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De Open Oproep is een
selectieprocedure waarbij de
Vlaams Bouwmeester de publieke
opdrachtgever bijstaat in zijn
zoektocht naar een kwalitatieve
ontwerper.

Vlaams Bouwmeester
Vlaamse Overheid

In opdracht van de Vlaamse regering
draagt de Vlaams Bouwmeester
bij tot de voorbereiding en de
uitvoering van het architecturaal
beleid van de Vlaamse overheid, en
helpt op die manier een architecturaal kwalitatieve leefomgeving in
Vlaanderen te creëren.

tekst
karina van herck

plaats Elfde Liniestraat, 3500 Hasselt
bouwheer Stadsbestuur Hasselt
opdracht open oproep volledige studieopdracht voor de bouw
van een overdekt zwembad met Olympisch bad, instructiebad
en recreatief gedeelte in Hasselt
ontwerpteams
• Baumschlager-Eberle Architecturbüro
• Van Acker en Partners | Libost Groep | Ingenium
• BOB361 | Arup
• Luscher Architectes | Airlight | Betica
en Bureau Bouwtechniek
• Vier Arquitectos
budget 16.000.000 euro (excl. btw en ereloon)
procedure 2006-2008
uitvoering nog te bepalen
Voor de uitvoering van dit project kiest de Stad Hasselt voor
een Publiek Private Samenwerking. Omwille van deze lopende
onderhandelingen werd de opdracht nog niet gegund.

© jan kempenaers
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Zwemmen tussen
stad en park
Zwembaden, sportcentra en badhuizen zijn bijzondere
gebouwen. Ze staan in het teken van ontspanning en
spel, van sport en training, van gezelligheid en ontmoeting. Ze staan vooral in het teken van het oefenen
en het verzorgen van het lichaam. Ze hebben niet veel
te maken met ons dagelijks leven van wonen en werken, noch met het politieke, maatschappelijke bestaan.
Het zijn gebouwen die niet helemaal publiek zijn en ook niet
helemaal privaat. Ze maken deel uit van een ‘derde sfeer’. Dit
soort gebouwen ligt ook vaak op een bijzondere plaats in de
stad. De Griekse gymnasia, centra voor atletische training,
lagen net buiten de stadswallen. De Romeinse badhuizen waren
uitgestrekte complexen in een parkachtige omgeving. Ze hoorden onlosmakelijk bij de stad, maar maakten er tegelijk niet
echt deel van uit. Het park was er de geschikte omgeving voor.
Vandaag is dat niet anders. Zo kiest de stad Hasselt een groot
park in de rand van de stad als locatie voor een nieuw complex
dat de functies combineert van Olympisch zwembad, wellnessen fitnesscentrum. De architectuur krijgt daarmee de bijzondere opdracht om vorm te geven aan een niet-alledaagse ruimte
en ervaring. Bovendien moet ze de omgang met het lichaam
regelen. Ze is dat niet gewoon. Vaak volgt ze een rationele
logica die voortvloeit uit het terrein of het stedelijk weefsel.
Dat is bijvoorbeeld het geval met het ontwerp van BOB361,
voor de gelegenheid verenigd met Arup. Met architectuur willen ze in de eerste plaats de versnippering van het stedelijk

Het ontwerp van BOB361–Arup vat het
zwembad op als “infrastructuur” die
een verbinding legt tussen de stad en
het lager gelegen park. De niveaus van
stad en park worden doorgetrokken tot
in het gebouw
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parklandschap

stadslandschap

gebouw als infrastructuur

In het ontwerp van BOB361 en Arup heerst een spanning die
niet helemaal opgelost geraakt. Een ruimte in dienst van het
lichaam laat zich niet zomaar invoegen in de logica van de
stad. Infrastructuur schept geen sfeer. Ze verbindt.
Daklandschap:
wellness, fitness

Stadslandschap:
inkom, horeca,
administratie

lift/
techn.
lokaal

Parklandschap:
zwembaden,
kleedkamers

Drink

Zw

em

weefsel oplossen. Ze vatten het gebouw op als “infrastructuur”
die een fysieke en visuele verbinding legt tussen de stad en
het lager gelegen park. De niveaus van stad en park worden
doorgetrokken tot in het gebouw. De eerste laag in het gebouw
is een “parklandschap”, met zwembaden en kleedkamers. De
tweede is een “stadslandschap” dat met eerder stedelijke functies – zoals inkom, cafetaria en horeca – aansluiting zoekt bij de
Koning Boudewijnlaan, een drukke invalsweg. Een “daklandschap” met grote betonnen luifels plooit zich als derde laag
over de andere twee heen. In de plooien van het dak vindt het
wellness- en fitnessgebeuren plaats.
De ontwerpers refereren zelf naar de Yokohama Terminal. De
radicaliteit daarvan evenaren ze echter niet. Dat kan ook niet.
De radicale logica van architectuur als landschapsinfrastructuur,
die de grenzen opheft tussen binnen en buiten, tussen gebouw
en omgeving, laat zich niet helemaal rijmen met de opgave van
een badcomplex. Het is veelzeggend dat de ontwerpers het
daklandschap omschrijven als een “derde meer spirituele sfeer”.
Het lichaam vraagt naar een ‘sfeer’ om in te verblijven. In dit
gebouw is het niet zozeer de architectuur dan wel de bekledingsmaterialen en het artificiële licht die daar voor zorgen.
Elk onderdeel van het gebouw krijgt een andere atmosfeer, of
“mood”, zoals de ontwerpers het omschrijven. Lichtfilterende
doeken boven het Olympisch zwembad kunnen op elk ogenblik
van de dag een andere ervaring oproepen. In het gebouw heerst
een spanning die niet helemaal opgelost geraakt. Een ruimte
in dienst van het lichaam laat zich niet zomaar invoegen in de
logica van de stad. Zo lopen de betonnen luifels van het dak
niet door, maar liggen er als een ‘kader’ omheen. Infrastructuur
schept geen sfeer. Ze verbindt.
Haaks op het denken over architectuur als stedelijke infrastructuur staat de aanpak van het Zwitserse bureau Luscher. Ze ontwerpen naar eigen zeggen een “plek”. Bovendien geen gewone
plek, maar een “lieux de plaisir”. Op een poëtische manier herneemt het ontwerp de typologie van de negentiende-eeuwse
badhuizen, vlottend op het water. Er is echter geen zweem van
nostalgie te bespeuren. Het ontwerp is absoluut hedendaags.
Een rechthoekig kader ligt als een stempel op de golvende bewegingen van het park en omhult de bestaande openluchtbaden.
Waar een gesloten vleugel langs de Koning Boudewijnlaan
bescherming biedt tegen het verkeer, openen de andere vleugels zich naar het park. Het kader is een ‘figuur’ die de intimiteit
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van een omsloten vorm combineert met openheid. Het “hart”
van het gebouw is een semi-introvert badhof dat de bestaande
openluchtbaden een nieuwe betekenis geeft. De beleving van
het gebouw wordt grotendeels bepaald door een ingenieuze
pneumatische dakconstructie die het Olympisch bad overspant.
Met gefilterd licht overdag en ‘s nachts verlicht van binnenuit,
maakt het “lichtdak” het gebouw tot een evenement. Techniek
tilt de ervaring uit boven het alledaagse. Het ontwerp herinterpreteert niet alleen de typologie maar ook de symboliek van het
negentiende-eeuwse badhuis als oord van vertier. Interessant is
de achterliggende idee van een extrastedelijke ruimte: het badhuis als een stad op zich. Deze andere stad, de stad in het park,
heeft geen politieke betekenis, maar is een “sociale katalysator”
en een “hof van Eden”. Een “zwemparadijs”.
Ook het bureau Baumschlager-Eberle stelt de plezierige ervaring van zwemmen en baden centraal, maar op een volstrekt
andere manier. Ze ontwerpen geen “lieux de plaisir”, maar associëren het gebeuren met de ervaring van het landschap. Ze ontwerpen een gebouw met twee duidelijk onderscheiden volumes.
De functionaliteit en rationaliteit van de compacte planopbouw
misleiden. Naar eigen zeggen geeft het Oostenrijks bureau vorm
aan indrukwekkende, aangename binnenruimtes, die visuele
relaties leggen met het park. Het gebouw richt zich volledig op
het park en laat de stad achter zich. Een royale inkomhal die
toegang biedt tot het volume met kleedkamers, fitness, wellness en cafetaria zet de toon. Met een grote glaswand en hellende vloer creëert ze zicht op het glooiende park. De ervaring
van deze ruimte is er een van tegelijk binnen én buiten zijn, van
zich op een grens bevinden. Deze grenservaring wordt in heel
het complex opgeroepen. Zichten en perspectieven, patio’s en
terrassen, geven vorm aan een steeds wisselende ervaring van
het parklandschap. De zwemhal, een bevreemdende ‘tube’ die
aan de drukke Koning Boudewijnlaan is neergestreken, vormt
het summum van het architecturale concept. Het organisch
volume is een “landschapscollector”. Het zuigt het landschap
naar binnen. De atmosfeer is licht en aangenaam, met veel zon.
Interessant is de expliciete wil van de ontwerpers om de relatie tussen zwembaden en park niet op een eenduidige manier
te leggen, met een grote glaswand bijvoorbeeld, maar om een
binnenruimte te ontwerpen met duidelijke grenzen tussen binnen en buiten. Deze worden op slechts één moment effectief
doorbroken: in de inventieve verbinding tussen recreatiebad en

Het Zwitserse bureau Luscher ontwerpt
een “lieux de plaisir”, een “zwem
paradijs”. De beleving van het gebouw
wordt grotendeels bepaald door een
ingenieuze pneumatische dakconstruc
tie die het Olympisch bad overspant
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BaumschlagerEberle ontwerpt een
functioneel en rationeel gebouw met
twee duidelijk onderscheiden volumes.
De zwemhal, een bevreemdende ‘tube’,
vormt het summum van het architectu
rale concept

buitenzwembaden. Wie wil, kan gewoon naar buiten zwemmen,
het park in, of andersom.
De idee van het ontwerp spreekt aan. Het is echter de vraag
of het gebouw wel degelijk deze ervaring oproept. Zo geven
de ramen in de langsgevel van de tube niet uit op het parklandschap, maar op de drukke Koning Boudewijnlaan. Het
landschap als brandpunt van de ervaring lijkt te leiden tot een
blinde vlek voor de drukte van deze invalsweg.

In het ontwerp van het Spaanse
bureau Vier Arquitectos worden sport
en ‘leisure’ zorgvuldig van elkaar
gescheiden. Olympisch zwembad en
instructiebad vinden hun plek in een
‘doos’ langs de Koning Boudewijnlaan

Waar de vorige twee ontwerpen elk op hun manier lichaamscultuur relateren aan genieten, voeren in het voorstel van het
Spaanse bureau Vier Arquitectos de idee van fysieke inspanning,
controle van het lichaam en zuiverheid de boventoon. Sport
en ‘leisure’, de twee hoofdbetekenissen van lichaamscultuur
vandaag, worden zorgvuldig van elkaar gescheiden. Olympisch
zwembad en instructiebad vinden hun plek in een ‘doos’ langs
de Koning Boudewijnlaan. Recreatiebaden en wellness wor-

den ingewerkt in de groene sokkel van het gebouw. Deze
loopt naadloos over in een talud dat de buitenbaden omarmt.
De kleedkamers zijn ook afgezonderd. Ze komen terecht in
een lange balk die de buitenzwembaden akoestisch en visueel afschermt van het verkeer. Binnenin ontstaat een volledig
gecontroleerde ruimte. De verbindingen tussen de verschillende delen van het complex zijn geconcentreerd in een ‘wig’
tussen hoofdvolume en lange balk.
De atmosfeer van het gebouw valt misschien het beste te vergelijken met die van een Grieks gymnasion. Dat komt vooral tot
uiting in het hoofdvolume. De strakke, beheerste vormgeving
van een ‘doos’, de bekleding in hout en het gefilterde licht
roepen een Spartaans beeld van zuiverheid op waarin vanzelfsprekend geen plaats is voor ‘leisure’. De betekenis van zwemmen is teruggebracht tot fysieke training. Ook het landschap
brengt geen verlichting. De raamstroken bevinden zich boven
ooghoogte. Ze maken ‘uitsnedes’ van het landschap zonder de

op en op roep

mogelijkheid zich erin te verliezen. De ruimte plooit terug op
zichzelf. De intimiteit ervan is die van de controle en de beslotenheid. Ook van de sereniteit. Er hangt een haast gewijde
sfeer. Zelfs het wellnessgedeelte baadt in een rituele sfeer van
reiniging, rust en herstel. Dit ontwerpvoorstel laat de opdrachtgever achter met een onbeantwoord verlangen naar recreatief
zwemmen en baden, naar beleven en zinnelijk genieten, naar
ontmoeten. Naar het landschap ook.
Het project van Van Acker en Partners doet dit evenzeer. Dat
heeft vooral te maken met de globale benadering van de
opgave. Van Acker en Partners voegen uit eigen beweging een
hoteltoren en een polyvalente zaal toe aan het programma. Als
een “lichtend baken” komt de toren tegemoet aan de vraag
van de stad naar een ‘landmark’, naar een identiteitsbepalend
gebouw. Als sporthotel, toeristisch hotel of appartementenhotel is de toren vooral bedoeld om het hele project rendabel
te maken. In al hun voortvarendheid houden de ontwerpers
de opdrachtgever, en ons, een spiegel voor. Het voorplein, dat
haast logisch voortvloeit uit de opgave, is te groot en kan een
programmatische oplading gebruiken. De ambities liggen ook
hoger dan het budget. De hoteltoren zou hieraan een oplossing kunnen bieden. Hij overheerst echter alles. Het zwembadcomplex wordt een hotelfaciliteit, onderdeel van een wellnessappartementenhotel. Lichaamscultuur wordt ingeschakeld in
de economische logica van de rentabiliteit. De ervaring van
een ‘andere’ ruimte in de stad, van een ruimte die buiten het
economische, het politieke of het huiselijke leven staat, komt
daarmee in het gedrang. Dat is erg, in die zin dat deze een
belangrijke component toevoegt aan de stad, en aan ons leven.

Van Acker en Partners voegen uit
eigen beweging een hoteltoren en
een polyvalente zaal toe aan het
programma. Als een “lichtend baken”
komt de toren tegemoet aan de vraag
van de stad naar een ‘landmark’, naar
een identiteitsbepalend gebouw
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De architectuur voor een Olympisch zwembad,
wellness- en fitnesscentrum krijgt de bijzondere
opdracht om vorm te geven aan een niet-alledaagse
ruimte en ervaring. Bovendien moet ze de omgang
met het lichaam regelen. Ze is dat niet gewoon.
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