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1 inleiding 
In deze bijlage is de programmering voor zowel het zwembad als de 

sporthallen voor de scenario’s 1, 2 en 2 ‘plus’ uitgewerkt. De programmering 
ligt ten grondslag aan de uitwerking van de exploitatiebegrotingen van de 

verschillende scenario’s. De uitwerking van de programmering vormt 

hierdoor een belangrijk onderdeel van de notitie, wat niet onbelicht kan 

blijven. 
 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt allereerst – per scenario – stilgestaan bij de 

programmering ten aanzien van de activiteiten in het zwembad. Om 

vervolgens in hoofdstuk 4 in te gaan op de programmering van de 
sporthallen. Ten aanzien van het zwembad zijn, betreffende de 

programmering, belangrijke verschillen tussen scenario 1, 2 en 2 ‘plus’. De 

programmering van de sporthallen is daarentegen gelijk voor de drie 

verschillende scenario’s. In beide gevallen wordt er eerst gekeken naar de 
openingstijden, waarbij aanvangstijd van de eerste activiteit en eindtijd van 

de laatste activiteit als uitgangspunt wordt genomen. Deze kunnen, i.v.m. 

(sleutel)verhuur afwijken van openingstijden voor publiek. Na de 

presentatie van de openingstijden wordt per dag het aantal uur 
weergegeven dat een bepaalde activiteit wordt aangeboden. 
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2 zwembad: scenario 1 

2.1 openingstijden per bassin 

In scenario 1 zijn er in totaal vier bassins te onderscheiden. In tabel 1 is per 

bassin weergegeven welke openingstijden er gehanteerd worden. Beide 

instructiebaden zijn in onderstaande tabel samengenomen. 

 
tabel 1. Openingstijden per bassin, gebaseerd op de programmering. 
dag wedstrijdbad instructiebad therapiebad 
maandag 05:45 – 22:00 16:00 – 18:00 08:30 – 22:00 

dinsdag 05:45 – 22:30 15:45 – 20:00 07:30 – 21:00 
woensdag 07:00 – 21:30 09:00 – 20:00 08:00 – 21:15 

donderdag 07:00 – 22:30 09:00 – 18:00 08:30 – 21:00 

vrijdag 07:00 – 21:30 15:45 – 18:15 07:30 – 15:15 

zaterdag 08:00 – 20:30 08:00 – 18:00  
zondag 10:00 – 19:00 10:00 – 15:00  

 

2.2 programmering per activiteit - totaal 

Er zijn in totaal zeven (hoofd)activiteiten te onderscheiden. Hierna wordt 

per bassin het aantal uren per week weergegeven dat een activiteit 
aangeboden wordt.  

 

tabel 2. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdbad instructiebad therapiebad 
banenzwemmen 40,50 uur   

recreatief zwemmen 9,00 uur 9,00 uur 9,50 uur 

verenigingen 22,25 uur   

wedstrijden 9,50 uur   

zweminstructie 15,25 uur 13,50 uur 6,25 uur 
doelgroepen 3,00 uur 4,00 uur 24,25 uur 

verhuur groepen 6,00 uur 2,00 uur 5,50 uur 
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2.3 programmering per activiteit – per dag 

Er zijn in totaal zeven (hoofd)activiteiten te onderscheiden. Hierna wordt 

per dag, per bassin ingegaan op het aantal uren dat een activiteit 
aangeboden wordt. Beide instructiebaden zijn in de tabellen 

samengenomen. 

2.3.1 maandag 

tabel 3. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdbad instructiebad therapiebad 
banenzwemmen 8,50 uur   

recreatief zwemmen   3,00 uur 
verenigingen 4,25 uur   

wedstrijden    

zweminstructie 2,00 uur  2,00 uur  

doelgroepen   4,50 uur 
verhuur groepen 1,50 uur  1,50 uur 

 

2.3.2 dinsdag 

tabel 4. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdbad instructiebad therapiebad 
banenzwemmen 7,50 uur   

recreatief zwemmen   2,50 uur 

verenigingen 6,75 uur   

wedstrijden    
zweminstructie 2,25 uur 2,50 uur  

doelgroepen 1,00 uur 0,50 uur 4,50 uur 

verhuur groepen   3,50 uur 

2.3.3 woensdag 

tabel 5. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdbad instructiebad therapiebad 
banenzwemmen 6,50 uur   

recreatief zwemmen 2,00 uur 2,00 uur 1,50 uur 

verenigingen 3,00 uur   

wedstrijden    
zweminstructie   4,75 uur 

doelgroepen 0,50 uur 2,00 uur 4,50 uur 

verhuur groepen 1,50 uur   
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2.3.4 donderdag 

tabel 6. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdbad instructiebad therapiebad 
banenzwemmen 9,25 uur   

recreatief zwemmen   1,50 uur 

verenigingen 3,00 uur   

wedstrijden    
zweminstructie 2,00 uur 2,00 uur  

doelgroepen 2,00 uur 1,50 uur 7,00 uur 

verhuur groepen 1,00 uur  0,50 uur 

 

2.3.5 vrijdag 

tabel 7. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdbad instructiebad therapiebad 
banenzwemmen 4,25 uur   

recreatief zwemmen   1,00 uur 

verenigingen 3,25 uur   
wedstrijden    

zweminstructie 4,50 uur 2,50 uur 1,50 uur 

doelgroepen   3,75 uur 

verhuur groepen 2,00 uur   

 

2.3.6 zaterdag 

tabel 8. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdbad instructiebad therapiebad 
banenzwemmen 2,50 uur   

recreatief zwemmen 2,00 uur 2,00 uur  

verenigingen 2,00 uur   

wedstrijden 5,50 uur   
zweminstructie 4,50 uur 4,50 uur  

doelgroepen    

verhuur groepen  2,00 uur  

2.3.7 zondag 

tabel 9. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdbad instructiebad therapiebad 
banenzwemmen 2,00 uur   

recreatief zwemmen 5,00 uur 5,00 uur  

verenigingen    

wedstrijden 4,00 uur   
zweminstructie    

doelgroepen 0,50 uur   

verhuur groepen    
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3 zwembad: scenario 2 en 2 ‘plus’ 

3.1 openingstijden per bassin 

In scenario 2 zijn er in totaal drie bassins te onderscheiden. In de ‘plus’-

variant zijn recreatieve elementen toegevoegd, de programmering per 

bassin blijft ongewijzigd ten opzichte van scenario 2. De openstelling van de 

recreatieve elementen tijdens het recreatief zwemmen, is de enige 
verandering in de programmering. In tabel 10 is per bassin weergegeven 

welke openingstijden er gehanteerd worden in scenario 2 en 2 ‘plus’. 

 

tabel 10. openingstijden per bassin, gebaseerd op de programmering. 
dag wedstrijdbad I wedstrijdbad II peuterbad 
maandag 05:45 – 22:00 07:30 – 22:00 20:00 – 21:30 

dinsdag 05:45 – 22:30 07:00 – 22:00 20:00 – 21:30 

woensdag 07:00 – 22:00 07:15 – 21:30 09:00 – 21:30 
donderdag 14:00 – 22:30 07:00 – 22:00  

vrijdag 07:00 – 21:30 07:30 – 21:30  

zaterdag 08:30 – 20:30 08:00 – 20:00 08:00 – 17:00 

zondag 10:00 – 19:00 10:00 – 18:00 10:00 – 15:00 

 

3.2 programmering per activiteit - totaal 

Er zijn in totaal zeven (hoofd)activiteiten te onderscheiden. Hierna wordt 

per bassin het aantal uren per week weergegeven dat een activiteit 
aangeboden wordt.  

tabel 11. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdb. I wedstrijdb. II peuterbad 
banenzwemmen 23,75 uur 24,5 uur  
recreatief zwemmen 7,00 uur 18,5 uur 15,00 uur 

verenigingen 24,75 uur 3,00 uur  

wedstrijden 9,50 uur   

zweminstructie 10,75 uur 17,25 uur 4,50 uur 

doelgroepen 1,50 uur 20,25 uur 1,00 uur 
verhuur groepen 6,00 uur 2,00 uur  
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3.3 programmering per activiteit – per dag 

Er zijn in totaal zeven (hoofd)activiteiten te onderscheiden. Hierna wordt 

per dag, per bassin ingegaan op het aantal uren dat een activiteit 
aangeboden wordt. 

3.3.1 maandag 

tabel 12. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdb. I wedstrijdb. II peuterbad 
banenzwemmen 8,50 uur 3,00 uur  

recreatief zwemmen  3,50 uur 1,50 uur 

verenigingen 4,00 uur   
wedstrijden    

zweminstructie 2,00 uur 2,00 uur  

doelgroepen  10,00 uur  

verhuur groepen 1,50 uur   

 

3.3.2 dinsdag 

tabel 13. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdb. I wedstrijdb. II peuterbad 

banenzwemmen  11,75 uur  

recreatief zwemmen   1,50 uur 

verenigingen 8,25 uur   

wedstrijden    
zweminstructie 2,25 uur 1,50 uur  

doelgroepen    

verhuur groepen    

3.3.3 woensdag 

tabel 14. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdb. I wedstrijdb. II peuterbad 
banenzwemmen 6,50 uur 1,50 uur  

recreatief zwemmen 2,00 uur 5,50 uur 4,50 uur 

verenigingen 3,00 uur   

wedstrijden    
zweminstructie  4,75 uur  

doelgroepen 1,00 uur 6,75 uur 1,00 uur 

verhuur groepen 1,50 uur   
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3.3.4 donderdag 

tabel 15. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdb. I wedstrijdb. II peuterbad 
banenzwemmen  12,00 uur  

recreatief zwemmen    

verenigingen 4,25 uur   

wedstrijden    
zweminstructie 2,00 uur 2,00 uur  

doelgroepen  3,50 uur  

verhuur groepen 1,00 uur   

3.3.5 vrijdag 

tabel 16. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
wedstrijdbad I wedstrijdb. I wedstrijdb. II peuterbad 
banenzwemmen 4,25 uur 2,00 uur  

recreatief zwemmen  0,50 uur  

verenigingen 3,25 uur 3,00 uur  

wedstrijden    
zweminstructie 4,50 uur 2,50 uur  

doelgroepen  13,00 uur  

verhuur groepen 2,00 uur   

3.3.6  

3.3.7 zaterdag 

tabel 17. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdb. I wedstrijdb. II peuterbad 
banenzwemmen 2,50 uur   

recreatief zwemmen 2,00 uur 4,00 uur 4,00 uur 

verenigingen 2,00 uur   

wedstrijden 5,50 uur   
zweminstructie  4,50 uur 4,50 uur 

doelgroepen    

verhuur groepen  2,00 uur  

3.3.8 zondag 

tabel 18. activiteitenaanbod in uren, per bassin. 
activiteit wedstrijdb. I wedstrijdb. II peuterbad 
banenzwemmen 2,00 uur   

recreatief zwemmen 3,00 uur 5,00 uur 5,00 uur 

verenigingen    

wedstrijden 4,00 uur   
zweminstructie    

doelgroepen 0,50 uur   

verhuur groepen  2,00 uur  
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3.4 programmering recreatieve elementen ‘plus’-variant 

Zoals hiervoor reeds kort is aangegeven, zijn de recreatieve elementen die 

in de ‘plus’-variant aan scenario 2 worden toegevoegd opengesteld tijdens 
het recreatief zwemmen. Hierbij gaat het om de reguliere uren en niet om 

de uren ‘vrijzwemmen in warm water’ zoals deze in de huidige situatie 

worden aangeboden. In tabel 19 is te zien hoeveel uren de recreatieve 

elementen per dag zijn opengesteld voor publiek. 
 

tabel 19. openstelling recreatieve elementen in uren. 
dag  tijd uren 
maandag  20:00 – 21:30 1,50 uur 

dinsdag  20:00 – 21:30 1,50 uur 
woensdag  13:30 – 21:30 4,50 uur 

donderdag    

vrijdag    

zaterdag  13:00 – 17:00 4,00 uur 
zondag  10:00 – 15:00 5,00 uur 
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4 sporthal 

4.1 openingstijden per hal 

Er zijn in totaal twee sporthallen. In tabel 20 is per hal weergegeven welke 

openingstijden er gehanteerd worden. 

 

tabel 20. openingstijden per sporthal, gebaseerd op de programmering. 
dag  sporthal I sporthal II 
maandag  08:15 – 22:30 08:30 – 22:00 

dinsdag  08:30 – 22:30 08:30 – 22:30 

woensdag  08:30 – 22:30 08:30 – 22:00 
donderdag  08:30 – 22:30 08:15 – 22:30 

vrijdag  08:15 – 21:30 08:30 – 22:00 

zaterdag  09:00 – 22:00 08:30 – 21:00 

zondag   09:45 – 15:00 

 

4.2 programmering per activiteit - totaal 

Er zijn in totaal zeven (hoofd)activiteiten te onderscheiden. Hierna wordt 

per bassin het aantal uren per week weergegeven dat een activiteit 
aangeboden wordt.  

 

tabel 21. activiteitenaanbod in uren, per sporthal. 
activiteit  sporthal I sporthal II 
scholen  37,75 uur 35,00 uur 

verenigingen  26,25 uur 48,50 uur 

wedstrijden  14,75 uur 4,00 uur 

overige activiteiten   4,00 uur 
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4.3 programmering per activiteit – per dag 

Er zijn in totaal vier (hoofd)activiteiten te onderscheiden. Hierna wordt per 

dag, per sporthal ingegaan op het aantal uren dat een activiteit 
aangeboden wordt.  

4.3.1 maandag 

tabel 22. activiteitenaanbod in uren, per sporthal. 
activiteit  sporthal I sporthal II 
scholen  8,00 uur 7,00 uur 

verenigingen  5,00 uur 6,25 uur 

wedstrijden    
overige activiteiten   4,00 uur 

4.3.2 dinsdag 

tabel 23. activiteitenaanbod in uren, per sporthal. 
activiteit  sporthal I sporthal II 
scholen  6,50 uur 6,50 uur 

verenigingen  5,00 uur 5,25 uur 
wedstrijden   3,50 uur 

overige activiteiten    

 

4.3.3 woensdag 

tabel 24. activiteitenaanbod in uren, per sporthal. 
activiteit  sporthal I sporthal II 
scholen  8,25 uur 7,75 uur 

verenigingen  6,00 uur 6,00 uur 

wedstrijden  1,75 uur  

overige activiteiten    

4.3.4 donderdag 

tabel 25. activiteitenaanbod in uren, per sporthal. 
activiteit  sporthal I sporthal II 
scholen  8,00 uur 7,00 uur 

verenigingen  4,25 uur 6,75 uur 

wedstrijden    
overige activiteiten    

4.3.5 vrijdag 

tabel 26. activiteitenaanbod in uren, per sporthal. 
activiteit  sporthal I sporthal II 
scholen  7,00 uur 6,75 uur 

verenigingen  6,00 uur 6,50 uur 

wedstrijden    
overige activiteiten    
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4.3.6 zaterdag 

tabel 27. activiteitenaanbod in uren, per sporthal. 
activiteit  sporthal I sporthal II 
scholen    

verenigingen   12,50 uur 

wedstrijden  13,00 uur 0,50 uur 

overige activiteiten    

4.3.7 zondag 

tabel 28. activiteitenaanbod in uren, per sporthal. 
activiteit  sporthal I sporthal II 
scholen    

verenigingen   5,25 uur 

wedstrijden    
overige activiteiten    
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