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COLOFON
VEILIGHEIDSPAVILJOEN KNOKKE-HEIST
Zeedijk-Knokke, 8300 Knokke-Heist

Samenvatting project:
Opdracht voor een nieuwbouw Veiligheidspost voor de hulpdiensten op het strand (redders, brandweer, strandpolitie). 
Winnend wedstrijdontwerp via de Oproep Winvorm van de provincie West-Vlaanderen i.s.m. de Vlaamse Bouwmeester. 

Oppervlakte (bruto): 246m2 + 526m2 omgevingsaanleg
Bouwkost: (excl. BTW): 1.400.000 euro
Start ontwerp/studie: 08/2015
Omgevingsvergunning: 11/2016
Start der werken: 01/2018
Einde der werken (voorlopige oplevering): 02/2019
Bouwheer/opdrachtgever: Gemeente Knokke-Heist - Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist (BE)
Ontwerpteam:
Architecten / hoofd van Ontwerpteam: Compagnie-O architecten, Gent i.s.m. John Körmeling, Eindhoven
Ingenieur Stabiliteit (uitvoering), technieken en EPB: Abetec, Zele
Ingenieur Stabiliteit (concept): W5A Structures - ir. Rijk Blok, Eindhoven
Fotograaf: © Tvdv photography
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Wedstrijdmaquette, -schets en -beeld

PROJECTBESCHRIJVING

Als ‘50 shades of grey’ ergens op slaat, dan wel op de 
Belgische kust. De grijstinten scheppen er een universum 
waar kleur taboe lijkt. En toch, sinds kort vind je langs de 
dijk in Knokke een knalgeel paviljoen. Het ‘ding’ heeft veel 
weg van een losgeslagen boei of een overmaatse bad-
eend. Nochtans gaat het hier om een ernstige reddings- 
en politiepost die bulkt van de techniek om te kunnen 
dienen als crisiscentrum. Maar tezelfdertijd is het ook hét 
opvangpunt voor verloren gelopen kinderen. 
In feite schuilt er achter de vrolijke kermisarchitectuur een 
hoogtechnologische machine die de veiligheid langs de 
kust in Knokke moet garanderen. 

De Belgische kustlijn strekt zo’n kleine 65 kilometer en 
ontvangt ’s zomers meer dan 6 miljoen toeristen met 
dagpieken van 400.000 strandgangers.
Elk jaar lopen op deze strip meer dan 1800 verloren en 
het is niet de ‘Lijnstad Kust’, aka ‘Atlantic Wall’ die hen 
enige vorm van oriëntatie geeft. Dat doet het gele paviljoen 
alvast wel. Een stip naast een lange wand van continue 
lelijkheid.

Het winnende voorstel voor deze Veiligheidspost 
is ontworpen door Compagnie-O architecten in 
samenwerking met de Nederlandse architect-kunstenaar 
John Körmeling. Zijn initiële lezing van het project was, 
op zijn minst gezegd, ‘rechtdoorzee’ en bepalend voor het 
hele ontwerpproces.

De post is als hoofdpost uitgewerkt, met uitzicht over de 
12 reddersstoelen die langsheen de waterlijn van “Knokke-
beach” staan. Naast een hoofdredder- en eerstehulppost, 
omvat het ook een uitvalbasis voor de strandpolitie en 
enkele publieke toiletten. De gele ronde organiseert dit 
alles als een compacte, efficiënt geöliede machine.

Hoewel het initiële programma enkel sprak over veiligheid 
en beveiliging, zijn we met dit ontwerp zo ver mogelijk weg 
gebleven van het creëeren van “een angst-architectuur”. 
Deze lijkt ons niet op zijn plaats tussen het vrolijke en 
zorgeloze van een zonnige dag aan het strand. Deze lijkt 
ons eigenlijk nooit op zijn plaats.

Door het gevraagde ‘gebouw’ te beschouwen als deel 
van het publieke gebeuren aan het strand, werd de ‘post’ 
ineens een speels paviljoen. 
Dwars erdoorheen loopt een vrij toegankelijke doorsteek 
die het volledige functioneren binnenin onthult. De 
passage is een ontmoetingsplek, waar je met vrienden 
afspreekt of even kan zitten, in de schaduw en uit de wind, 
waar je het zand uit je schoenen klopt voor je de Zeedijk 
terug oploopt. Het is ook de plek waar je met vragen of 
aangiften terecht kan bij politie, redders en eerstehulp 
verleners en waar je inkijk krijgt in het reilen en zeilen van 
de redders en politie. 
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Inplantingsplan en terreinsnede
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Het paviljoen werd, tegen de voorgestelde positie bovenop 
de dijk, lager en los in het zand geplaatst, weg uit de 
schaduw van de Lijnstad. De post wordt hierdoor een 
strandspeeltje dat dijkgangers een ongehinderd zicht op 
de horizon laat. 

De interactie met het wandelende, zonnebadende publiek 
wordt benadrukt door het paviljoen ook letterlijk te laten 
spreken. “Dames en Heren” in opgelichte letters, de 
bekende aanvang van een voorstelling, markeert de 
toegang tot de publieke toiletten. 
Het zet de toon voor een bepaalde architectuur die flirt 
met de grens van speels en serieus – een knipoog naar 
Emberton’s iconische Blackpool Pleasure Beach.

De uitpuring van de planorganisatie van deze “machine a 
sauver” heeft tijd gevraagd:  Het ronde plan met diameter 
17 meter onderscheidt 4 zones die verbonden worden 
door de publieke doorsteek en de werkplaats van de 
hoofdredders.

De eerstehulppost ligt, direct bereikbaar, langsheen de 
publieke doorsteek. Privacy wordt er gegarandeerd door 
de ruimte enkel zenitaal op te lichten. Het muntgroene 
interieur is een rustgevende, hygiënische omgeving en 
geeft expressie aan klinische verzorging.
De werking van de hoofdredders en strandpolitie is 
gebundeld in een ronde, volledig transparante “stuurstoel” 

met zicht op de doorsteek en het strand: een geïnverteerd 
panopticon die de hulpverleners ook rechtstreeks 
aanspreekbaak maakt.

De publieke toiletten en personeelsruimtes vormen de 
laatste twee zones. De werkruimte daartussen is een 
garage voor de reddersboten, de strandwagen en een 
berging voor de reddersuitrusting – allemaal zichtbaar om 
ook de redders aan te sporen opgeruimd en georganiseerd 
te werken.

Het dak van het paviljoen en het nog hoger gelegen 
“reddernest” zijn enkel toegankelijk voor de hulpverleners 
en bieden het noodzakelijke 360° overzicht over strand 
en dijk. In noodgevallen kan de situatie vanop afstand 
overschouwd en gerapporteerd worden.

Na zonsondergang treedt het paviljoen in waakstand, 
met signaallicht van binnenuit en gedimde lichtletters 
bovenop. 
In de winterse melancholie slaan stormachtige winden 
tegen de gele huid. Zand zal zich opstapelen tegen de 
randen en in de doorsteek. 
Medio maart, wanneer het strandseizoen terug ingeleid 
wordt, graaft het paviljoen zich vrij en staat een vers 
reddersteam garant voor een zorgeloze zomer. 



Compagnie-O - infofiche Veiligheidspaviljoen Knokke-Heist -6-

7

9

Plan gelijkvloers en verdieping +2

1

2

3a

4 53b 6

7

8

9

LEGENDE Grondplannen 

1. Publieke toiletten
2. Werkplaats redders
3. Coördinatielokaal
3a. Hoofdredderspost
3b. Voorzetpost strandpolitie
4. Verhoorlokaal
5. Personeelskeuken
6. Personeelssanitair
7. Publieke galerij
8. EHBO ruimte
9. Uitkijkpost redders

Snede
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EHBO deur in de galerijEHBO lokaal

Remise 
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MATERIALISATIE
Bij de materialisatie en detaillering van het paviljoen 
diende rekening gehouden te worden met de meest 
extreme weersomstandigheden: ziltige lucht, een 
continue, milde zandstraling, hevige winden, ... Er werd 
daarom vooral gegrepen naar off-shore technologie die 
bewezen heeft in vergelijkbare omstandigheden vanzelf 
of met eenvoudig onderhoud een duurzaame oplossing 
te zijn. Het programma vraagt immers een volwaardige 
hoofdpost, technisch volledig uitgerust en met alle 
comfort wat binnenklimaat betreft, dat er toch minstens 
20 jaar quasi-ongestoord moet kunnen staan. 

Dat begint bij de gevel van het hoofdvolume, die 
afgewerkt werd in een uniforme coating. Deze coating 
(polyurea) wordt doorgaans toegepast als naadloos 
waterdichtingssysteem voor boorplatformen, boten, 
kelders, garages enz., maar krijgt in dit paviljoen een 
uitzonderlijke esthetische dimensie. Als een huid wikkelt 
het zich rond het staal-houten skelet, waardoor het 
gebouw eerder een object wordt - zowat te vergelijken met 
een verloren strandspeeltje.
Het vraagt buitengewoon vakmanschap om dit product 
naadloos aan te brengen over de gehele bouwschil, zeker 
gezien het product verspoten wordt vanop afstand en zeer 
gevoelig is voor het omgevingsklimaat bij verwerking: 
de juiste luchtvochtigheid en -temperatuur zijn cruciaal 
voor de uiteindelijke hechting en uniformiteit van het 
oppverlak. Voordeel is dat het product onder de meest 
ruige omstandigheden tot zo’n 20 jaar onderhoudsloos is 
en toelaat alle spleten en kieren te dichten zonder nood 
aan mechanische bevestigingen, die een stuk gevoeliger 
zijn voor het zeeklimaat.

Ook het reddernest op verdieping, dat als stalen Mecanoo 
ter plaatse werd geassembleerd, diende uitzonderlijk 
beschermd te worden. Om de structuur een fris uitzicht te 
geven dat het continue ziltige zandstralen overleeft, werd 
een hoogperformant vierlagig verfsysteem voorgeschreven 
dat gecertificeerd is voor maritieme toepassingen.

OPZET
Hoewel het oorspronkelijke programma enkel sprak over 
het belang van veiligheid en beveiliging, wat zich als vanzelf 
vertaalt in een zeer introvert gebouw, hebben we rigoreus 
weggestuurd van een soort “angst-architectuur”. Dat 
vonden we niet op zijn plaats tussen het vrolijke, zonnige 
strandgebeuren. Het Veiligheidspaviljoen heeft een 
doorgedreven democratische, noem het sociaal-duurzame, 
insteek: ze wil even publiek zijn als het strand. Daarom 
werd ingezet op het doorwaadbaar en zichtbaar maken 
van het functioneren van het paviljoen. Dwars doorheen 
legden we een (in het hoogseizoen) vrij toegankelijke 
doorsteek van waaruit de strandganger de verschillende 
hulpverleners kan observeren en hen rechtstreeks kan 
aanspreken. Die transparantie werkt overigens ook 
omgekeerd: de hulpverleners worden gestimuleerd hun 
ruimte opgeruimd te houden en georganiseerd te werk te 
gaan. We geloven erin dat deze grens-vervaging toelaat dat 
het paviljoen zich ook in de herinnering van het publiek zal 
enten waardoor het paviljoen op termijn als referentiepunt 
langsheen de zeedijk kan gelden. Het is bijgevolg niet de 
“surveillance”, maar wel het zorgeloze zon-zee-en-strand 
gevoel dat primeert.
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Dakterras met zicht op de horizon

Vanaf de Zeedijk kijkt men over de gele ronde
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