
Een Super Aquadome in Scheveningen

Een Super Zee-aquarium annex subtropisch zwembad, welness-,
fitnesscentrum en hotel.

Sea Life is bijzonder interessant, maar door zijn omvang een kleine attractie aan
de boulevard van Scheveningen Bad.

Wil Den Haag een grote nieuwe attractie, dan is
voor een groot zee-aquarium Scheveningen de
juiste plaats. We kennen in Nederland enkele grote
aquariums, in Arnhem en Rotterdam, die veel
publiek trekken. Maar de grootste indruk maakt
het Oceanário in Lissabon. De Portugezen
claimen, dat het 't
grootste aquarium
ter wereld is. Het
is

adembenemend. Je loopt van de bovenste
verdieping naar beneden rond het aquarium en je
kunt vissen uit alle wereldzeeën bijna aanraken.
Sinds de opening tijdens de wereldtentoonstelling
in Lissabon in 1998 heeft het aquarium 13 miljoen bezoekers getrokken.

10 miljoenste bezoeker op 16 december 2005
11 miljoenste bezoeker op 5 januari 2007
12 miljoenste bezoeker op 12 december 2007
13 miljoenste bezoeker op 30 december 2008

Op YouTube staan 476 filmpjes over het Oceanario in Lissabon

In Scheveningen kan het thema WATER gekoppeld worden aan het aquarium. De
zeevaartgeschiedenis van Scheveningen en Nederland kunnen worden
tentoongesteld. In grote bakken kunnen modellen van 'oude' schepen door
kinderen op afstand bestuurd worden. Er kunnen wedstrijden georganiseerd
worden met op afstand bestuurde snelle modelbootjes.

Een gebouw, waarin alles over water, vissen, en
schepen tentoongesteld kan worden kan in
Scheveningen 365 dagen per jaar veel publiek
trekken.
Waarschijnlijk stelt Prins Alexander een dergelijk
initiatief op prijs. AQUADOME zou een naam
kunnen zijn. Zo'n watergebouw, waarin ook het
waterbeheer en het stijgen van de zeespiegel
aan de orde komen, kan een grote uitstraling
hebben en een toeristische impuls betekenen
voor Scheveningen.

Een belangrijk onderdeel kan een overdekt (sub-tropisch zwembad) zijn, waarbij
het aquarium geïntegreerd wordt met het zwembad. Het moet een
adembenemende ervaring zijn om te zwemmen, terwijl beneden je in het aquarium
de haaien en andere vissen te zien zijn.



Eventueel kan Vitalizee geïntegreerd worden in combinatie met een fitnesscentrum
en hotel-accomodatie voor langverblijf.

De vorm zou een grote halve bol kunnen zijn
waarbij het dak aan de oost-, zuid-, en westzijde
helemaal bedekt wordt met zonnecellen, boven in
het dak turbo-(wind)-molens worden geïntegreerd
en optimaal gebruik wordt gemaakt van warmte-
wisselaars. Met de Universiteit van Delft in de buurt
moet het hoogstandje van technisch vernuft en
milieuvriendelijke architectuur kunnen worden.


