie die je niet verbruikt, die filosofie kunnen we verder blijven trekken. Dit constant hanteren. 

We doen ook grote toegevingen, one-offs doen we niet, dat zijn artiesten die maar één keer op en af 

vliegen voor één optreden. In de toekomst kunnen we nog strenger voor onszelf zijn waar mogelijk, 

zeker consolideren, niet berusten en waakzaam blijven. We zijn er nu 30 jaar en bereid om onze 

pioniersfunctie in duurzaamheid te blijven vervullen, dat is noodzakelijk, en dat blijven doorgeven 

aan vrijwilligers.” 

 

Marjan: “je blijven aanpassen, het is niet omdat één oplossing vandaag werkt dat ze morgen ook nog 

opgaat. De way to go kan snel veranderen, blijven volgen wat er gebeurt van duurzaamheid.  

 

Wat zouden jullie vanuit jullie functie willen meegeven aan anderen? 

 

Patrick: Als coördinator “Het is een enorme rijkdom om duurzaam te werken, niet in economische 

zin” 

Marjan: Als zakelijk leider “Je hebt geen rijkdom nodig om duurzaam te werken” 

 

Redactie: Silke De Schoenmacker, Pulse Transitienetwerk 

 

 


