
 

 

 

 

 
Beschrijving infrastructuur CC Stroming 
 
1. Adres 
Dorp 101 
9290 Berlare 
 
2. Beschrijving 
CC Stroming omvat de volgende ruimtes: 
- een polyvalente zaal met een publieksruimte van 342 m², ingericht voor podiumactiviteiten, 

plenumvergaderingen, feest- en ontmoetingsactiviteiten. Deze zaal heeft een vast podium met 
een nuttige oppervlakte van 152,5 m², technische en scenografische uitrusting, twee loges en 
een grote kleedkamer onder het podium en een decorberging met laadkade en kelder. De zaal 
zelf beschikt over een telescopisch uitrijdbare tribune (nieuw van zomer 2010) met 304 
zitplaatsen. 102 bijkomende koppelbare stoelen brengen de maximale zitcapaciteit op 406. Vóór 
de ingang van de zaal bevindt zich het publieksfoyer; 

- een kleine polyvalente zaal op de eerste verdieping van de ‘voorbouw’ van het centrum, met 
een publieksruimte van 112 m² (10,6 * 10,6 m), een eigen kleine foyer (31,5 m²), berging en 
kleedruimte met sanitair en douche. De zaal werd in augustus 2003 akoestisch aangepast en 
kan sindsdien ook worden gebruikt als ruimte voor lezingen, kamermuziek en intiemere 
podiumactiviteiten;  

- een binnenkoer met een nuttige oppervlakte van 275 m² die zowel kan worden gebruikt als 
terras van het cultuurcafé, als tentoonstellingsruimte of als intiem openluchttheater; 

- een verbruikzaal-ontmoetingsruimte, gelegen aan de straatzijde, onder de kleine polyvalente 
zaal. Deze ruimte wordt in concessie uitgebaat als cultuurcafé; 

- een tentoonstellingsgalerij van 105 m² en een lengte van 26,7 meter. Deze galerij maakt de 
verbinding tussen de lokalen aan de straatkant (bibliotheek, cultuurcafé, kleine polyvalente 
zaal) en die achteraan (grote polyvalente zaal, foyer, vergaderaccommodatie); 

- een kleine servicekeuken naast de polyvalente zaal; 
- twee lokalen voor vergaderingen en creativiteit van respectievelijk 52,5 en 25,5 m²;  
- een vertelzolder boven de bibliotheek die dienst doet als vergaderruimte;  
- een ruime parking. 
 
Met uitzondering van de kleine polyvalente zaal, één vergaderlokaal en de vertelzolder zijn alle 
publieke ruimtes toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
 
Er is een apart document met de Technische Fiche van de grote polyvalente zaal. 
 
 


