STABI LITEIT EN WATERDICHTH EI D
VAN OUÐE ZWEMKUIPEN
RENOVATIE VAN DE ZWEMBADEN
VAN ELSENE EN SINT_JOOST-TEN-NODE
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De oudste Brusselse zwembaden,
qebouwd in de eerste heLft van de
20ste eeuw, boden de qeLegenheid om de nìeuwe techniek van het
gewapend beton toe te passen. Het
oudste zwembad is dat van EIsene,
ìn de Zwemkunststraat, dat in 2007
aLs monument werd beschermd.

een zwembad achter verschuilt. Het

zwembad van Sint-Joost ten-Node,
dat tussen 1930 en 1933 door Joseph
Bytebier en CharLes Schaessens
werd gebouwd Ibeschermd in 2009J,
getuigt op zìjn beurt van een evoLu
erende typoLogie met zijn imposante
geveI in de Sint-Francìscusstraat die
dezelfde breedte heeft aLs de zwem-

HET ZWEMBAD VAN ELSENE
De kuìp van het Etsense zwembad
beslond oorspronketijk uii een bodem-

De zwembaden van Elsene en Sìnt

plaat in ongewapend beton die rechtstreeks op de instabiele aanaardingsqrond rustte. De wanden van de kuip
en de Loopzone rond het zwembad
waren opgetrokken uit metseLwerk
lafb.2). Toen het bad in 1903 voor het
eerst werd qevutd, barstte meteen
grondplaat door de waterdruk: "le

Joost-ien Node worden momen-

bassin [...] rempli d'eau se vide en

teel gerenoveerd. Er werden studies
verricht en oplossingen bestudeerd

heures.'i De firma Hennebique

om de stabiLiteit en waterdicht-

een scheur vasi in het midden van de

heìd van de oorspronkeLiike beion-

bodempLaat, die in twee was gebroken.

nen eLementen, en meer bepaaLd
van de zwemkuipen, opnieuw te

Ze merkte ook op dal de wanden nìet

compact weetset. Uìt hun geveIs
vatt geenszins af te Ieiden dat er zich

verzekeTen.

Het werd tussen 1900 en 1904
gebouwd naar de pLannen van
Alexandre Cooreman en JuLes Rau,
de architecten die twee jaar Later
ook het zwembad van Sint-GiLlis
in de Wipstraat ontwierpen. Beide
zwembaden Lagen in votkswi.lken
en waren uìtgerust met individueLe
slortbaden. Vanuit stedenbouwkundig oogpuni, zìjn ze ingebed in een

badhat [afb.'1].
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Ptan nr. 2 Bassin de natation de Ia Commune d lxettes , 2ó november ']901 fJutes Rau. architect O Fonds Bétons armés Hennebique.
CNAN4/SIAF/Cité de ['architecture et du patrimoine/Archives d archìtecture du XXe siècte: project ref. BAH-24-1902-09079).
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meer verbonden waren met de funderingsplaat van de zwemkuip2.
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Afb.3
UittrekseI plan nr. 1 "Renforcement de la Piscine d lxel{es , 11 aprit'1903 [-Jutes Rau, architect O Fonds Bétons armés Hennebìque:
CNAM/ SIAF/Cité de t architecture et du pâtrimoine/Archives d arch¡tecture du XXe siècte : project ref. BAH-24-1902-09079).

Vanaf 1903 reaLiseerde de firma
Hennebique binnenin de eerste,

afb.

1

Baden van Sint-Joost-ten-Node, Sint-Franciscusstraat
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gebarsien kuip een tweede kuip in
gewapend beton. Die rustte op de
bestaande vLoerplaat, maaT was
IFolomontage 2014 O AAC a¡chitecture).architeclurei

losgekoppeLd van de gemetseLde

zijwanden3 [afb.3J. Kort nadat deze

nieuwe kuip werd gevuId, deden
zich opnieuw probLemen voor. Er
onistond een horizontaLe scheu¡

bad¿. De vloer van de ìn 1915 toege
voegde gaanderij met kleedhokjes is
eveneens vervaardigd uii gewapend
beton en rust op metaLen koLommen

ter hoogte van de verbinding
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STABILITEIT EN VVATERDICHIHEID VAN OUDE ZWEI./KUIPÊN

afb.4
Hotz Gustave. binnenzicht
van het zwembad van Elsene,
g etati n e-z ilve rb ro m id eafd ru k
16,5 x22,4 cm op stijf karton
27,5 x 33,8 cm [@ CIDËPl.

De zogenaamde Hennebique'-kuip
bestaat vandaag nog altijd. Hoewel
de waterdichting meerdere keren
werd vervangen, is het beton sterk
aangetast door water- en chloorinfiLtratiess. Deze zeLfdragende kuip vertoonde ook zwakheden die vervor-

de 20 tot 40 centimeter brede ruimte

tussen de oorspronkeLijke gemetselde muur van de eerste kuip en
de Hennebique-kuip.0m het systeem van een zelfdragende onbuigzame kuip te herstetlen, moet ook
de waterdichtheid worden verzekerd
van de differentiëLe krimpvoeg die
zich op een kritieke plaats bevindt,
met name ter hoogte van de aanslui-

mingen en scheuren deden ontstaan,
in die mate.zelfs dat het zeLfdragend

karakter verloren gìng. 0nder druk
van het water en door bewegingen

ting van de bovenkant van de..kuip en
de tòo.pzo.¡e.

van de instabie'te ondergrond werd de

kuip dermate vervormd dat ze tegen
de gemetsetde mure.n ging aanteunen. Die drukkracht had uìteindel.ìjk
een weerstag op de hete de

ln het renovatieproject wordt ervoor
geopteerd om de betonnen kuip te

verbinden met de eerste, gemetselde kuip, nieuwe funderingen te
plaatsen en de kuip te omgorden
om de druk van het water te kun-

structuur

van de zwembadhaL.

De wanden van de betonnen kuip

en hun aanstuitìngspunten onder-...
aan waren van in het begin onvotdoende gedimensioneerd. De ribben

nen opvangen. 0p die manier kan de
betonnen Hennebique-kuip bewaard
worden. Het fenomeen van carbona-

van de wanden zijn weL votdoende

tatie kan worden uitgeschaketd door

gedimensioneerd, maar hun wapeningen zijn gecorrodeerd met wet tot
40% materiaaLverlies. De structuur
van de kuip moet dus verbeterd en
versterkt worden om ze voLdoende
stevig te maken zodat ze opnieuw

een kathodische bescherming aan
te brengen op de he[e oppervLakte
van de buìtenzijde van de kuip. De
ruìmte tussen de wanden van de
twee kuipen zaI worden opgevuld

^

haar zetfdragende roI kan vervu[-

met gestabiliseerd zand, om ze definitief met eLkaar te verbinden. [Jit

len.0m de betonnen kuip te kunnen
verstevigen moeL men ingrijpen via

archiefplannen btijkt trouwens dat
ook Hennebique reeds voorzag om

094

de ruimte tussen beide kuipen met
zand te vulLenó. Jet Grounting-pijlers
onder de funderingsptaat, de gemetseLde wanden van de oorspronkelijke kuip en de gevels van de hal
moeten def initief een einde maken

aan de differentiël'e zettingen dìe
jarenIang de waterdichting van de

kuip ìn het gedrang brachten
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HET ZWEMBAD VAN
SINT.JOOST.TEN-NODE

en

ln tegensteLling tot het zwembad van

waterinsijpeling mogetijk maakten
- de betangrijkste oorzaak van de
aantasting van het beton. De sterk
aangetaste gemetseLde loopzone

Elsene, werd de kuip van de baden
van Sint-Joost-ten-Node van in het

rond het zwembad zal worden afgebroken en gereconstrueerd in beton.
Die zone zaL nu ook de bovenkant
van de kuip omgorden en zo het kantelen van de kuipwanden - waarvan
de vervorming zichtbaar is tot aan de
zijmuur - helpen voorkomen.
De werken aan het zwembad van
Etsene moeten binnenkort van start
gaan. Naast de grondige structurele
renovatie, moet ook de inrichting van
de inkompartij worden aangepast om
de toeqankeLijkheid te verzekeren
voor mensen met beperkte mobititeit
en schoLengroepen. De zwembadhaL
en de gevels werden grondig onderzocht en zullen in hun oorspronketijke staat worden herstetd.

begin vottedig in beton uitgevoerd en

ondersteund door een structuur vân
baLkvormige heipaten uit gewapend
beton. De bestaande structuur van
de kuip komt overeen met de pLannen van 1930 en is onafhankelijk
van de structuur van het gebouwT.
De wanden bestaan uit twee [agen:

een wand in beton en een ha[fsteense wand in wit geëmaitleerde
baksteen, zonder vide tussen beide
Lagen [afb.5 en óì.

De technische ruimten onder de
kuip staan aL meerdere jaren onder
water. In 20,l0 voerde de gemeente
Sint-Joost-ten-Node een eerste

van het zwembad va¡ Sint-Joost-ten-Node [archirecten Joseph Bytebier en charres

het ondiepe gedeelte van het bad
bevindt, droog houden.

ln 2013 werd een programma uitgeschreven voor de grondige renovatie
van de kuip en van het hete gebouw

[met uitzondering van de Turkse
baden met hammam op de tweede
verdieping). Tijdens proefboringen in
februari 2015 kon de exacte samensteLling van de wanden van de kuip
worden achterhaa[d en werd een
oude waterdichtingslaag in teer ontdekt tussen het beton en de afwerking8. Deze waterdichting is sterk

at in 2010 van start ging, werd

aangetast en niet meer operationeeL. De oorspronketijke tegeLs op

voortgezet.

de bodem van de kuip waren afkomstig van de fabriek La Céramique
NationaLe de Welkenraedf. De ver-

Na meerdere pogingen om de kuip
Langs buiten waterdicht te maken,
kon worden vastgestetd dat de injecties niei volstonden om aL[e scheuren

gunning voor de volledige renovatie
van het zwembad werd op 31 januari
201 7 afgeleverd.

reeks injecties uit om de kuip Langs

buiten waterdicht te maken. Deze
werken moesten het nieuwe verwarmÌngssysteem, dat zich onder

buitenkant van de kuip is toegankevanuit het souterrain en dus konden de ribben en de vtoerplaat van
de kuip voLtedig geìnspecteerd en
behandetd worden. Het gecarbonateerd beton kon worden verwijderd
en de wapening werd gepassiveerd.
Sommige traveeen werden versterkt
door vijf rijen bandstaaI te bevestigen door verlijming met epoxyhars
en het inboren van draadstangen
{af b. 71. Het waterdicht maken van
het beton met behulp van epoxyharsinjecties, waarmee de gemeente
Lijk
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te dichten, met name ter hoogte van

van de oorspronkelijke afwerking
aanvankeIijk een prioriteit. De heIe
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de verbinding tussen de ribben en de
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wanden. Er was dus een bijkomende
Wat de kuip betreft, was het behoud
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interventie nodig, ditmaat tangs de
binnenkant van de kuip. Na de verwijdering van de bestaande afwerking,
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Zwembad van Slnt-Joost-ien-NocJe : injecties met epoxyhars en versterking r¡et stalen
platen van de bodemptaat van de l<uip [2018 O AAC architecturel.

Zwembad vên S¡nt--Joost-ten- Nod-.
versterking boven de generfde
betonplaten f2018 O AAC architecturel

grondÌge verbouwingen tussen 19óó

d abord par frottement et ensu¡te pat
t dr\cmcnt du çal d¿ns leut votsnage.

en 1972 was deze afwerking onzicht
Én'

i1
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maakt en volLedig in oorspronkeLijke
staat gerestaureerd of gereconstrueerd. De inkomhaL, de cafetaria en
de kteedho[<jes op de benedenverdieping worden eveneens gerecon-

strueerd naar de oorspronkelijke

Afb. ó

Ptannr.l0:ciwarsdoorsnedevanhetzwe¡ìbêdvanSint-Jo'ost-ten-Nodell930OGASJ,TP.TRA,54ól

verdieping werden iangs onder verstevigd. De ribben werden gerestau-

vLoerpLaat van de kuip werden naar

De ribcassettev[oeren van de ver
diep;ngen waaraan platen van sini
listeen zijn opgehangen aLs een veT

van het zwembad nog niet vrilgemaakt, aLLeen maar gereinigd. De
werken zijn nog votop aan de gang
en zouden voor de lente van 2019

reerd: afbikken van het beton, behan-

voltooid moeten zijn.

oorspronkeLijk modeI hermaakt, net

laagd pLafond fzoats het ptafond van de

als de tegels en gegLazuurde bakstenen die op de nÌeuwe waterdichting
werden aangebracht.

inkomhaLJ werden aan de bovenkant

deling van de wapening, herstel van
de nerven met microbeton. De vLoerdeLen tussen de ribben werden aan
de onderkant versterkt met een koolstofvezeLdoek dat werd bevesiigd
met epoxyhars. De betonpLaten werden pLaatseLilk ook behandeld tegen
brand, met name in de technische
ruirnten van het souterrain.

werd een nieuwe waterdichtingslaag

gegoten. De patrijspoorten in de

behandeLd. De bovenste plaat van het

ptafond werd eerst tussen eLke nerf
bLootgeLegd om de cassetten

Naast de kuip werden alLe vLoerpLaten van de Loopzone, de gaanderijen

en het voorgebouw gerestaureerd.
Bij de restauratie van de betonnen
vloerplaten moest hun decoratieve
afwerking, met name de simiListeen
van de plafonds en de vloertegels,
zoveel mogeLijk bewaard blijven
ALte restauratie en consoIideringstechnieken werden hierop afgesteld.

|'. 1,,

pLannen. 0mwiLLe van budqettaire
redenen werden de overschilderde
similisteen op de gevels en de bogen

vrij

te

maken [afb. B]. Deze werden vervol
gens bekteed mei pen .asLet in micro
beton. VervoLgens werd de bovenplaat

gereconstrueerd met een verIoTen
bekisting en werd een nieuwe deklaag
gegoten over het hele oppervlak om

1.

"Het

bad [...] met water gevuld, liep in
24 uur leeg. Archrves d architecture
du XX" siècle. Cìté de I architecture et
du patrimoine, Fonds Bétons armés
09079: Rapport van M. Hennebique
gedateerd op 7 aprit 1903 in Brussel.

De muren van de haL, van de kuip en

De vloeren met een oorspronketijl<e
beteqeLing, zoals op de geLilkvLoerse

atgewerkt met similrsteen. Sinds de

2.

lbtdem. La Lézarde longitudinaLe

du
radier en bétan montre que sous la
poussée des terres et de ['eau les murs
du bassin ont cédé entraînant avec eux

lbidem.

[...] Exécuter un nouveau bassin
d¡t a I intérìeur du basstn

existant sappuyant sur Le radier actuel
mais ne sappuyant pas sur Les murs
actuels, soit une grande cuve de 30 m x
15 m extérÌeuremeni.1...1. I Een nieuw

zwembekken aanbrengen binnen de
bestaande kuip, dat op de bestaande
funderingsplaat rust, maar niet op de
bestaande muren, dus, een grote kuip
van 30 x 15 m buitenmaat. 'l

5.

Een percentage chloor van 0,13 tot
0,33 % volgens de metinqen door de

ó.

Archives d architecture du XX, siècte,
CrtÁ de | ¿'c^lter lure êl o- pat.imoine,
Fonds Bétons armés Hennebique,
Projei réf. BAH 24-1902 09079: Ptan
nr. 1 "Renforcement de la P¡scine de
natation d lxettes ,11 aprit 1903

7.

ACl, Lastenboek,3juni 1930 [...] Le
b.lon s^t ¿ do>e a tA} hq de c tmcnl
Portland par mètre cube pour La piscrne,
baç ,tn, t eser,atrç, D¿iqnot¡ es romdtnc\
[ .] tl eil ó r pmarqLrer que Ia pis' tne
du bassin de natation sera abso[ument
indépendante de I ossature du bât¡ment.
I Het beton moet bereid worden met
50û kg Portlandcement per kubteke
meter voor het zwembad, bekken,
reservoirs, Romeinse baden [...]. Er
dient opgemerkt dat de zwembadkutp
absoluut los moet staan van de
structuur van het qebouw.']

GIVA urtgevoerd in

Archives d architecture du XX. siècle,
Cilé oe I arr hi.ee ¡¡ç et o- pdtrrmornê,
Fonds Bétons armés Hennebique,
Projet réf. BAN-24-1902 09079: Brief
van M. Deb[on {f irma Hennebiquel,
gedateerd op 31 juli 1903 n Brussel:
''
[...] La perte d eau par La fissure est
insignif nnte [...]. Pour Le cas probabLe ou
L'on décidera de consolider Les contrefarts
défectueux, veutllez bien nous danner
votre avis sur la consalidation [...]." l'Het
waterverlies via de scheur is groot. [...]
Getieve ons uw mening te geven over de
versterk¡ng in het waarschrlnlilke geval
dat men zou beslurten om de falende

schoormuren te versterken.']
Gelr.lkaardìge bnef van 5 augustus

Je vous confirme Ientretien

téléphonique de Mr FLament avec
It4r Milirtadiantz au sulet de La
, onsoltdatnn dP td por Ip dp pdt ai
faible [...].,''!ous ferans les ouvertures
pn vue de La Lon\altdèltan pt opasep
par Mr Hennebique [...]. 1'lk bevestig
het tetefonÌsch onderhoud van M.
Flament met M. Milirladiantz over
de versteviging van het gedeelte van
de zwakke wand [...ì. Wil zutten de
openirgc" r¿[c¡ y66r de vêt ,levigrng
die M. Hennebtque voorstelt."l

proprement

4.

Hennebique, Prolet réf. BAH-24-1902

de trappenhuizen, de bekleding van
de koLommen in de ìnkomhaLen aLle
pLafonds van het art-decogebouw zijn

het dragend vermogen te verhogen.

3.

VertaaLd utt het Frans

NOTEN

'1903:

Le

Le radier lui-même en le br¡sant au
milieu où il rqstait appuyé. l Uit de
horizontale scheur in de betonnen
bedding btijkt dat onder druk van de
aarde en het water de tnuren van
de kuip verschoven ziln; ze hebben
eerst door wrilving en daarna door
grondverzakkingen de f underinqsplaat
verschoven en deze doormidden
gebroken op de plaats waar ze nog
ondersteund werd. l

baar geworden. Ze wordt vrijge

I
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Rapport van proefnemingen uitgevoerd
door 0REX op 10 maart 2015.
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