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Landschappelijke setting
Hotel Duinoord is een vrij klein hotel, verscholen in het groen, direct achter de duinen van Breezand. Het ligt precies op het
knooppunt van de routes naar het strand, Vrouwenpolder, het Veerse meer en aan het doorgaande duinenfiets- &
wandelpad. Het is vanwege deze bijzondere situering dat in het Dorpsplan Vrouwenpolder staat dat het hotel mag worden
uitgebreid tot “een beeldbepalend element in de omgeving”, natuurlijk met inachtneming van de landschappelijke inpassing.

Functioneel programma
Hotel Duinoord heeft momenteel 21 kamers in het goedkopere segment, die alleen buitenom bereikt kunnen worden, deels
voorlangs andere kamers. In het hoogseizoen is het er druk. Alle kamers zijn dan verhuurd en er is een grote aanloop van
strandgasten op het zonnige terras. In voor- en naseizoen is de bezettingsgraad echter veel kleiner. Met een uitbreiding
dienen ook luxere kamers en suites gerealiseerd te worden met extra voorzieningen, zodat ook in voor- en naseizoen een
goed draaiend hotel kan ontstaan. De kamers dienen daarbij zoveel mogelijk op de natuur georiënteerd te worden.

Het bestaande hotel heeft geen representatieve entree en lobby, maar bezit wel een groot restaurant (gebouw1 fig.1) en
bijbehorende keuken (gebouw2 fig.1). Deze gebouwen zullen dan ook behouden blijven, kleine aanpassingen daargelaten. Zo
zullen de borstweringen vervangen worden door een dichte witte borstwering, mede om privé en openbaar te scheiden.

Hoofdopzet nieuwbouw
Het bestaande hotel ligt in een speciale kustwaterkeringszone, het parkeerterrein valt daarbuiten. Uitbreiding zal dan ook
daar plaatsvinden. Door parallel aan de Fort den Haakweg uit te breiden, kijken alle kamers uit op hetzij het groen rondom de
vijver, hetzij het groen van het natuurgebied. Door de nieuwbouw terugliggend te situeren (fig.2), is een representatief
voorterrein mogelijk, blijft het hoofdgebouw (1) dominant aanwezig aan het knooppunt en is er voldoende afstand tot de
kleinschalige vakantiehuisjes. Een transparant paviljoen (4) vormt de nieuwe entree van het hotel. Door gebouw 3 te
amoveren (fig.3) en het paviljoen te voorzien van glazen gevels wordt de duinrand al vanaf de weg zichtbaar. Bovendien
botsen oud- en nieuwbouw niet meer op elkaar en verdwijnt de matige uitstraling van gebouw 3.

De directe omgeving van Duinoord is uitzonderlijk groen, afgezien van de parkeerterreinen aan de zuidzijde, welke ’s zomers
vol staat met auto’s van strandgasten. Door het onbebouwde deel van het parkeerveld met groen in te richten tot
wellnesstuin en het bebouwde deel op essentiële plekken een grote transparantie te geven zal de omgeving beter door het
terrein heen kunnen vloeien (fig.3) en kunnen de hotelgasten meer genieten van deze natuur. Het parkeren zal hiertoe
grotendeels plaatsvinden op het terrein van het Waterschap.

Door de nieuwbouw op te knippen in drie stukken, past de korrelgrootte ervan beter bij de bestaande bouw (fig.4) en houdt
de hotelgast beter zijn oriëntatie op de omgeving. Het serre-volume (1b), zal een upgrading krijgen met dezelfde kleuren en
materialen als de nieuwbouw, zodat oud en nieuw één geheel vormen (zie foto bestaande hotel tov beeld nieuwe entree).

Architectonische middelen
De nieuwbouw sluit aan bij het bestaande ensemble van gebouwen. Eén volume verdwijnt en drie nieuwe komen er voor in
de plaats. Samen vormen ze één hotel met het entreepaviljoen als middelpunt (zie hieronder). Om te bereiken dat oud en
nieuw samen één ensemble vormen wordt de nieuwbouw opgebouwd uit dezelfde architectonische middelen. Alle volumes
zijn wit en alle daken zijn oranjerood. Deze witte massa’s met de oranjerode daken geven tevens een zomerse uitstraling.

Het entree-paviljoen heeft als koppelelement een hele eigen
vormgeving. In feite is het enkel een koperen luifel met glazen
puien, waardoor de duinrug zichtbaar is vanuit het voorterrein.
Duinoord is een organisch gegroeid ensemble van gebouwen,
zuiver functioneel ontworpen en steeds weer aangepast met
uitbouwtjes en trappen. Zo sterk als de situering en daarmee
uitstraling van gebouw 1 is (zie hiernaast), zo matig is die van
gebouw 3. Met het amoveren ervan blijft het sterke deel over
en met het maken van een dichte borstwering op de serre (zie
boven) wint gebouw 1 aan evenwicht in haar architectuur.

De Westzijde
De Westzijde van Duinoord ligt aan de Fort den haakweg. Door de nieuwbouw ver terugliggend te maken ontstaat een
voorhof. Hier worden gasten afgezet en kan kortdurend geparkeerd worden in twee clusters omgeven door hagen. Het vele
groen zorgt voor een continuering van het groene landschap. De zadeldaken van de nieuwbouw zijn overal zwevend
gemaakt, zo past de schaal van de witte volumes het beste bij de oudbouw. Hieronder is goed te zien dat de standaard
volumes parallel aan de Fort den Haag lopen, terwijl de bijzondere gebouwen, 1 en 7, hier loodrecht op staan.

Bij de serre van het bestaande restaurant wordt de goedkope open kunststof borstwering vervangen door een nieuwe witte
dichte borstwering. Zo passen oud en nieuw beter bij elkaar en is er plaats voor de naam Duinoord. De buitenruimten van de
kamers geven de nieuwbouw een open en uitnodigend uiterlijk. Gericht op het groen, verlevendigen zij de voorhof . Deze
ruime buitenruimten bij elke kamer vormen de meerwaarde van Duinoord.

De Oostzijde
De architectonische middelen aan de oostzijde zijn identiek aan de westzijde; witte volumes, een terugliggende bovenste laag
en een haast zwevend zadeldak als beëindiging. Daar waar het drielaagse blok horizontaal gericht is, is het vierlaagse blok
juist vertikaal gericht en deze is daarmee beeldbepalend vanaf de N57. Dit witte volume is dan ook helemaal opengewerkt en
ingevuld met een expressieve houten gevel. Door het zadeldak te draaien wordt deze verbijzondering nog benadrukt. Ook
aan deze zijde geldt dat de buitenruimten van de kamers de volumes hun gezicht geven en de openheid van Duinoord naar
zijn omgeving benadrukken.

Foto’s van de bestaande situatie geven de hoogte weer van Duinoord ten opzichte van de bomen op de duinrand. Te zien is
dat ook het vierlaagse volume niet boven de duinrand te zien zal zijn vanuit het strand.

De Zuidzijde
Aan de zuidzijde zijn de buitenruimten van de kamers gedraaid. Zij zijn niet oost- of west- maar zuid-gericht, zodat ze
expressieve opengewerkte zuidgevels mogelijk maken. Ook de langsgevels zijn hierdoor levendiger geworden. Het parkeren
aan de zuidzijde geschied in groepjes van zes parkeerplaatsen, omgeven door hagen. Daartussen vindt continuering van het
groen plaats in zuidelijke richting.

Terreininrichting
Bij de terreininrichting zijn twee schijnbaar tegengestelde uitgangspunten verenigd;
Als eerste hebben we te maken met een orthogonale hotel-uitbreiding op een
orthogonaal terrein. Het is dus logisch voor de verschillende buitenfuncties ook
deze richting te gebruiken.
Als tweede zijn er door de supervisor van het Fort den Haakgebied twee diagonale
zichtlijnen geprojecteerd, welke het gehele terrein omvatten. De enige
mogelijkheid bomen te plaatsen zonder de zichtlijnen te blokkeren, is parallel aan
deze zichtlijnen.
Daarom is gekozen voor een inrichtingsvoorstel waarbij op maaiveldniveau parallel
aan de Fort den Haakweg functies zijn geplaatst, terwijl de bomen in een laag
erboven juist diagonalen vormen.

Het parkeren geschiedt in clusters omgeven door hagen.
Deze houden de auto’s uit het zicht en refereren aan het
streek-eigen coulisse-landschap. Tussen deze clusters
continueert zich het landschap.
Aan de oostzijde worden een speelweide en een zonneterras
gerealiseerd. Een houten vlonder verbindt deze functies met
het hotel. Kleine hoogteverschillen tegen cortenstaal
beëindigd, bieden beschutting aan de verschillende
terrassen.

Duinoord ligt op de overgang van de duinbegroeiing in de noordrand en het natte duinbos in het zuiden. Deze twee sferen
worden over het terrein heengetrokken met streekeigen begroeiing.
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