
“Op amper twee weken tijd zal de volledige structuur er staan. Dan volgt nog de afwerking”, klinkt 
het. Foto: dji  

Oostende - De werken aan het nieuwe Wiegelied zijn gestart. Het gaat om een uniek bouwproject, 
want van cement en beton zijn geen sprake. “Het kinderdagverblijf wordt gebouwd met stro”, zegt 
schepen Tom Germonpré. 
Het nieuwe kinderdagverblijf wordt op de huidige site van Wiegelied aan de Mariakerkelaan 
gebouwd. De nieuwbouw komt in de aangrenzende tuin waardoor de opvang tijdens de werken 
niet in het gedrang komt. Het nieuwe kinderdagverblijf zal plaatsbieden aan 72 kinderen, goed 
voor een uitbreiding met 24 plaatsen. De werken zijn woensdag van start gegaan.  

“De bouwtechnieken die gebruikt worden in het nieuwe Wiegelied maken het project uniek en 
innovatief. Oostende is met het nieuwe, bio-ecologische kinderdagverblijf een pionier in 
Vlaanderen. Er zullen twee verschillende technieken worden toegepast: strobalenbouw en het 
bouwen met kalkhennep”, zegt burgemeester Johan Vande Lanotte(SP.A).  

De wanden van het gebouw zijn houtskelet en het isolatiemateriaal bestaat uit stro. Door het 
bouwen met kalkhennep, dat een sterk vochtregulerende werking heeft, wordt bijgedragen tot een 
gezond binnenklimaat.  

“Het materiaal heeft heel wat voordelen”, schetst schepen voor Leefmilieu Tom Germonpré 
(SP.A). “Er komen geen lijmen of chemische stoffen aan te pas, de isolatie is prima en de 
akoestiek is heel erg goed zodat de drukte voor kinderen en kinderverzorgsters tot een minimum 
wordt beperkt. Met deze bouwwijze kunnen we ook een fikse besparing op de verwarmingsfactuur 
realiseren. De gebruikte materialen zijn op zich al warm en zorgen dan ook voor een gezellige 
sfeer. Door de compressie van stro en leem aan de binnen- en buitenkant is het gebouw ook 
onmiddellijk brandbestendig.”  

De wanden werden in een atelier in elkaar gestoken en met twee vrachtwagens tot op de werf 
gebracht. “Er komen geen cement en beton te pas. Er moet dus niets drogen en zo winnen we op 



de werf veel tijd”, vertelt Karel Lambert, projectmanager bij bouwbedrijf Furnibo, “Op amper 
twee weken tijd zal de volledige structuur er staan. Dan volgt nog de afwerking.”  

Het totale project zal ruim 1,4 miljoen euro kosten. In het voorjaar 2018 moet de bouw afgerond 
worden. 

 


