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Fase 2



Bijkomende opdracht voor de grondige renovatie en uitbreiding van het zwembad in Oostende
OO 2702B

Punten opgenomen in de initiële offerte :

omschrijving technieken : pag 21

duurzaamheid : pag 22-23-24

kostenbeheersing : pag 27
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RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

ERFGOED

Analyse van het bestaande erfgoed

1) ingenieuse ‘zwembadkap’

De waardevolle en ingenieuze zwembadkap nagenoeg zwevend geplaatst op de enkele zware steunpunten, is het meest representa-
tieve en memorabele deel van het complex om kwaliteitsvol terug in te zetten. Dit is ook het deel dat het meest ingebrand is op het 
netvlies van zijn gebruikers. 

2)‘ramp’ naast Koninginnelaan

De ramp is echter ook ingebrand op het netvlies van de gebruikers en deze kan ook kwaliteitsvol terug ingezet worden. 

3) ‘tussenvolume’

Het tussenvolume is veel minder ingebrand op het netvlies van de gebruikers en  bij dit volume is het veel moeilijker om bouwfysich 
in orde te maken dan de ingenieuze zwembadkap en  de ramp. Het is hier aangewezen om enkel de footprint van het tussenvolume te 
behouden.

1

2
3

Erfgoedvisie 

Bij het ontwerp van een gebouw starten de bouwheer en het ontwerpteam van een programma van eisen dat via een proces van 
voortdurend kiezen en beslissen wordt omgezet in plannen en bestekken. Bij het vastleggen van de ontwerpkeuzes moet het ontwerpteam 
elke deeloplossing en elk samenhangend scenario van deeloplossingen beoordelen op zijn intrinsieke kwaliteiten, op zijn economische 
haalbaarheid en op zijn interactie met andere ontwerpaspecten. Ontwerpkeuzes gebeuren immers binnen een strikt kader van randvoor-
waarden: kosten, wettelijke en functionele eisen, comforteisen, technische mogelijkheden en veiligheidseisen, betrouwbaarheid, 
stedenbouwkundige eisen en duurzaamheidsaspecten. 

Bij onroerend erfgoed wordt aan deze al lange lijst van beperkende randvoorwaarden de historische context toegevoegd. Het ontwerp
team wil hierbij niet louter uitgaan van het voor de toekomst vrijwaren van het monument, maar streeft ernaar het gebouw 
zijn oorspronkelijke functie opnieuw actief en volgens hedendaagse vereisten te laten uitoefenen. We willen aantonen dat de 
het zwembad geen relikwie moet zijn, maar mits zorgvuldige ingrepen zijn oorspronkelijke functie compromisloos terug kan opnemen.

We zien bouwen als een optimalisatieproces, waarbij een ‘constrained optimum’ gezocht moet worden. Het is essentieel de (beperkende) 
randvoorwaarden duidelijk vast te leggen en grondig te bespreken.  Belangrijke randvoorwaarden zijn functionaliteit, binnenklimaat en 
comfort. We stellen voor op dit vlak geen toegevingen te doen die dit in gevaar kunnen brengen. 

Een zwembad met een net aanvaardbare klimaatbeheersing  of met een matige functionaliteit lijkt ons een te laag ambitieniveau voor 
dit gebouw.

Zelfs met respect voor de omgeving en de waardevolle betonarchitectuur is dit correct ambitieniveau te realiseren.
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Nieuwe toestand

Aan de Koninginnelaan geven we aan de voorzijde op het gelijkvloers de toegang voor het zwembad en de clubs in de bestaande 
betonnen ramp. 

Aan straatzijde wordt een tweede galerij gebouwd, niet enkel voor de “Koning”, doch ook voor het ‘volk’. Het is een opgaande 
wandeling, die de niveaus van de zwembaden volgt namelijk : van het nieuwe instructiebad en het nieuwe recreatieve deel op het 
gelijkvloers naar het hoger gelegen bestaande 50 meter bad. Na het omkleden in deze galerij beland men in een licht en groenoase (patio) 
aan de zijde van de zwembaden. Matte beglazing zorgt voor de nodige privacy en laat aan de buitenwereld schaduwen zien van passerende 
bezoekers.  Een galerij, niet meer om zich te beschermen tegen wind, doch tegen de drukte van de kustweg. Deze simpele hellende lijn 
zorgt ervoor dat gebruik en functionaliteit worden verbeterd tot het uiterste, en het geeft de site een nieuw gezicht. Het is ook 
mogelijk om deze lijn verder te trekken en een nieuw zwembad aan te sluiten achter de  bestaande zwembadkap. 

Tussen de bestaande ingenieuze zwembadkap en de bestaande de ramp komt dus een nieuw volume, tevens een lichtoase, met het instruc-
tiezwembad en het recreatieve deel . Het restaurant komt op de eerste verdieping van dit nieuwe volume met zicht op de 
zwembaden aan de buitenruimte. 

De Koninklijke Gaanderijen worden terug gesetteld tussen twee openbaar toegankelijke zijden. De meerwaarde van deze insteek is het 
feit dat de gevels van de Koninklijke gaanderijen en Thermae Palace, terug publiek worden ingezet, en meer ‘common ground’ regene-
reert. 

RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

NOTA CONCEPT

Bestaande toestand

Belangrijkste voor - en nadelen even op een rij betreffende functionaliteit : 

+
 

bij de inkom ( +1)  direct zicht op het zwembad

restaurant met terras op hoogte

-

niveauoverbruggingen (toekomen +0, inkom +1, kleedkamers +0, zwemmen +1)

diensten onder lekkende badkuipen

gebrek aan lichtinval (in zwembad maar ook in de clubs)

complexiteit van bijgebouwen

buitenbaden en omgeving te weinig benut
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RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

GRONDPLAN NIVEAU 0



OO 2702B

5

RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

GRONDPLAN NIVEAU 1
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RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

BEELDEN

Vooraanzicht

Aanzicht Konninginnelaan

Achteraanzicht

Linkerzijaanzicht
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RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

BEELDEN

Zicht zwembadkap, lichtpatio en gallerij
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RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

BEELDEN

Zicht gallerij, lichtpatio en instructiebad Zicht gallerij
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RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

BEELDEN

RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

BEELDEN

Zicht instructiezwembad en recreatiezone
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RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

OMGEVING
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RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

OMGEVING

Nieuwe toestand Koninginnelaan voor zwembad

De Koninginnelaan is van oorsprong een 
belangrijke as doorheen de stad. Het belang 
ervan is duidelijk terug te vinden op oude 
foto’s, die een monumentale boulevard 
tonen, met brede voetpaden en een groen 
plantsoen in het midden.

Met de recente herinrichting van de 
Koninginnelaan wordt teruggegrepen naar 
dit oorspronkelijk profiel. De 
gebruikskwaliteit van de as, als publieke 
ruimte tussen de zee en het Maria-Hendrika-
park wordt gemaximaliseerd. Het autover-
keer wordt er tot een strikt noodzakelijk 
minimum herleid. De overblijvende ruimte 
biedt plaats voor een brede flaneerzone, 
nieuwe plantsoenen en zelfs water is geïn-
troduceerd.

Het laatste deel van de Koninginnelaan zou 
het sluitstuk van deze opwaardering moeten 
zijn. Helaas maakt de ruimte tussen het 
Koninklijk park en het zwembad geen deel 
uit van de continuïteit van de as. De weinig 
attractieve inrichting en de wanden van deze 
publieke ruimte contrasteert sterk met de 
recente kwaliteitsimpuls. 

Om die reden wordt de renovatie van het 
zwembad aangegrepen om ook dit laat-
ste deel van de Koninginnelaan her in te 
richten. De blauwe hardsteen die veelvuldig 
is gebruikt, wordt ook hier toegepast van 
gevel tot gevel. Centraal worden enkele 
zones enigszins verzonken aangelegd, 
waardoor ze als waterspiegels fungeren. 
Het water stroomt er over golvende tegels, 
refererend naar de kleine golfjes in het 
natte zand bij eb.  Ze worden gevoed door 
enkele fonteinen, die tijdens warme zomer-
dagen de perfecte speelaanleiding zijn voor 
kleine kinderen. Ouderen rusten uit op de 
veelgebruikte langgerekte zitbanken aan 
de parkmuur. Deze wordt ter hoogte van de 
fietsenstalling doorgetrokken. 

NEW
OMGEVING
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RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

OMGEVING

Erfgoed van Koning Leopold II

Geïnspireerd door Hausmann in Parijs heeft Koning Leopold II onlosmakelijk zijn stempel 
gedrukt op de ontwikkeling van Oostende. Enkele van zijn grote projecten zijn:

de Koninklijke villa in het Koningspark, als relict van een oude duin, de Koninklijke gaan-
derijen, die de Koninklijke villa verbinden met Thermae Palace, de eerste schetsen voor 
Thermae Palace, de neogotische Sint-Petrus-en-Pauluskerk, de De Smedt - De Naeyer-
brug, de renovatie van het casino Kursaal, de Koninklijke Yacht Club, het ontwerp voor het 
Maria-Hendrikapark, het ontwerp van de Koninginnelaan als een brede, statige boulevard 
(Petit Paris, Square), als verbinding tussen het Maria-Hendrikapark en de Koninklijke villa, 
de Koninklijke stallen, gelegen langsheen de Koninginnelaan.

Oostende : de stad  en de zee

De historische ontwikkeling toont de onlosmakelijke verbondenheid van de stad Oostende 
met de zee. In het noordoostelijk deel van de stad zijn de havenactiviteiten dominant aan-
wezig. In het westen begeleiden hoge appartementen en de wandelpromenade op de dijk 
de kustlijn. De Koninklijke gaanderijen en Thermae Palace zijn een welgekomen onderbrek-
ing in de wand. Ze benadrukken het afwijkend stadsweefsel dat zich er achter verschuilt. 
Het is een gebied dat, door de grootse plannen van Koning Leopold II, is kunnen ontsnap-
pen aan de traditionele en generieke stadsuitbreiding. Het behoud van de oorspronkelijke 
duin waarop de Koninklijke villa is gebouwd (Koninklijk park) en de open ruimte omheen 
het zwembad en Thermae Palace benadrukken de unieke positie van deze plek in de stad. 
Via de brede Koninginnelaan, die door haar recente herinrichting opnieuw de allure van 
statige boulevard heeft gekregen, wordt dit gebied rechtstreeks verbonden met het Maria-
Hendrikapark. De Koninginnelaan speelt dan ook een cruciale rol in de structuur van de 
stad. Ze verbindt de groene long met de zee. Een kwaliteit die Koning Leopold II reeds (h)
erkende.

introductie duinen voor het zwembadcomplex, naar analogie met het verleden

introductie duinen voor Thermae Palace, naar analogie met het verleden (mogelijke optie)

NEW
OMGEVING

 Zicht op de groene sokkel omheen het Thermae Palace. 

Komende vanuit Mariakerke rij je de stad binnen langsheen een groene, parkachtige omgeving, waarin monumentale, expressieve gebouwen verspreid staan.

Op termijn evolueren de snippers en 
fragmenten van groene ruimten rondom 
Thermae Palace en het zwembad 
opnieuw tot één samenhangend park, 
in relatie tot het Koninklijk park. De 
contouren van dit parkengeheel zijn reeds 
leesbaar op historische plannen van het 
begin van de 20e eeuw. De inrichting van 
de buitenruimte rondom het zwembad 
zijn een eerste aanzet in de realisatie van 
deze ambitie.

Het glooiend reliëf van het nieuwe 
park verwijst naar het oorspronkelijke 
duinmassief en maakt kuieren doorheen 
deze publieke ruimte uitdagend. Het biedt 
bovendien de mogelijkheid om onder 
het maaiveld bijkomend programma te 
realiseren (parkeren, afvalverzameling 
enz.). 

Principesnede A-A’: Zodra de omgeving van Thermae Palace onderdeel uitmaakt 
van het nieuwe park, laat het golvend reliëf toe bijkomend programma onder het 
nieuwe maaiveld te realiseren.

Koninginnelaan

Koninginnelaan

Thermae Palace

Thermae Palace

A

A’

De historische ontwikkeling toont de onlosmakelijke verbondenheid van de stad Oos-
tende met de zee. In het noordoostelijk deel van de stad zijn de havenactiviteiten 
dominant aanwezig. In het westen begeleiden hoge appartementen en de wandel-
promenade op de dijk de kustlijn. De Koninklijke gaanderijen en Thermae Palace zijn 
een welgekomen onderbreking in de wand. Ze benadrukken het afwijkend stadsweef-
sel dat zich er achter verschuilt. Het is een gebied dat, door de grootse plannen van 
Koning Leopold II, is kunnen ontsnappen aan de traditionele en generieke stadsuit-
breiding. Het behoud van de oorspronkelijke duin waarop de Koninklijke villa is ge-
bouwd (Koninklijk park) en de open ruimte omheen het zwembad en Thermae Palace 
benadrukken de unieke positie van deze plek in de stad. Via de brede Koninginne-
laan, die door haar recente herinrichting opnieuw de allure van statige boulevard heeft 
gekregen, wordt dit gebied rechtstreeks verbonden met het Maria-Hendrikapark. De 
Koninginnelaan speelt dan ook een cruciale rol in de structuur van de stad. Ze verbindt 
de groene long met de zee. Een kwaliteit die Koning Leopold II reeds (h)erkende.
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beelden als inspiratie voor aanleg Koninginnelaan

De Koninginnelaan is van oorsprong een belangrijke as 
doorheen de stad. Het belang ervan is duidelijk terug te 
vinden op oude foto’s, die een monumentale boulevard 
tonen, met brede voetpaden en een groen plantsoen in 
het midden.
Met de recente herinrichting van de
Koninginnelaan wordt teruggegrepen naar dit oorspron-
kelijk profiel. De gebruikskwaliteit van de as, als publieke 
ruimte tussen de zee en het Maria-Hendrikapark wordt 
gemaximaliseerd. Het autoverkeer wordt er tot een 
strikt noodzakelijk minimum herleid. De overblijvende 
ruimte biedt plaats voor een brede flaneerzone, nieuwe 
plantsoenen en zelfs water is geïntroduceerd.
Het laatste deel van de Koninginnelaan zou het sluitstuk 
van deze opwaardering moeten zijn. Helaas maakt 
de ruimte tussen het Koninklijk park en het zwembad 
geen deel uit van de continuïteit van de as. De weinig 
attractieve inrichting en de wanden van deze publieke 
ruimte contrasteert sterk met de recente kwaliteitsim-
puls.
Om die reden wordt de renovatie van het zwembad 
aangegrepen om ook dit laatste deel van de Koninginne-
laan her in te richten. De blauwe hardsteen die veelvuldig 
is gebruikt, wordt ook hier toegepast van gevel tot gevel. 
Centraal worden enkele zones enigszins verzonken 
aangelegd, waardoor ze als waterspiegels fungeren. Het 
water stroomt er over golvende tegels, refererend naar de 
kleine golfjes in het natte zand bij eb. Ze worden gevoed 
door enkele fonteinen, die tijdens warme zomerdagen 
de perfecte speelaanleiding zijn voor kleine kinderen. 
Ouderen rusten uit op de veelgebruikte langgerekte 
zitbanken aan de parkmuur. Deze maakt historisch gezien 
deel uit van het besloten park en blijft behouden. Ter 
hoogte van de huidige fietsenstalling wordt de bakstenen 
muur bovendien verlengd tot aan de Koningin Astridlaan. 
De gestalde fietsen verdwijnen hierdoor uit het zicht.

RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

OMGEVING
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Principesnede A-A’

Koninklij
k p

ark

Koninklij
kijk

e gaanderije
n

Kunste
ncentru

m 

Vrijs
taat O

Therm
ae Palace

1

2

3

1 waterspiegel met fonteinen als speelelementen in de publieke ruimte

2 langgerekte houten zitbanken in de avondzon

3 vernieuwde overdekte fietsenstalling

4 te behouden parkmuur

5 groene voortuinstrook als onderdeel van het nieuwe parklandschap  
 langsheen Koningin Astridlaan

6 personeelsparking

7 publiek parkpad

8  speelweide / trapveldje / ligweide

9 waterspiegel / waterspeeltuin met dansende fonteinen en getijden in  
 strandgeribd beton

10 publieke plint

11 petanquezone 

12 strandpalen als scheiding tussen het publieke deel en het zwemge 
 deelte

13 toegangspoortje (permanent geopend, maar gesloten wanneer dit  
 wordt gereserveerd voor zwemmers)

14  houten vlonder als overgang tussen binnen en buiten

15 glooiend parklandschap met helmgras en heesters

4

5
6

7

7

8

10
9

9

11

13

13

12 Koningin Astri
dlaan

Koninginnelaan

14

15

RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

OMGEVING
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Koningin Astri
dlaan

RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

OMGEVING

Tussen de Koninklijke Gaanderijen en het zwembadgebouw is de huidige afstand behouden. Zo blijft voldoende ruimte beschikbaar om een volwaardige buiten-
ruimte bij het zwembad te creëren en komt het monumentale geheel van de klassieke gaanderij maximaal tot zijn recht. 

Aan de voet van de gaanderij creëren we een brede, publieke plint als onderdeel van een netwerk van paden dat doorheen deze ruimte slingert. De plint is leeg 
en laat verschillende vormen van gebruik toe. We denken onder meer aan tijdelijke open lucht programma’s door het aanpalende kunstencentrum Vrijstraat O 
(voorstelllingen, terrasruimte enz.).

De overige delen van de buitenrui+mte beschouwen we als onderdeel van een nieuw publiek park, waarvan delen tijdelijk, bij mooi weer in gebruik kunnen 
worden genomen door het zwembad als ligweide- en waterspeeltuin. De exacte grens tussen beide, afhankelijk van de beoogde noodzakelijke oppervlakte 
van de ligweide, zal in nauw overleg met de opdrachtgever worden bepaald. De huidige, kunstmatige grasvlakte wordt alvast vervangen door een abstract 
kustlijnlandschap met materialisatie van strandgeribt beton voor de waterspeeltuin, wandelpaden in steigerhout, strandpalen, glooiende ligheuvels in gazon, 
beschutting van helmgrassen en struwelen van heesters. 

Een nieuw glooiend landschap lost de aanwezige hoogteverschillen op en creëert zuidgerichte lig- en speelheuvels. Centraal ontstaat een lager gelegen gras-
vlakte die tijdens het zwembadseizoen dienst doet als ligweide. Daarbuiten is de zone vrij voor gebruik als trapveldje, picknickplek enz. Aan de noordzijde, 
badend in de zon, is een waterspeeltuin ingeplant. Dit abstracte, komvormige object, uitgevoerd in strandgeribd beton, evoceert de waterspiegels die bij eb op 
het strand ontstaan. Tijdens warme dagen zorgen dansende fonteinen voor de aan- en afvoer van het ondiepe water (getijden), en creëren hierdoor de perfecte 
waterspeeltuin.

Een kunstwerk van pivoterende zeemeeuwen geeft de windrichting aan.

Strandpalen als inspiratie voor de scheiding tussen publieke deel en zwemgedeelte

zwembad

publiek park

zwembad

ligweide en waterspeeltuin

publiek park

zwembad

ligweide en waterspeeltuin

publiek park

Gemeentepark De Panne als inspiratie voor het nieuwe park Mogelijke scenario’s voor de oppervlakte van het publiek park, wanneer delen van het park zijn afgesloten en gereserveerd voor zwemmers :

zwembad

ligweide en waterspeeltuin

publiek park

Strandgeribde beton als inspiratie  
voor de waterspeeltuin

Vlaggen als inspiratie voor kunstwerk 
die de windrichting aangeeft
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RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

MATERIALISATIE

Om bouwfysiche redenen zullen de ringbalken en de kolommen aan de binnenzijde van de zwembadhal geïsoleerd moeten worden. 

Het zichtbaar laten van de betonstructuur achter de spanplafonds in de zwembadhal zal verder onderzocht worden. 

De materialen van de nieuwe delen : beton, hout, glas en koper, zorgen ervoor dat oud en nieuw hand in hand samen gaan.

Het buitenspouwblad van de ramp dient verwijderd te worden zodat het buitenspouwblad aan de buitenzijde gecementeerd kan 

worden ten behoeve van de luchtdichting. Vervolgens kan er geïsoleerd worden en erna kan het buitenspouwblad terug geplaatst 

worden. 

1) isolatie en koperen dakbedekking
2) drievoudige beglazing (mat)
3) isoleren ringbalk en betonnen kolom aan de binnenzijde
4) Visedum (merknaam), houtsamenstelling met hars (vaak gebruikt voor dokken in yachten)
5) Houten structuur en drievoudige beglazing

Dwarse snede 1

5

1

4 2

Langse snede

Dwarse snede 2

3

3
5

1

2
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RENOVATIE EN UITBREIDING ZWEMBAD OOSTENDE

ZWEMAANBOD TIJDENS DE WERKEN

Het complex blijft steeds (gedeeltelijk) in gebruik tijdens de werken. 
Een zwemaanbod is dus steeds gegarandeerd.
Doordat het ontwerp bestaat uit verschillende volumes is het gemakkelijk om een 
fasering toe te passen.
De kostprijs om dit te realiseren is hierdoor minimaal. Enkel de nodige voorzieningen 
om de zones af te sluiten dienen genomen  te worden.

PLANNING

De planning is momenteel integraal opgeschoven met één jaar tov het eerste ontwerpvoorstel.

In verdere fases van het project zal bekeken worden als het inkorten van fases mogelijk is.

Het bestaande
zwemaanbod blijft 
behouden en de gallerij
vooraan wordt gebouwd.

De gallerij vooraan gaat 
in werking samen met de 
bestaande zwembadhal.
Het nieuwe volume langs 
de Koninginnelaan wordt 
gebouwd en de ramp 
wordt gerenoveerd.

Het nieuwe volume en de 
ramp aan de 
Koninginnelaan gaan 
open.
De bestaande zwembad-
hal wordt gerenoveerd

De zwembadhal gaat 
terug open en de 
omgeving kan 
aangelegd worden.

  

2

3

4
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IN GEBRUIK

In gebruik

Dwder constructie
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