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Het Hofbad is op gewone dagen een multifunctionele 
zwemaccommodatie met veel verschillende 
gebruiksmogelijkheden voor alle bewoners van Den 
Haag en omgeving. Een van de baden is een overdekt 50 
meterbad met een monumentale tribune. Dit bad wordt ook 
gebruikt voor nationale en internationale zwem-, duik- en 
waterpolowedstrijden, dus op zulke dagen is alle aandacht 
gericht op sportieve prestaties en onderlinge competitie. 
Het gebouw is ontworpen om beide vormen van gebruik 
op een vanzelfsprekende manier aantrekkelijk te maken.
Ook in milieuopzicht is het een bijzonder gebouw. Door de 
hoogwaardige isolatie, de energieopwekking op het dak en een 
extreem duurzame installatie is het ook een ergenergie-efficiënt 
gebouw.
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Het gebouw is ontworpen als eerste onderdeel van een bijzonder 
ensemble, de woontoren die het sluitstuk moet vormen wordt in 
een later stadium gebouwd. Onder de geschubde huid van het 
gebouw bevindt zich een lichte, bijna organische binnenwereld, 
een subtiele verwijzing naar het fysieke karakter van de 
activiteiten die hier plaatsvinden. Deze organische aanzet vormt 
de leidraad voor het ontwerp van alle ruimtelijke elementen in 
het interieur. Zo is de constructieve hoofdopzet van het zwembad 
met hoofdliggers en dwarsspanten uitgewerkt als een soort 
borstkas of - letterlijker - een ruggengraat met ribben. 

oNdEr dE GEschubdE 
huid vaN hET 
GEbouw bEviNdT 
zich EEN lichTE 
bijNa orGaNischE 
biNNENwErEld, 
vErwijzENd Naar 
hET fysiEkE 
karakTEr vaN dE 
acTiviTEiTEN 



dE hoofdoPzET 
GaraNdEErT 
EEN riTMischE 
GElEdiNG vaN 
dE ruiMTE EN 
EEN hEldErE 
sTrucTuur 

plattegrond

Van het grote wedstrijdbad tot de kleine 
baden voor kinderen is dit principe 
doorgevoerd, waarbij de maatvoering 
telkens aan de functionele vereisten is 
aangepast. Deze hoofdopzet garandeert 
een ritmische geleding van de ruimte en 
een heldere, overzichtelijke structuur, 
mede door de natuurlijke lichtinval en 
de vele zichtlijnen die de activiteiten met 
elkaar en het gebouw met de omgeving 
verbinden. De luchtbehandelingkasten 
bevinden zich in de ruggengraat en 
hebben via extra ribben een directe 
verbinding met de zwemzalen voor de 
gelijkmatige verspreiding van verse lucht. 
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ProjEcTdaTa
Naam 

Locatie

Programma 

Oppervlakte

Opdracht

Periode

Opdrachtgever

crEdiTs
Team 

Partners

Beelden

i
Hofbad

Ypenburgse Boslaan, Den Haag (NL)

overdekt 50-meter zwembad met tribune, instructie- en recreatiebad, horecafaciliteiten, 
verenigingsruimten

9,050 m2 bvo

VO, DO, bestek, werktekeningen, esthetische directievoering

2007-2012

Gemeente Den Haag, OCW

Ton Venhoeven, Jos-Willem van Oorschot, Danny Esselman, Kees Plomp, Tim Habraken, 
Niels Boswinkel, Manfred Wansink, Lydia Fraaije, Roland Herpel, Bas Römgens, Martijn 
Schlatmann (stagiair)

Hevo (kosten- en projectmanagement), Pieters Bouwtechniek (constructie), LBP 
(bouwfysica), DWA (installaties), Breet consultancy (WZ installaties), VBK/CFE (aannemer)
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