Zwembad Bentveld
een verborgen spa in het groen

Privézwembad in Bentveld, een verborgen spa in het groen

Loyaliteit aan kwaliteit,

Op een bosrijk kavel in het duingebied van Bentveld wilde de
opdrachtgever een zwembad naast zijn woning bouwen. Het
zwembad moest minimaal 20 meter lang zijn zodat hij er echt
serieus in kan zwemmen. Deze wens zou leiden tot een gebouw dat te groot zou zijn voor de omgeving. Daarom hebben
we besloten om er een ondergronds zwembad van te maken.

Als er voor één gebouw geldt dat het interieur en
exterieur niet los van elkaar kan worden gezien en het
gebouw een gesamtkunstwerk is geworden, dan geldt
dat wel voor dit zwembad.

Door het zwembad half te verstoppen in
een reeds aanwezige duin geeft het gebouw ruimte aan de woning.
De vorm van het zwembad wordt bepaald door de positie van
de bestaande villa, de vorm van de duinheuvel en de grens
van het bouwvlak, dat is het vlak bepaald in het bestemmingsplan waarop gebouwd mag worden.
Van buitenaf is relatief weinig van het zwembad zichtbaar.
Uit de heuvel steken drie robuuste gebouwdelen, gemaakt
van antraciet gepigmenteerd beton met houtnerfstructuur en
glazen puien die in hun geheel kunnen worden opengeschoven. Het gekleurde beton sluit goed aan op de antracieten
larikshouten geveldelen van de villa.
Elk van de drie gebouwvolumes zijn zo georiënteerd dat ze
van binnenuit een uniek zicht op de omgeving bieden.
Aan de zijde van de woning - het eerste gebouwdeel - neemt
het de bouwstructuur van het zwembad de richting van de
villa over. Dit verklaart de hoekverdraaiing in de plattegrond.
In het gebied tussen de villa en het zwembad vormen twee
terrassen met verschillende niveaus een rustige en beschutte
plek om te zitten en te genieten van de natuur.
De kop van het zwembad - het tweede gebouwdeel - heeft
meer hoogte en breedte. Dit volume biedt een mooi uitzicht
op de tuin. Op deze plek zijn de whirlpool en de loungeplek
gesitueerd, functies die optimaal profiteren van de oriëntatie
op de diepe tuin.
Het derde gebouwdeel dat uit de heuvel steekt, bevindt zich
aan het einde van de lange zwemstrook. Het daklicht zorgt
ervoor dat je naar het licht toe zwemt. Al zwemmend blijf je
door de glazen pui uitzicht houden op de tuin.

Om een sfeervolle spa-achtige omgeving te creëren is de materialisering van het
interieur ingetogen gehouden.
Een sobere betontegel zorgt voor de basis. De lange wand langs
de zwemstrook, die tevens op de grens van het bouwvlak staat, is
afgewerkt met een donkere Japanse tegel. Dit zijn allemaal smalle
keramische strookjes met verschillende dieptes. De richting van
dit materiaal benadrukt de lengte van de wand. Terwijl de textuur
juist zorgt voor een contrast in schaal. Deze tegenstelling maakt
van de wand een opvallend en krachtig element.
In het gebouw zijn ook een aantal bijzondere eyecatchers gestrooid: De whirlpool, de douche in de oksel van het gebouw
en een tweetal nissen, waaronder ééntje met een ingebouwde
chaise-longue. Dit zijn als het ware de parels van het interieur, afgewerkt met wit paarlemoer tegelwerk. Dit materiaal vervolmaakt
het sobere en stijlvolle palet.
Vier daklichten zorgen voor veel daglicht in het gebouw. De daklichten zijn op strategische plekken geplaatst en zijn verantwoordelijk voor de belangrijkste kwaliteit van dit gebouw: ondanks dat
het een ondergronds gebouw is, is het interieur toch heel licht en
ruimtelijk. Bovendien heeft het zwembad zowel uitzicht op de tuin
als op de blauwe wolkenlucht.

De keuze om er een ondergronds gebouw van te maken is van grote invloed geweest op het interieur.
Er is relatief weinig exterieur en de gebouwvolumes
die van buiten zichtbaar zijn, zijn bepaald door het interieur. tegelijkertijd is het interieur in hoge mate bepaald door het exterieur. Denk aan de daklichten voor
lichttoetreding en de grote glaspuien voor uitzicht.
Ook in de materiaalkeuze is er gezocht naar eenheid.
De keuze voor natuurlijke, robuuste materialen voor
zowel de gevel als voor het interieur, zorgen voor een
pure sfeer. Er is een stoer en tegelijk exclusieve spa
gemaakt.
In het ontwerp net zo lang gezocht en gecomponeerd
met massa, ruimte, licht en materialen tot alles klopte
en er een eenheid is ontstaan.

Situatie
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het zwembad opnemen in het landschap -> ‘verstoppen’ in de heuvel

bouwvlak
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strategisch geplaatste openingen zorgen voor contact met de omgeving
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plattegrond zwembad

langsdoorsnede

dwarsdoorsnede

doorsneden
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Wij maken moderne, duurzame architectuur
waarbij creativiteit, ruimtelijkheid, schoonheid
en de liefde voor het maken centraal staat.
Wij geloven in de kracht van architecuur en dat
een zorgvuldig ontworpen gebouwde omgeving de kwaliteit van het leven beter maakt.
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Architectuur is luisteren, vertalen, creëren en waarmaken

