
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een nieuwe look voor de Baden van het Centrum!  
  
De bekende en opvallende Baden van het Centrum van de Marollenwijk zijn sinds de opening  begin 
jaren vijftig een symbolische plek voor de Stad Brussel. In het kader van het Duurzaam Wijkcontract 
De Marollen zal dit opmerkelijke gebouw toegankelijker en moderner worden gemaakt, via een 
renovatie die het rijke erfgoed van de site tot zijn recht laat komen en de sociale rol van de Baden 
bewaart. 
 
Als sport- én sociale voorziening vervullen de Baden van het Centrum in het hart van de Marollenwijk 
een dubbele rol. De bezinning over hun renovatie en herbestemming staat dan ook centraal in het 
Duurzaam Wijkcontract De Marollen. In 2020 werd er een Masterplan opgesteld, waarin de behoeften 
werden vastgesteld en er een visie voor dit renovatieproject werd uitgewerkt. Op basis van dit 
Masterplan werd er een wedstrijd uitgeschreven om een architectenbureau aan te stellen dat de 
studie en de restauratie van de Baden zou uitvoeren. Na afloop van deze procedure heeft de Stad 
Brussel het architectenbureau Pierre Hebbelinck aangesteld om een project te ontwerpen en voor te 
stellen voor de renovatie, restauratie en herinrichting van de Baden van het Centrum en hun 
sportvoorzieningen. 

 
“Het gaat om de renovatie van een zwembad, maar dankzij deze werken zullen ook de beschikbare 
ruimten voor andere sporten in het hart van deze dichtbevolkte wijk in kwantiteit en kwaliteit 
toenemen. Door de sociale rol van de openbare douches te versterken en de Baden van het Centrum 
nog toegankelijker te maken voor iedereen willen we deze emblematische sportinfrastructuur midden 
in de Marollenwijk een centrale rol geven, mét behoud van het rijke erfgoed”, legt Benoit Hellings, 
Schepen van Klimaat en Sport van de Stad Brussel, uit.  

“De Baden van het Centrum vormen een van de symbolische plaatsen van De Marollen. Deze renovatie 
is dan ook essentieel om de positieve dynamiek van de wijk en haar bewoners te stimuleren, een 
dynamiek die nog wordt versterkt door het huidige Wijkcontract”, aldus Arnaud Pinxteren, Schepen 
van Stadsvernieuwing.  

 “Aangezien ze beschermd zijn sinds 2010 vanwege hun belang als modernistisch erfgoed, zijn we 
verheugd de Baden van het Centrum en hun sportfaciliteiten een verjongingskuur te kunnen geven. De 
dienst Openbaar Erfgoed, die de Stad vertegenwoordigt als projectleider en verantwoordelijk is voor 
het algemene toezicht op het project, zal erop toezien dat het oorspronkelijke imago en de identiteit 
van dit gebouw bewaard blijven”, voegt Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting, Openbaar 
Erfgoed en Gelijke Kansen, eraan toe.  
 

Het architecturaal project omvat:  
 



• Gerenoveerde en/of gerestaureerde sportfaciliteiten, gekoppeld aan verbeteringen wat 
betreft de kleedkamers, de toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit en de 
ontvangst van het publiek; 
 

• Een opgeknapte cafetaria die opnieuw kan worden opengesteld voor het publiek, waarbij 
ook een mogelijke uitbreiding wordt overwogen; 

 

• Een studie over de mogelijkheid om het terras van de 4e verdieping te integreren als 
buitenruimte van de cafetaria, met zicht op de Brusselse daken; 

 

• Een volledige renovatie van de sociale douches, alsook de aanpassing van enkele douches om 
deze toegankelijk te maken voor gezinnen en personen met beperkte mobiliteit; 

 

• Een renovatieproject waarbij het mogelijk is om de Baden van het Centrum zo lang mogelijk 
open te houden tijdens de werken, want de behoefte aan zwembaden is zeer groot in het 
Brussels Gewest. 
 

De Baden van het Centrum ontvangen jaarlijks meer dan 200.000 zwemmers en daarnaast worden er 
elk jaar maar liefst 14.000 sociale douches genomen. 
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