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Virilio, Paul (1994). Bunker Archaeoligy. New York, Princeton University Press.Zwembad, Oostende (toestand omstreeks 1976)
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structuur & landschap
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1. Foyer
2. Clublokalen
3. Berging / toiletten / polyvalente ruimte
4. Groepskleedkamers
5. Flexibele kleedkamers
6. Kantoorruimte/ kleedkamers personeel
7. Bergruimte
8. Technieken
9. Circulatietoren.

1.Olympisch bad
2. Doelgroepenbad
3. Recreatiebad
4. Opwarmruimte
5. Redderlokaal
6. Bergruimte
7. Circulatietoren

1. Circulatietoren
2. Keuken/bergruimte
3. Toiletten
4. Cafetaria
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1. toegang
2. foyer
3. polyvalente zaal
4. clublokalen
5. sanitair
6. bergruimte
7. geschoeide zone
8. groepskleedkamers
9. flexibele kleedkamers
10. kantoorruimtes voor personeel
11. kleedkamer schoonmaak
12. kleedkamer renders (m/v)
13. douche’s
14. toegang buitenruimte
15. zitbank / ijsjeskraam / ...
16. zwemvijver
17. toegang technieken (leveringen)
18. technieken
19. zenitaal licht
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1. olympisch bad
2. doelgroepenbad
3. recreatiebad
4. opwarmruimte
5. redderslokaal
6. bergruimte
7. toegang tot buitengebied
8. terras
9. toegang tot cafetaria
10. toegang tot circulatiekoker voor bezoekers.
11. groendak
12. zone voor toeschouwer
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Blauw tot rood :
van koud naar warm

gevelisolatie

vernieuwde isolatie opstand

bijkomende isolatie goot

Buitenklimaat :
tot -10 °C norm
R.V.  tot 100 %

Binnenklimaat Bad:
28 °C

R.V.  45 à 55 %
onderdruk

dauwpunt 18 à 20 °



Fase 2



Studieopdracht voor de grondige renovatie en 
uitbreiding van het zwembad in ooStende

Bilquin-Serck - Fernandez-Abascal & Muruzabal - Dynamis - Ingenium - Land9 - Artex - M. Blasco



De ontwerpers van voorliggend ontwerpend onderzoek ontwikkelden een beproefde 
onderzoeksmethode. 

a / analySe

Contextualiteit start, bij het waarderen van de stedelijke ruimte, de projectdefinitie en 
de toegewezen bouwplaats. Het studiedomein overtreft daarbij steeds de begrenzing 
van de bouwplaats. Significante laag na significante laag geeft de Genius Loci zich prijs 
en voedt de specifieke eigenheid van de plek op haar beurt de waardering voor het 
studiegebied. 

b / viSie

In een volgende stap ontwikkelt het geïntegreerd ontwerpteam een visie op basis 
van de bevindingen uit de analyse. De algemene visie van de ontwerpers wordt daarbij 
aangevuld met de specifieke projectvisie.

c / toetSing

Ontwerpend onderzoekend toetsen wij vervolgens de visie af, tegen het licht van 
de bevindingen uit de analyse en de projectdefinitie. Het is een mentaal proces, van 
verzamelen, ordenen en synthetiseren van alle ruimtelijke componenten en dit vanuit 
diverse invalshoeken. Observatie, bemiddeling en communicatie, zijn noodzakelijke 
vaardigheden van elk van de teamleden.

“De Koningin der badsteden mist een hart voor haar 
zwembad. Haar bad heeft zelfs niet de ideale maten. 

Nochtans biedt het studiegebied veel kansen.”

a
analyse  �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    � ZIE BUNDEL 2014

b
Publieke Ruimte in VeRbinding     �    �    �    �    �    �    �    �    �  03

inteRVenties   �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �  04

oRganigRam    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �  05

flexibiliteit    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �  06

tiJdeliJk ZWembad   �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �  06

c
niVeau 0  �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �  07

niVeau +1     �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �  08

niVeau +2     �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �  09

geVels / snedes  �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �  10

nota omgeVingsaanleg   �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �  11

nota oP duuRZaamHeid    �    �    �    �    �    �    � ZIE BUNDEL 2014

nota oP tecHnieken    �    �    �    �    �    �    �    � ZIE BUNDEL 2014

nota oP eneRgie �    �    �    �    �    �    �    �    �    � ZIE BUNDEL 2014

PRocesbeReidHeid  �    �    �    �    �    �    �    �    � ZIE BUNDEL 2014

PRocesgeRicHtHeid    �    �    �    �    �    �    �    � ZIE BUNDEL 2014

Plan Van aanPak �    �    �    �    �    �    �    �    �    � ZIE BUNDEL 2014

RealisatieteRmiJn bouWfase  �    �    �    �    �    �    �    �    �    �  14

VooRstel eRelonen    �    �    �    �    �    �    �    � ZIE BUNDEL 2014

budgetbeHeeRsing �    �    �    �    �    �    �    �    � ZIE BUNDEL 2014

Het asPect beton   �    �    �    �    �    �    �    �    � ZIE BUNDEL 2014

Raming    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �  15

Wij nodigen de lezer uit het voorliggend werkstuk te begrijpen als een aanvulling op ons 
rapport van 24 juni 2014.  De onderzoeksmethode en analyse (A) van het studiegebied is 
daarbij niet gewijzigd.  Op grond van de bijkomende opdrachtomschrijving en de lessen 
getrokken uit de presentatie d.d. 27 juni 2014 stuurden wij het ontwerpend onderzoek 
bij.  Voor het analytische deel verwijzen wij naar het vorige rapport. 

Sommige beelden zullen u vertrouwd lijken, nochtans zal de aandachtige lezer merken 
dat we de interne functionele organisatie van het zwembad geoptimaliseerd hebben.  
Het gefaseerd bouwen met het oog op een continu, zij het beperkt, zwemaanbod 
werd verbeterd, terwijl in één beweging het zwemoppervlak van het doelgroepenbad 
verruimde.

De omgevingsaanleg is, in functie van het park en het voorbehoud op het 
duinenlandschap,  herwerkt tot een weliswaar organisch, maar groene stedelijke 
omgeving.

Voor de nota’s met betrekking tot duurzaamheid, technieken, energie, procesbereidheid, 
procesgerichtheid en het plan van aanpak verwijzen we naar de bundel van 2014.  
Hetzelfde geldt voor het voorstel erelonen, budgetbeheersing en betonaspecten.  
Planning en raming werden in functie van de verbeteringen aangepast.

          Juni 2015

“In historisch perspectief  evolueerden onze parken 
omgekeerd evenredig met de verstedelijking.  Als 
negentiende-eeuwse parken strak contrasteerden met 
de overweldigende natuur, stellen we vandaag vast dat 
de verstedelijking dermate overheerst, dat parken in 
reactie op de bruisende city de rust en de harmonie van 

natuurlijke landschappen oproepen.”
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b

b
publieke ruimte in verbinding

Op basis van de bevindingen uit de analyse van het studiegebied tekenen zich reële 

kansen af. We zetten de voornaamste bevindingen nog eens helder op een rijtje.

 » Gedesintegreerde stedenbouwkundige geladen plek;

 » Strategisch gelegen op de kruising tussen een mobiliteits-as en een stedelijke as;

 » Versnipperde kavels en dito publieke ruimte;

 » Interessante dialectiek tussen uiteenlopende historisch representatieve gebouwen;

 » Betekenisvol gebouw met esthetische kwaliteiten en tal van uitdagingen, te 

herwaarderen;

Chirurgische ingrepen volstaan om het studiegebied en het zwembad in één beweging 

tot nieuw leven te wekken.

 » Het revitaliseren van het zwembad en het aanliggende voetgangersgebied;

 » Het landschappelijk verbinden van de nevengeschikte kavels;

 » De dialectiek tussen het brutalistische zwembad en de Belle Epoque, milderen en 

inkleden;

 » De spontaniteit en ontmoeting tussen mensen aanmoedigen door publieke ruimte 

sponsachtiger maken. Waar onbekenden elkaar tot hiertoe mijden zoeken zij nu 

contact om hun ervaring te delen. Daar blijken zowel de bezoekers van het zwembad 

als de passanten plezier aan te beleven.

 » Het stedelijk zwembad ook echt verbinden met het stedelijk weefsel door beide 

circulatienetwerken drempelloos aan elkaar te verknopen;

 » De existentiële ruimte afstemmen op wat de mens - de maat der dingen - echt treft, 

geborgenheid, intimiteit, beschutting tegen dominante wind, bezonning, verbinding, 

in- en ontspanning.

Foto manipulatie  (Rusty Jones - Dunes)

het gaat over verbinden
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i

interventieS

i

Binnen en buiten circulatienetwerken verknopen in een nieuw hart voor het 

zwembad. Zowel vanuit het verlengde van de Koniginnelaan, hier gemakshalve 

de esplanade genoemd, als van de Koningin Astridlaan, verbindt het zwembad zich 

bewust laagdrempelig met het stedelijk netwerk. Via de foyer als actieve overgangszone 

ontwikkelt zich een moduleerbaar traject, naar het competitiebad, het doelgroepenbad, 

de recreatiezone al dan niet in openlucht en zelfs buiten de bad-uren het cafetaria. 

Alle zones kunnen zelfstanding functioneren. De inkomzone wil ontwikkelen tot het 

kloppend hart van het vernieuwde zwembad, een plaats die alle contacten faciliteert.

Heel natuurlijk is rekening gehouden met een logische, vlotte en gebruiksvriendelijke 

integrale en inclusieve toegankelijkheid.

Trappen/lift: In de geest van de restauratiedefinitie van C. Brandi (1963) voegen wij 

pragmatisch een lift en trappenhuis toe om de overlevingskans van het waardevolle 

gebouw te garanderen.

Dankzij het verplaatsen van de inkomhal naar de begane grond en het enten van het 

trappenhuis op de grens tussen binnen en buiten, vereenvoudigt het circulatiepatroon 

drastisch.

ii

De massawerking van het zwembad en de landschappelijke verbinding van het stu-

diegebied kan in één beweging tot nieuwe mogelijkheden gewekt worden door het 

gebouw in te bedden in het landschap. Het profiel van het maaiveld kan het zwembad 

inkleden en diens brutale expressie milderen. Tegelijkertijd nemen we zoveel mogelijk 

wanden weg om de primaire structuur zichtbaar te maken. Het betonnen karkas heeft 

tot op heden miskende kwaliteiten. Ruwbouw als afwerking was een basisprincipe uit 

de moderne beweging waarmee het brutalisme niet brak. Het is kenmerkend voor het 

gebouw. De invulling van de functies en inrichting zien wij in dat prespectief  door 

gebruik te maken van losstaande wanden waar mogelijk.

iii

De circulatie en de positie van de functies is o.m. ingegeven door de aanwezigheid van 

daglicht. Waar noodzakelijk werden bijkomende perforaties gemaakt om de gebruiker 

fototroop door het gebouw te loodsen. Tevens verbinden de perforaties de verschillende 

verdiepingen visueel met elkaar.
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bestaande toestand

foyer als actieve overgangszone circulatienetwerken verknopen

de primaire structuur articulereninbedden in het landschap

massawerking van het batí

fototroop beweegt de gebruiker zich door het gebouw zenitaal licht verbindt de verdiepingen
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1. Foyer

2. Clublokalen

3. Berging / toiletten / polyvalente ruimte

4. Groepskleedkamers

5. Flexibele kleedkamers

6. Kantoorruimte/ kleedkamers personeel

7. Bergruimte

8. Technieken

9. Circulatietoren.

1.Wedstrijdbad (50 x 20 m)

2. Doelgroepenbad (25 x 12,5 m)

3. Recreatiebad: zintuiglijke waterervaring

4. Opwarmruimte / fitness

5. Redderlokaal

6. Bergruimte

7. Circulatietoren

1. Circulatietoren

2. Keuken/bergruimte

3. Toiletten

4. Cafetaria

5. Terrassen

begane grond 1e verdieping: zwemhal 2e verdieping: cafetaria
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flexibiliteit

technieken

FASE 2

zwembad
werf

technieken

zwembad

werf

FASE 1

We wijzigen in de opdrachtuitbreiding onze aanpak van het tijdelijk zwemaanbod naar 

optie 6  : nieuw binnenbad, definitieve installatie.

FASE 1

 » uitbreiding en verbouwing doelgroepenbad

 » technieken voor het nieuwe doelgroepenbad in aanpalende technische ruimte

 » gebruik van bestaande kleedkamers

 » centrale trap links van inkombalie blijft in gebruik

 » werftoegang via Koningin Astridlaan

FASE 2

 » de definitieve individuele en groepskleedkamers onder het doelgroepenbad kunnen 

gebruikt worden

 » autonome functionering via definitieve lift en trap

 » definitief  sanitair beschikbaar

 » club-, berg-, en polyvalente lokalen kunnen gebruikt worden voor tijdelijke inkombalie, 

administratie, bijkomende kleedkamers of  bergruimte

 » diensttoegang is tijdelijk publieke toegang: deze bevindt zich aan de hoek van het 

gebouw en komt minimaal in conflict met werfzone en omgevingsaanleg.

tiJdeliJk zwembad

zwemgedeelte in gebruik 2zwemgedeelte in gebruik 1
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1. wedstrijdbad (50 x 20 m)
2. doelgroepenbad (25 x 12.5 m)
3. recreatiebad: zintuigelijke ervaring
4. opwarmruimte / fitness
5. redderslokaal
6. bergruimte
7. toegang tot buitengebied
8. terras
9. toegang tot cafetaria
10. toegang tot circulatiekoker voor bezoekers.
11. groendak
12. zone voor toeschouwer
13. lift
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nota omgevingSaanleg

s i tuatie…

De ruimere omgeving van het zwembad vraagt om een totale landschappelijke aanpak, 
los van de huidige grenzen, niet afgebakend, dient het zwembadgebouw zijn plek te vinden, 
dit samen zonder enige rivaliteit met de omliggende Koninklijke Galerijen, het Thermae 
Palace Hotel en zelfs met de overliggende bibliotheek. De huidige kale, onnatuurlijk 
aanvoelende vlakte, versnipperd, stijl en visieloos, straalt  niks meer uit van de Oostendse 
‘edele grandeur’ van weleer. Zelfs het zeegevoel ontbreekt en de verschillende gebouwen 
botsen met elkaar. De gebouwen met hun verschillende functies worden niet ten volle 
benut en de Oostendenaars of  toeristen vinden niet de aantrekkelijke en aangename plek 
welke het zou kunnen zijn. 

De huidige renovatie van het zwembadgebouw geeft de kans deze unieke site volwaardig 
en totaal aan te pakken vanuit een hedendaagse landschappelijke visie, op een logische, 
duurzame, functionele en natuurlijke manier. Zonder onnodige technische en dure 
hoogstandjes kan het bestaande potentieel zichtbaar gemaakt en benut worden tot een 
prachtig nieuw geheel waar het aangenaam en levendig vertoeven is voor de mens, omringt 
door natuur en zeegevoel, genietend van de historische site. Het zwembadgebouw kan 
op deze manier eindelijk zijn eervolle inplanting opgenomen in het landschap krijgen, 
een volwaardige architecturale landmark langsheen de kust. De site zal herademen en 
het landschap vormt de motor voor de toekomstige dynamiek en eventueel andere of  
bijkomende exploitatiemogelijkheden van de omliggende gebouwen.

intentie…

Het nieuwe landschap is als het ware nooit weg geweest, binnen een organische logica 
en buikgevoel worden mindere zaken opgelost, krijgt iedere plek zijn functionaliteit en 
eigenheid en vindt de mens er zijn plek van het moment. Met de eenvoudige ingrepen 
van een oorspronkelijk heuvelend duinenreliëf  wordt een landschap geschapen, begroeid 
met inheemse flora bestaande uit grotere en kleinere heesters, boompjes, bloeiende 
kruidachtigen, gemaaide en niet gemaaide grasvlakten, etc. Dit alles biedt diverse spontane 
functionaliteiten voor de zwembadbezoekers alsook voor de toevallige passant. De publieke 
delen vormen een vrij toegankelijk natuurlijk landschapspark met wandel en zitgelegenheid, 
petanquepleintje, zit- en ontmoetingspleintjes voor de clubs en het cultuurcentrum aan 
de 3 Gapers. De Koninklijke Gaanderij maakt hierbij deel van het wandeltraject met 
wisselende en boeiende perspectieven doorheen het park. Het parkgedeelte met waterspel 
aan de grote buitentrap van zwembad wordt afgesloten van het publieke gedeelte en 
vormt een privatieve buitenruimte voor het zwembad en cafetaria, waar de betalende 
zwembadbezoeker kan vertoeven op de heuvelende groene ligweiden, genieten van een 
zomers waterspel, het nippen aan een glaasje op de terrassen. Alles straalt spontaniteit 
uit en dit geeft ook de stad Oostende de mogelijkheid dit landschapspark makkelijk te 
beheren op een milieuvriendelijke duurzame manier, los van louter dwangmatige opkuis, 
maar eerder de natuur zichzelf  zoveel mogelijk te laten reguleren. Het uitzicht en beleving 
van het park zal altijd juist zijn zonder de zorg dat de tand des tijds alles laat aftakelen. Het 
gevoel van harmonie, rust en zorgeloosheid primeert.

De natuur wordt niet overwonnen maar neemt deel aan de wording van de groene ruimte.

toekomst…

Vanuit dit organisch landschapsconcept met visie voor de hele ruimere omgeving hebben 
de Stad Oostende en alle betrokken actoren steeds de mogelijkheid van toekomstige 
functionele invullingen of  aanpassingen te maken zonder dat dit zal afbreuk doen, zowel 
esthetisch als technisch, aan het totaal concept, denken we onder andere aan de toekomst 
van het Thermae Palace Hotel. Het landschap zal op een organische manier rijpen en 
steeds ten dienste staan van de gebruiker of  exploitant.
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Meer in detail, aansluitend op wat is geschreven in het initiële voorstel: het 50 m 

bad benodigt een ruwbouwtermijn voor de heropbouw van de nieuwe kuip.  De 

ruwbouwingrepen in de zone onder recreatief  bad zijn echter minimaal, zodat hier 

vroeger met afwerking kan gestart worden.  Anderzijds heeft de zone wedstrijdbad 

minder tijdverlies omdat hier geen kleine lokalen noch tijdrovende interieurafwerkingen 

zijn.

Voor de omschakeling in onze aanpak van het tijdelijk zwemaanbod is de planning 

herbekeken.  Omdat een groot gedeelte van de gebouwstructuur behouden wordt, blijft 

het haalbaar om de werken te realiseren in 96 weken. Deze termijn is nodig om tot een 

kwalitatief  en duurzaam eindresultaat te komen en lijkt ons vanuit onze praktijkervaring 

een realistisch voorstel. Eenmaal de uitvoerder bekend is, kan er in overleg tussen de 

opdrachtgever, het ontwerpteam en de uitvoerder een definitieve, geoptimaliseerde (d.i. 

een ingekorte) planning worden opgesteld.

Omdat er nu geen tijdelijk zwembad is voorzien in de buitenomgeving, is er geen 

conflict op het einde van de uitvoeringstermijn.  Hierdoor kan het proefdraaien van het 

wedstrijdbad later in de tijd plaatsvinden, hetgeen zuurstof  geeft aan de binnenafwerking.

In de planning is ook een noodzakelijke “nazorg” weergegeven.  Na ingebruikname 

is opvolging technieken en afwerken van de onvermijdelijke opmerkingen van de 

voorlopige oplevering vereist.

18 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 4 1

 4 1

 2 0,5

 25 6,3

 1

 3 0,8

 7 1,8

 9 2,3

 6 1,5

 3 0,8

 4 1,0

 2 0,5

 2 0,5

 2 0,5

 3 0,8

 9 2,3

 36 9,0

 70 17,5

 24 6,0

 6 1,5
²

 50 12,5



 1

 10 2,5

 30 7,5

U
I  8 2,0

 1

 2







   
mei maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april juli aug.nov. dec. jan. febr. maart april mei junimei juni juli aug. sept. okt.

w
e

k
e

n

m
a

a
n

d
e

n

U
I

C
O

U
I

1 maand 

proefdraaien

wedstrijdbad

1 maand 

proefdraaien

recrea

2 weken proefdraaien

doelgroep

gelijktijdigheid door 

werken in zones

gelijktijdigheid door 

werken in zones

realiSatietermiJn bouwfaSe


	Lege pagina
	Oostende_Bundel_150621.pdf
	B
	Publieke Ruimte in Verbinding
	Interventies
	organigram
	flexibiliteit

	c
	niveau 0
	niveau +1
	niveau +2
	GEVELS / snedes
	NOTA OMGEVINGSAANLEG
	REALISATIETERMIJN BOUWFASE 





