
De Kupe 
een groene en sociaal-culturele oase als uitbreiding van het stadspark 

Ontmoetings- en cultuurcentrum, evenementensite & 
groenzone 
  
De hoogte van het bestaande hoofdgebouw reduceren 
 
A. Ontmoetings- en cultuurcentrum 
- het zwembad (het bassin) : een permanente tentoonstellingsruimte 
- de kleedkamers & douches : modulaire vergaderruimtes met achteraan een 

ruimte voor bijeenkomsten met uitzicht op de evenementensite (C) 
 
B. Groenzone 
- bovenop het dak : een grasplein met speelpleintje en zitplaatsen. 
- dit grasplein verbinden met het Monument Admiraal Ronarch 

(grondophoping, daarboven een groene zone met beplanting en wandellus) 
 
C. Evenementensite 
- de achterste gebouwen en het naastgelegen terrein  : opwaarderen tot een 

locatie voor evenementen voor elke doelgroep van de bevolking. 
- Een cafetaria-ontmoetingsruimte en een arena met tribune. 
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LEGENDE 
 

Ontmoetings- en 
cultuurcentrum  
1. ingang Laure Fredericqlaan 
2. Het Zwembad       
tentoonstellingsruimte 
3. Douches, kleedkamers  
 modulaire vergaderruimtes & 
ontmoetingsruimte achteraan met 
zicht op evenementensite  

 

De Groenzone 
6. Grasplein bovenop het dak.  
Ontmoetingsplaats met speelplein 
en zitbanken 
7. Grasplein verbinden met 
monument Admiraal Ronarch  
ophoping, planten en bomen, 
wandellus 
  

De Evenementensite 
4. Cafetaria met keuken en sanitiar 
5. Arena met tribune 
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de groenzone 

Op het dak van het ontmoetings- en cultuurcentrum  
wordt een grasplein aangelegd. Er worden zitplaatsen 
voorzien en het speelpleintje kan naar hier verhuisd 
worden. 
 
Het grasplein en het monument Admiraal Ronarch 
worden verbonden met een groene zone en een 
wandellus    

Admiraal 
 Ronarch 

Grasveld 
& 

 speelplein 
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De hoogte van het huidige gebouw wordt gereduceerd  zie          . Op het dak komt een graszone (6) waar ruimte is 
voor zitplaatsen en een speeltuin. Deze zone wordt door groenaanleg en wandellus verbonden het monument 
Admiraal Ronarch. 
De vernieuwde glazen wanden van het gebouw zorgen voor optimale belichting van de tentoonstellingsruimte 
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De ingang langs de Laure Fredericqlaan wordt behouden en in de hoogte, net zoals de voorkant, gereduceerd ten voordele van de 
groenzone op het dak. Links gaat men naar de tentoonstellingsruimte, rechts naar de modulaire vergaderruimtes en de 
ontmoetingsruimte (achteraan, boven het cafetaria, met panoramisch zicht op de arena) 
 
Beneden achteraan bevind zich het cafetaria van de evenementensite (4) (huidige keuken en sanitair kunnen behouden blijven). 
Tijdens evenementen op het plein (de arena) kan dit cafetaria volledig opengezet worden om er dranken en hapjes te kunnen 
aanbieden. 
 
Rechts op de foto staat een afsluiting afgebeeld die de tribune van de evenementenarena (5) van de straat scheidt . De inspiratie 
hiervoor heb ik opgedaan bij   Het Klein Bassin Roeselare, zie toelichting pag 8  
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Ontmoetings- en cultuurcentrum 

Tentoonstellingsruimte Het Bassin 

Rond de bestaande kuip (Het Bassin) wordt 
een volle balustrade opgetrokken, zo worden 
de muren voor het ophangen van 
kunstwerken verhoogd. 
 
Zowel in Het Bassin als errond kunnen 
kunstwerken opgehangen en geplaatst 
worden  
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Ontmoetings- en cultuurcentrum 

Tentoonstellingsruimte Het Bassin - inspiratie 

Eén der meest indrukwekkende tentoonstellingsruimtes ter wereld is ongetwijfeld The Saachi Gallery in London.  
Of  hoe je met eenvoud van middelen en de juiste belichting een imposante sfeer kan scheppen … 

https://saatchigallery.com/ 



de evenementensite 
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Op de benedenverdieping komt een modulair clubhuis-cafetaria (4) , dat volledig open kan tijdens de 
evenementen. Op de plaats waar nu een speelpleintje staat (5) komt een betonnen tribune met 
voldoende comfortabele zitplaatsen voor de bezoekers van evenementen die op het plein gehouden 
worden (zie ook volgende pagina 9). 
 
Het plein wordt opgewaardeerd voor sport-, cultuur- en andere buitenevenementen en voorzien van 
een mobiel podium. Zicht voorzien op de vijver                (mogelijkheid lichtprojecties ‘s avonds) 
 
Het huidige speelpleintje kan op het dak geplaatst worden samen met enkele zitbanken  
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de evenementensite - inspiratie 

De inspiratie voor de arena komt uit Roeselare. Daar zijn aan de Kleine Bassin zitplaatsen voorzien voor 
mensen die komen kijken naar sportevenementen en waterrecreatie of bij mooi weer samenkomen met 
kennissen, picknicken en genieten van de zon en de omgeving ... 

Stedelijk ziekenhuis 
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ligging : vlakbij het AZ Delta Stedelijk Ziekenhuis 
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Tot slot 
 
Door de bestaande infrastructuur om te bouwen tot een expositieruimte 
en een locatie voor diverse sociaal-culturele doeleinden, dit in combinatie 
met een gevoelige uitbreiding van het stadspark, menen we tegemoet te 
komen aan de wensen van veel Diksmuidelingen. 
 
 Het opwaarderen en uitbreiden van het stadspark 

Een ontmoetingsplaats voor de inwoners en een visueel aantrekkelijk 
uithangbord voor mensen die Diksmuide bereiken via openbaar 
vervoer 
 

 Een binnen- en buitenruimte voor het organiseren van evenementen 
voor elke doelgroep van de bevolking 

     jongerenbewegingen, organisaties voor goede doelen, verenigingen, 
clubs, senioren … 

 optredens, sport, film, wijkfeesten in open lucht … 
 
 Een permanente tentoonstellingsruimte met uitstraling tot ver buiten 

stadsgrenzen, vlakbij het station. 
  
 Modulaire vergaderruimtes voor bijeenkomsten, voordrachten, 

debatten, opleidingen, wijkvergaderingen, blokkot … 

 

Patrick Neyt 
Laure Fredericqlaan 12 
8600 Diksmuide 
neytpatrick@telenet.be 
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De Kupe 
een groene en sociaal-culturele oase als uitbreiding van het stadspark 
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