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Voorwoord 
 
Geachte lezer,  
 
In deze notitie wordt in een aantal scenario’s de toekomst voor het Bosbad, onderdeel van het 
Bosbadcomplex, te Emmeloord verkend. 
 
Doel van deze notitie is het voorbereiden c.q. faciliteren van een gemeentelijk besluit over de 
ontwikkelingsrichting voor het Bosbadcomplex, ingegeven vanuit de constatering dat specifiek 
ten aanzien van het zwembad er zowel functionele als technische aanleidingen zijn om 
renovatie en vernieuwbouw te overwegen. 
 
We hebben hiervoor gewerkt in een projectgroep met ambtelijke vertegenwoordiging van de 
gemeente Noordoostpolder en vertegenwoordiging vanuit Bosbad BV. Ook zijn er gesprekken 
geweest met medewerkers en vaste gebruikers van het zwembad, alsmede met de 
fysiotherapiepraktijk en de pachter van de horeca. Verder is er gebruik gemaakt van de reacties 
op een enquête als door het Bosbad uitgezet onder bezoekers en huurders van het zwembad. 
 
Het is bij het uitwerken van een visie zoeken naar een balans tussen enerzijds een voldoende 
uitwerkingsniveau en anderzijds het vermijden van het verzanden in details. We hebben 
gezocht naar deze balans, met als resultaat visualisaties van de scenario’s die de denkrichting 
ervan helder maken, zonder dat ze te ver gaan in uitspraken over ontwerp, ruimte-indelingen, 
materialisaties en dergelijke. 
 
Noot: waar in deze notitie wordt gesproken over ‘Bosbad’ wordt het zwembad met de daarbij 

behorende ondersteunende functies bedoeld, met ‘sporthal’ worden de beide 
sporthallen bedoeld en naar de totale accommodatie wordt verwezen met de term 
‘Bosbadcomplex’. 
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1. Inleiding 
 
De gemeente Noordoostpolder (eigenaar) en Bosbad BV (exploitant) zijn in overleg met elkaar 
over de toekomst van het Bosbad in Emmeloord. Er ligt een visie van de Bosbad BV voor de 
toekomst en ook de gemeente heeft belang bij een toekomstbestendige zwemvoorziening. 
Partijen zijn het er over eens dat er mogelijkheden liggen om het Bosbadcomplex te optimali-
seren, zodat de functionaliteit en exploiteerbaarheid worden verbeterd en deze nog voor in 
ieder geval 25 jaar op een goede manier kan worden geëxploiteerd. Het was de wens van 
betrokken partijen om te komen tot het definiëren van enkele toekomstscenario’s waarmee 
deze optimalisatie zou kunnen worden bereikt. 
 
Ten aanzien van het uitwerken van de gebouwtechnische consequenties van de diverse 
scenario’s zijn in opdracht van de gemeente specialisten op het gebied van 
zwembadinstallaties ingezet.  
 
De volgende toekomstscenario’s zijn uitgewerkt, waarmee deze optimalisatie in verschillende 
mate en op verschillende wijze zou kunnen worden bereikt: 
 
1. scenario 1  

waarbij uitsluitend de technisch noodzakelijke zaken worden aangepakt  
2. scenario 2 

waarbij de werking /  functionaliteit / routing van het gebouw met beperkte ingrepen wordt verbeterd 
3. scenario 3 

waarbij de werking /  functionaliteit / routing van het gebouw wordt verbeterd 
4. scenario 4 

waarbij wordt gekeken wat er mogelijk is om een upgrade van de recreatieve functie van het Bosbad te realiseren 
 
Het buitenbad krijgt in de scenario’s eveneens aandacht, net als – uiteraard – het thema 
duurzaamheid. De (doorrekening van) exploitatietechnische gevolgen maakt geen onderdeel 
uit van deze rapportage. 
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Voorliggende notitie werkt de voornoemde scenario’s uit en beoogt inzicht te bieden op de 
volgende vragen ten aanzien van de zwemvoorziening in het Bosbadcomplex: 
• wat is functioneel wenselijk is; 
• wat is technisch mogelijk is; 
• wat in investering de consequenties zijn. 
 
Daartoe wordt in hoofdstuk 1 allereerst een globale beschrijving van de huidige accommodatie 
gegeven, zodat de uitgangspositie helder is. In hoofdstuk 2 worden de voornoemde scenario’s 
nader gedefinieerd, waarna in hoofdstuk 3 de functionele en technische consequenties nader 
worden bekeken.  
 
Inbreng stakeholders 
Wanneer ingrijpende aanpassingen aan het complex worden overwogen, dan is het zinvol 
direct belanghebbenden daarin te horen. Stakeholders zijn uitgenodigd voor gesprek, nadat 
de scenario’s - althans op hoofdlijnen - uitgewerkt waren.  
 
Gesproken is met volgende partijen: 
- medewerkers van het Bosbad; 
- georganiseerde gebruikers van het zwembad; 
- Fysio FM; 
- Sportcafé Bosbadhal. 
 
Alle stakeholders spraken op functionele gronden hun voorkeur uit voor scenario 3. Daarbij zijn 
nog diverse aandachtspunten benoemd, die in een vervolgfase nog aandacht verdienen, maar 
nu niet per se tot een andere scenario-uitwerking of investeringsraming leiden. Deze zijn in de 
bijlage weergegeven. 
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2. Beschrijving huidige situatie / context 
 
In dit onderdeel wordt de huidige situatie voor het Bosbadcomplex in beeld gebracht ten 
aanzien van: 
- fysieke accommodatie; 
- organisatie en exploitatie; 
- stakeholders / gebruikers. 
 
Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van de visie van de Bosbad BV voor de toekomst. 
 
De verkenning van de toekomstscenario’s vindt zijn aanleiding in het zwembad, daarom richten 
we ons hierna op de beschrijving van het zwembad.  
 
 
2.1 Fysieke accommodatie 
Het bestaande zwembad omvat een aantal hoofdonderdelen die hierna kort worden 
besproken.  
 

 

wb = wedstrijdbad 
ibg = instructiebad groot 
ibk = instructiebad klein 
tb = therapiebad 
ka = kleedaccommodatie 
kc = koffiecorner 
rb = receptiebalie 
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2.1.1 Wedstrijdbad 
Het wedstrijdbad heeft een afmeting van 25 x 15 meter en heeft zes zwembanen. Daarnaast 
heeft het bad een beweegbare bodem van 9 x 15 meter, gepositioneerd in de breedte van het 
bad, en een 3 meter en een 1 meter springplank. De watertemperatuur van dit bad is 
momenteel ca. 28˚C.  
 
Verder is het bad voorzien van een – aan de zwemzaal geschakelde tribune met twee zitrijen 
over een lengte van ca. 27 meter met een capaciteit van ongeveer 100 personen. 
 
2.1.2 Instructiebad ‘groot’ 
Het grote instructiebad, waarvan de zwemzaal door middel van een neerlaatbare wand kan 
worden gescheiden van de zwemzaal van het wedstrijdbad, heeft een afmeting van 200 m2 (16 
x 12,5 m) en wordt verder gekenmerkt door een bouwkundige trap en een vast diepteverloop 
van 50 cm naar 90 centimeter en dan een sprong naar 1,30 meter diepte. Ook is het voorzien 
van een ‘waterpaddenstoel’. Het bad heeft een watertemperatuur van ca. 30˚C.  
 
2.1.3 Instructiebad ‘klein’ 
Naast het grote instructiebad is er in dezelfde zwemzaal nog een kleiner instructiebad. Dit bad 
heeft een afmeting van 100 m2 (8 x 12,5 m). Het heeft eveneens een bouwkundige trap en een 
vast diepteverloop, van 40 cm naar 80 centimeter. Het bad heeft een watertemperatuur van ca. 
30˚C. 
 
2.1.4 Therapiebad 
Het therapiebad heeft een afmeting van 75 m2 (6 x 12,5 m) en is over het gehele oppervlakte 
voorzien van een beweegbare bodem, instelbaar tot een diepte van 1,80 meter. De water-
temperatuur is ca. 33˚C. Het huidige gespecialiseerde therapiegebruik van dit bassin omvat ca. 
4 tot 5 uur per week.  
De watertemperatuur en flexibele diepte maakt het bad geschikt voor gebruikers die hun eigen 
lichaamstemperatuur niet op peil kunnen houden door te bewegen, of voor mensen met 
fysieke beperkingen die gebaat zijn bij een hoge temperatuur (denk aan spastische 
verlamming, reuma, etc.).   
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2.1.5 Kleedaccommodatie 
De huidige kleedaccommodatie kent drie zones: 
- kleedunit A 
- kleedunit B 
- kleedvoorzieningen therapiebad 
 
In de bijlage is een meer gedetailleerde omschrijving van de kleedaccommodatie opgenomen. 
 
2.1.6 Horeca 
In de huidige situatie is voor het zwembad alleen een koffiecorner beschikbaar, die enige tijd 
geleden op initiatief van Bosbad BV is ingericht en in een herkenbare behoefte voorziet.  
 
2.1.7 Buitenbad 
Het buitenbad is een vrij unieke voorziening in de omgeving. Er is ook natuurwater in de 
omgeving, maar het buitenbad van het Bosbad vervult zijn eigen functie. Zeker voor de 
doelgroep van gezinnen en jonge(re) kinderen.  
Het bad heeft nu een groot geschakeld bassin met recreatieve en banenzwem-functionaliteit en 
is voorzien van twee glijbanen, met name geschikt voor de jongere jeugd. Daarnaast is er een 
tweetal peuter-‘speel’-baden. Tezamen hebben deze een groot oppervlak van ca. 1.400 m2. 
De omliggende ligweide heeft een oppervlakte van ca. 1 hectare. De ligweide is afgesloten en 
wordt alleen gebruikt tijdens het buitenbadseizoen. 
 
 
2.1.8 Entree 
Het zwembad heeft een eigen entree, met receptie. Deze ligt ten opzichte van het 
parkeerterrein wat verder weg.   
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2.2 Organisatie en exploitatie 
Het Bosbad wordt beheerd en geëxploiteerd door de Bosbad BV op basis van een subsidie 
met resultaatsafspraken. De sporthallen worden geëxploiteerd door de gemeente zelf. De 
horeca is verpacht.  
 
De beheerinspanning en de openstelling van het Bosbad zijn – zoals te doen gebruikelijk – 
relevant groter dan die van de sporthallen. Samenwerking is altijd een mogelijkheid en zou 
wellicht de herkenbaarheid en aantrekkingskracht van de accommodatie en de daarin 
opgenomen functies voor het publiek kunnen versterken. 
 
De exploitatie als zodanig valt buiten de scope van deze notitie. Wel zal in deze notitie blijken 
dat de functies in de diverse scenario’s beter met elkaar verbonden kunnen worden. 
Uitgangspunt van de notitie is wel dat de exploitatie van het gehele Bosbadcomplex vanuit één 
organisatie mogelijk moet zijn. 
 
 
2.3 Stakeholders / gebruikers 
Zoals in het Voorwoord aangegeven, is in het kader van voorliggende verkenning met diverse 
gebruikers / stakeholders gesproken en ook gebruik gemaakt van hun input. 
 
Deze betrokkenheid zal een vervolg krijgen, wanneer er een keuze gemaakt is voor een 
bepaald scenario. Dan zal immers sprake zijn van verdere uitwerking en ontwerp. Daarbij 
komen dan ook meer praktische en gedetailleerdere keuzes aan de orde, die gevolgen hebben 
voor het gebruik door medewerkers, gebruikers en huurders.   
  



 

  11/51 

Afbeelding: Bosbad BV 

 
 

2.4 Wat is het ‘probleem’? Wat zijn aanleidingen om aanpassingen te doen? 
Feit is dat het bad is ontworpen en gebouwd op basis van inzichten van ca. 30 jaar geleden. Het 
zwembad laat dalende bezoekaantallen zien. Het gebouw is niet duurzaam genoeg en de 
samenhang met de sporthallen verdient verbetering. Daarnaast is er de wens om een impuls te 
geven aan de (zwem)veiligheid, ook tegen de achtergrond van ontwikkelingen in de 
zwembadsector en aanstaande wetgeving (zie kader). 
 
Specifiek gelden bij de bestaande voorzieningen de volgende overwegingen: 
 
- wedstrijdbad: 

o door de beweegbare bodem kan het bad weliswaar diverse activiteiten facilteren, 
maar doordat de beweegbare bodem in de breedte is gesitueerd, zijn de gelijktijdige 
gebruiksmogelijkheden van dit bassin minder groot; 

- instructiebad ‘groot’: 
o het vast diepteverloop maakt dat het bad vooral geschikt is voor zwemles en een 

enkele doelgroep (baby-/peuterzwemmen) en recreatief gebruik; verder is het bad 
beperkt inzetbaar; 

- instructiebad ‘klein’: 
o dit bad is beperkt functioneel inzetbaar en is vooral geschikt voor zwemles en 

recreatief gebruik (peuterbad); 
- therapiebad: 

o het therapiebad ligt ‘verscholen’ in het complex: in het verleden zocht men voor 
therapie een beschermde c.q. afgeschermde plek, tegenwoordig wordt er meer 
geredeneerd dat mensen met een beperking niet 'verstopt’ worden.  

o de inpassing van het therapiebad heeft tot gevolg dat er lange gangen en blinde 
hoeken in het complex ontstaan en de verbinding tussen zwembad en de rest van het 
Bosbadcomplex onderbroken wordt; 

- kleedaccommodatie: 
o de kleine individuele kleedcabines zijn ruim in aantal, maar te klein in formaat; 
o de gang tussen kleedaccommodatie en therapiebad is bedoeld als route van kleden 

naar buitenbad, maar zorgt voor een lange ‘blinde’ gang, die weinig overzichtelijk is 
en de accommodatie op een onwenselijke manier ‘splitst’;  
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- horeca: 
o heeft weliswaar zicht heeft op zwemwater, maar alleen op het wedstrijdbad en is ver 

van de overige baden gesitueerd; 
o vervult geen functie van betekenis voor de bezoekers aan het buitenbad; 
o hij is (te) klein om echt te kunnen bijdragen aan een positieve beleving van de 

bezoeker en deze aan de accommodatie te ‘binden’; 
o een grotere en zeker ook beter gesitueerde horeca is daarom zeer gewenst. te ver van 

het water; 
- buitenbad 

o het is de wens om het buitenbad te behouden, maar wel een meer unieke uitstraling 
te geven en daarmee de recreatieve kwaliteit van het Bosbad te versterken; 

- entree 
o het Bosbadcomplex heeft twee entrees: het gebouw heeft geen duidelijke 

samenhang, bezoekers weten nauwelijks wat het Boasbadcomplex allemaal te bieden 
heeft. 

 

 
  

Veiligheid in zwembaden (drenkelingdetectie) 
Als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet wordt in de komende jaren nieuwe wetgeving 
van kracht voor zwembaden. Daarin zal de ruimte en daarmee ook de verantwoordelijkheid 
worden verruimd voor zwembaden om op het gebied van veiligheid invulling te geven aan 
hun zorgplicht. 
 
De relevantie van automatische drenkelingendetectie zal – zo verwachten wij – in de 
toekomst toenemen als middel om de veiligheid van zwemmers zo goed mogelijk te 
borgen. Dit middel ondersteunt bovendien de toezichthouders en lifeguards in de 
verantwoordelijkheid die zij dragen en waarover in de zwembadsector veel te doen is en 
blijft.  
 
In de diverse scenario’s wordt drenkelingendetectie (DDS) meegenomen voor het 
wedstrijdbad. 
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 3. Omschrijving scenario’s 
 
In dit onderdeel worden de uit te werken scenario’s op hoofdlijnen gedefinieerd. 
 
3.1 Belangrijkste aanleidingen / overwegingen 
Er is in het verlengde van het gestelde in p[paragraaf 2.4 een aantal aanleidingen / 
overwegingen, die van belang zijn geweest bij de uitwerking van de scenario’s en dat zijn – in 
min of meer willekeurige volgorde: 
1. de wens om een toekomstbestendige en multifunctionele (zwem)accommodatie in stand 

te houden die weer kan voldoen aan de hedendaagse wensen en eisen die worden 
gesteld aan zwembaden; 

2. een verbreding en verdieping van de toegevoegde waarde van het Bosbadcomplex op de 
thema’s veiligheid, gezondheid en plezier van alle inwoners in de Noordoostpolder; 

3. een betere herkenbaarheid van het Bosbadcomplex als geheel en de samenhang tussen 
de hoofdonderdelen die daar onderdeel van uit maken: binnenbaden, buitenbad, 
sporthallen en horeca; 

4. een betere situering en routing in het gebouw; 
5. een betere koppeling tussen zwembad en horeca; 
6. een herkenbare verbetering op het gebied van duurzaamheid / energiebesparing; 
 
 
3.2 De vier uit te werken scenario’s 
In deze notitie worden de volgende scenario’s uitgewerkt en uiteindelijk onderling afgewogen: 
 
1. scenario 1 

waarbij uitsluitend de technisch noodzakelijke zaken worden aangepakt  
2. scenario 2 

waarbij de werking /  functionaliteit / routing van het gebouw met beperkte ingrepen wordt verbeterd 
3. scenario 3 

waarbij de werking /  functionaliteit / routing van het gebouw wordt verbeterd 
4. scenario 4 

waarbij wordt gekeken wat er mogelijk is om een upgrade van de recreatieve functie van het Bosbad te realiseren 
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3.3 Hoofdeigenschappen scenario’s 
Bij de uitwerking van de voornoemde scenario’s is het enerzijds zaak om de scenario’s voldoende onderscheidend te maken en anderzijds daarin 
wel in elk scenario zo goed mogelijk antwoord te vinden op de belangrijkste aanleidingen / uitgangspunten als genoemd in § 3.1. 
 
In onderstaand schema worden de scenario’s met hun hoofdeigenschappen weergegeven. In de bijlage worden de scenario’s nader uitgewerkt. 
 
 

     
Scenario bestaand 1. 2. 3. 4.       

Zwembad - binnen      
Bassins overdekt, aantal 5 5 4 3 3 
Bassins overdekt, soort - wedstrijdbad 

- instructiebad (2x) 
- therapiebad 

- wedstrijdbad 
- instructiebad (2x) 
- therapiebad 

- multifunctioneel 25m 
bad 

- multifunctioneel 
doelgroepenbad 

- instructie-/peuterbad 

- multifunctioneel 25m 
bad (2x) 

- peuterbad 

- golfslagbad 
- multifunctioneel 25m 

bad 
- peuterbad 
- uitzwembad 

Zwemfuncties zwemles, sport, therapie, 
doelgroepen, recreatief 

zwemles, sport, therapie, 
doelgroepen, recreatief 

zwemles, sport, therapie, 
doelgroepen, recreatief 

zwemles, sport, therapie, 
doelgroepen, recreatief 

uitgebreid recreatief, 
zwemles, sport, therapie, 
doelgroepen 

Wateroppervlak overdekt 750 m2 750 m2 675 m2 860 m2 1.060 m2 
Bijzonderheden -  - schilisolatie 

- alleen enkele techn. 
maatregelen 

- beperkte recreatieve 
upgrade kleinste instr. 
bad 

- drenkelingendetectie 
in wedstr. bad 

- schilisolatie 
- beweegbare bodem in 

de lengte in wedstr. 
bad 

- geen springplanken 
meer 

- beweegb. bodem in 
grote instr. bad 

 

- schilisolatie 
- beweegbare bodem in 

de lengte in wedstr. 
bad 

- handhaving 
springplanken 

 

- schilisolatie 
- beweegbare bodem in 

de lengte in wedstr. 
bad 

- geen springplanken 
meer 

- golfslagbad, met 
uitzwembassin 
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Scenario bestaand 1. 2. 3. 4.       

Bijzonderheden 
(vervolg) 

-  -  - drenkelingendetectie 
in wedstr. bad 

- verplaatsing 
waterbehandeling 

- geen WKK / gasloos 

- drenkelingendetectie 
in nieuwe 25m bad 

- verplaatsing 
waterbehandeling 

- geen WKK / gasloos 

- drenkelingendetectie 
in nieuwe 25m bad 

- verplaatsing 
waterbehandeling 

- geen WKK / gasloos 
- grotere zwemzaal, 

kleedaccommodatie en 
horeca nodig       

      

Zwembad - buiten      
Bassins buiten, aantal 3 3 2 2 2 
Bassins buiten, soort banenzwemmen, 

recreatief, peuter 
banenzwemmen, 
recreatief, peuter 

idem idem idem 

Wateroppervlak buiten ca. 1.400 m2 ca. 1.400 m2 ca. 1.400 m2 ca. 1.400 m2 ca. 1.400 m2 
Bijzonderheden -  -  -  -  -        

Ondersteunende 
functies 

     

Horeca / koffiecorner 30 m2 30 m2 235 m2 235 m2 270 m2 
Kleedaccommodatie 785 m2 785 m2 800 m2 800 m2 925 m2 
Beweegtuin - - 350 m2 350 m2 295 m2 

 
In de bijlage zijn de schetsen van de afzonderlijke scenario’s in groter formaat opgenomen. 
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4. Uitwerken functionele en technische consequenties 
 
Nadat in voorgaand onderdeel de scenario’s zijn vastgesteld, is op hoofdlijnen bekeken wat de 
technische consequenties daarvan zijn.  
 
In dit hoofdstuk worden deze per scenario beknopt beschreven. In de bijlage is per scenario 
een overzicht opgenomen van de belangrijkste maatregelen die betrokken worden in de 
scenario’s. 
 
4.1 Scenario 1 
In dit scenario blijft de indeling van het zwembad hetzelfde. Wel zal er een esthetisch 
upgrading / thematisering gericht op recreatie (jonge) gezinnen worden doorgevoerd van het 
kleine instructiebad, zodat het meer dienst kan / zal doen als recreatieve functie, zonder dat het 
zijn functie voor zwemlessen verliest. Daarbij kunnen vanaf de bassinrand spuitelementen 
wordt toegevoegd en kan los speelgoed worden gebruikt.  
In dit scenario worden minder kosten gemaakt, maar er verandert ook weinig aan de 
functionaliteit van het gebouw en de exploiteerbaarheid wordt maar beperkt verbeterd. 
 
Dit scenario richt zich primair op (met tussen haakjes de aanleiding daarvoor): 
• de maatregelen waar een technische noodzaak voor bestaat, zoals verwoord in het MJOP 

(technische noodzaak); 
• toepassen van drenkelingendetectie in het wedstrijdbad (veiligheid); 
• een beperkte functionele upgrade van het kleine instructiebad (multifunctionaliteit en 

recreatie); 
• vervangen luchtbehandelingsinstallatie (duurzaamheid); 
• schilisolatie (duurzaamheid); 
• natuurgezuiverd buitenbad (recreatie en duurzaamheid). 
 
Dit zijn elementen die eventueel gecombineerd kunnen worden in één uitvoeringsperiode, 
zeker wanneer daar ook energiebesparing uit kan worden gerealiseerd, zoals aanpakken van 
installaties, gevels e.d. 



 

  17/51 

4.1.1 Referentiebeelden bij scenario 1 
 

  

 

Referentie: peuterbad 
Bron: Active Life Ltd 

Referentie: verlichte spuitelementen 
zwembad 
Bron: Pentair Aquatic Systems 
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In het kader van de nadere uitwerking van de scenario’s hebben we daarnaast als gezegd ook 
dieper naar de installaties gekeken, met de mogelijke scenario’s als aanleiding. 
 
Daarbij hebben we ook zaken geïnventariseerd die in het ‘minimale’ scenario relevant zijn 
waaronder: 
- aangezien er in dit scenario geen aanleiding bestaat om de waterbehandelings- en WKK-

installaties te verplaatsen, zou vervanging op korte termijn een desinvestering betekenen: 
het advies is de fossiel gestookte centrale verwarmingsketels op termijn te vervangen voor 
een all-electric opwekkingssysteem (deze maatregel is derhalve niet meegenomen in dit 
minimale scenario); 

- vervangen alle luchtbehandelingskasten met luchtbehandelingskasten met een Hoog 
Rendement warmteterugwinning van minimaal 85%; 

- vervangen verlichting in de zwemzalen met kleedaccommodatie, de horeca, de entree en 
de technische ruimten met energiezuinige LED-verlichting; 

- vervanging circulatiepompen ouder dan 20 jaar (vijf van de zeven stuks); 
- vervangen warmtewisselaars door warmtewisselaars met een lage weerstand; 
 
Als separate bijlage is een rapport opgesteld waarin de beschouwing en adviezen ten aanzien 
van de installaties nader worden uitgewerkt. 
 
4.1.2 Upgrade kleine instructiebad 
In dit scenario is het de wens om toch ook met een kleine ingreep het bestaande kleine 
instructiebad iets multifunctioneler te maken door er een paar spuit elementen aan toe te 
voegen. 
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Afbeelding: TREEM 

 
 
 

4.1.3 Duurzaamheid in het ‘Minimaal’ scenario 
In dit scenario wordt op drie hoofdonderdelen een verbetering aangebracht op het gebied van 
duurzaamheid: 
- vervangen van de luchtbehandelingskasten door actuele modellen met 

warmteterugwinning; 
- toepassen van LED-verlichting; 
- verbeteren van de isolatie van de gebouwschil. 
 
Met name ten aanzien van de schilisolatie zal nog wel nader onderzoek noodzakelijk zijn, om te 
bepalen of en zo ja hoe dat zou moeten worden uitgevoerd. De draagkracht van de gebouw-
constructie is daarbij van belang. Verbeteren van de schilisolatie heeft alleen zin als dak en 
gevel worden aangepakt. Het was binnen de scope van dit onderzoek echter niet vast te stellen 
wat de technische mogelijkheden zijn. In de ramingen is rekening gehouden met schilisolatie, 
er van uitgaande dat het technisch uitvoerbaar is. 
 
Er zijn initiatieven om waterstof in te zetten als brandstof. Mogelijk dat dit in de toekomst kan 
worden benut in combinatie met een Warmtekrachtkoppeling (WWK) zoals deze nu ook n het 
zwembad aanwezig is. Of en zo ja hoe dat kan, al dan niet met de huidige installatie, vergt op 
dat moment nader onderzoek, waarbij ook de relatie met de warmte- en elektriciteits-
opwekking voor de sporthal moet worden betrokken. 
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4.2 Scenario 2 
In dit scenario wordt de functie van het therapiebad geïntegreerd in het bestaande grote instructiebad, dat door middel van een beweegbare 
bodem wordt omgebouwd tot een multifunctioneel doelgroepenbad en/of het 25 meterbassin, dat wordt voorzien van een nieuwe beweegbare 
bodem in de lengte. Het bestaande kleine instructiebad wordt omgevormd tot een recreatieve peutervoorziening. 
 
De routing van het gehele complex wordt verbeterd. Om de horeca functioneel op de goede plek te kunnen leggen, zal de bestaande 
zwembadtechniek worden verplaatst. Er ontstaat ruimte om op begane grond een horeca te maken, die een betere relatie heeft met de zwemzaal 
en de ligweide en die gesitueerd is in het verlengde van de hoofdentree van de sporthal. In dit horecagebied kan ook de receptiebalie worden 
geïntegreerd, waardoor in dalmomenten de bemensing van receptie en horeca door één medewerker kan worden ingevuld. Ook wordt hiermee al 
het zwembadbezoek door de horeca geleid wat een extra boost kan geven aan de horeca-omzet.   
Omdat de horeca vanwege de relatie met zwemzaal / ligweide enigszins ‘achterin’ moet komen, ontstaat in het tussenliggende gebied ruimte. 
Deze is ingevuld in de vorm van een ‘beweegtuin’. Het kan de vorm van een ‘atrium’ hebben (d.w.z. niet overkapt) en kan verschillende functies 
vervullen, namelijk als afgeschermd speelgebied voor kleine kinderen, naschoolse opvang, ‘onoverdekte gymzaal’, beweegtuin voor ouderen of 
voor ‘droge’ beweegtherapie. Daarbij is het wenselijk de ‘verbindingszone’ die de nieuwe horeca verbindt met de entree van de sporthal, ook 
functie te geven, waardoor het niet een ‘doods’ gebied wordt maar ook bezoekers vasthoudt. Daarbij kan worden gedacht aan meer compacte of 
verticale functies, zoals een interactieve speelwand. 
Het thema dat met de ‘beweegtuin’ nog sterker in het Bosbadcomplex wordt opgenomen, kan overigens ok nog worden doorgetrokken in de 
ligweide, die buiten openstellingstijden van het buitenbad een (semi-)openbare functie zou kunnen krijgen en nog meer een onderdeel kan zijn 
van het voorzieningenaanbod voor sporten en bewegen voor de inwoners van Emmeloord. 
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4.2.1 Referentiebeelden bij scenario 2 
 

   
Referentie: 25 meterbad met beweegbare 
bodem in de lengte 
Bron: Variopool 

Referentie: beweegtuin 
Bron: Kennislab BIOR Noord Referentie: interactieve speelwand 

Bron: Valo Motion 
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Afbeelding: TREEM 

Afbeelding: Van Baaren Aannemers 

 
 
 

Belangrijke meerwaarde voor dit scenario is dat een aantal grotere knelpunten in het beheer en 
de exploitatie van het Bosbadcomplex worden aangepakt: de horecafunctie krijgt meer 
betekenis voor het zwembad en de verbinding tussen de hoofdfuncties van het complex 
(zwembad, sporthal, horeca en ligweide) wordt nadrukkelijk beter. Aandachtspunten zijn de 
ingrepen die nodig zijn in het bestaande 25 meter en grote instructiebassin om de gewenste 
beweegbare bodems daarin te kunnen realiseren. 
In het scenario ‘herinrichting’ worden de voornoemde zaken van het minimale scenario 
meegenomen, inclusief natuurgezuiverd buitenbad, maar daarnaast wordt ook een stap gezet 
naar een efficiëntere badconfiguratie, een betere routing in het complex en verbetering van de 
functionele relaties tussen zwembad, horeca en sporthallen. 
 
De volgende maatregelen komen daarbij aan de orde: 
- aanpassen wedstrijdbad tot multifunctioneel 25 meter bad met een beweegbare bodem in 

de lengte; 
- aanpassen grote instructiebad tot multifunctioneel doelgroepen- / therapiebad; 
- verbeteren functionaliteit van de kleedaccommodatie; 
- realiseren horeca op begane grond die relatie heeft met de binnenbaden, de 

buitenvoorzieningen en de sporthallen; 
- realiseren van één centrale entree voor het Bosbadcomplex; 
- realiseren ‘patio’ beweegtuin. 
 
4.2.2 Aanpassen wedstrijdbad tot multifunctioneel 25 meter bad 
Het bestaande wedstrijdbad is weliswaar voorzien van een beweegbare bodem, maar omdat 
deze in de breedte gesitueerd is, wordt bij ondiepe activiteiten (als de bodem omhoog staat) 
ander gebruik gehinderd. Mede aangezien de bodem binnen enkele jaren aan vervanging toe 
is (volgens MJOP in 2022), is in dit scenario een ombouw van het wedstrijdbad meegenomen 
tot een bad met een beweegbare bodem in de lengte. Gevolg is dat het diepteverloop van het 
bassin moet worden aangepast, waardoor beide springplanken die er nu staan, niet meer 
gebruikt kunnen worden. 
 
Deze aanpassing in het bestaande wedstrijdbad is relatief ingrijpend, maar het risico daarvan 
wordt overzichtelijk geacht.   
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4.2.3 Aanpassen instructiebad tot multifunctioneel doelgroepenbad 
Zoals eerder in deze rapportage besproken, is het bestaande therapiebad relatief mono-
functioneel met een te lage bezetting. De functie therapiezwemmen kan in de programmering 
prima een plek krijgen in een ander bassin, maar dan moet daarvoor wel de diepte en de 
watertemperatuur kunnen worden aangepast en een beweegbare bodem worden ingepast. 
 
Dit is een ingrijpende en technisch complexe operatie, met de nodige uitvoeringsrisico’s de te 
maken hebben met: 
- de noodzaak om ten behoeve van de verdieping van de betonnen bak aanvullend te 

heien; 
- de constructieve kwaliteit van de betonnen bak (‘overleeft’ deze de aanpassing?); 
- de constructieve verbinding met de badperrons; 
- de grondwaterstand en de eventuele noodzaak tot bemaling; 
- het realiseren van een badomloop onder de badperrons ten behoeve van het trekwerk (de 

‘aandrijving’) van de beweegbare bodem.  
 
Aan deze werkzaamheden zijn overigens aanzienlijke risico’s verbonden. Zonder destructief 
onderzoek ter plaatse, in combinatie met gedetailleerde engineering is er in deze fase nog 
slechts theoretisch zicht op deze risico’s. Zelfs na onderzoek en engineering verwachten wij 
echter beperkte duidelijkheid hierover. In verband met zaken als constructieve staat van 
fundatiedelen, bassinwanden/-vloeren, perronvloeren, aansluitingen, etc. en 
bodemgesteldheid, grondwaterstand, kunnen kosten en de uitvoeringstijd tijdens de 
werkzaamheden aanzienlijk op- en uitlopen. Denkbaar scenario is zelfs dat tijdens uitvoering 
alsnog blijkt dat deze aanpassing niet mogelijk is.  
 
Verder geldt dat dit scenario minder mogelijkheden biedt om het comfort in de zwemzaal 
(binnenklimaat en akoestiek) te verbeteren, dan scenario 3 en 4 die voorzien in gedeeltelijke 
nieuwbouw. 
 
 
  

Afbeelding: Bosbad BV (twitter) 
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4.2.4 Verbeteren kleedaccommodatie 
Omdat in dit scenario het therapiezwemmen in een ander bassin wordt ondergebracht en het 
huidige therapiebad zijn functie verliest, zal de bestaande kleedvoorziening voor het 
therapiezwemmen ook anders moeten worden ingepast. Dit geeft dan tevens de gelegenheid 
om een aantal aanpassingen te doen om het comfort van en de aantrekkingskracht op de 
bezoeker te verbeteren en bijvoorbeeld voor wat betreft de grootte van de individuele 
kleedcabines beter aan te sluiten bij de hedendaagse wensen. 
 
4.2.5 Horeca op begane grond, één entree en ‘beweegtuin’ 
Met het verplaatsen van het therapiezwemmen, ontstaat ruimte om de wens in te vullen om een 
horecavoorziening op begane grond te situeren. Deze horeca kan dan een betere en 
centralere plek in het Bosbadcomplex in nemen en een functie vervullen voor zowel het 
binnenbad, het buitenbad, als de gebruikers van de sporthallen.  
 
Het is daarbij onwenselijk om teveel horeca in het complex te hebben. Daarom zal de horeca 
op verdieping bij de sporthaltribune een andere functie krijgen (zoals fysiotherapie of 
kinderopvang).  
 
Daarbij zal in een vervolgfase wel gekeken worden naar de mogelijkheid om nabij de 
sporthaltribune een decentraal horecapunt te realiseren (kiosk) dat op drukke wedstrijddagen 
en evenementen in de sporthal als aanvullende service kan dienen. 
 
Noot:  de kosten verbonden aan de verbouw van de horeca op verdieping bij de sporthal is 

vooralsnog niet meegenomen in de investeringsraming, met als voorlopig uitgangspunt 
dat de kosten daarvan gedekt zouden moeten kunnen worden uit de aanvullende 
verhuuropbrengsten. Voor de mogelijke realisatie van een kiosk is wel een post 
opgenomen. 

 
De horeca komt in dit scenario meer centraal in het complex. Mede als gevolg daarvan wordt 
het logisch om voor het gehele Bosbadcomplex de entree te gebruiken die momenteel alleen 
nog voor de sporthallen wordt gebruikt.  
  Afbeelding: Bosbad BV (twitter) 
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Doordat het de wens is de horeca nadrukkelijk aan de zwemzalen van het binnenbad en 
richting de ligweide van het buitenbad de situeren, ontstaat bovendien de uitdaging om van 
entree tot in de horeca een aantrekkelijke en overzichtelijke omgeving te creëren. 
 
De bestaande techniek voor de waterbehandeling en warmteopwekking ligt daarbij wel ‘in de 
weg’ en zou een andere plek moeten krijgen. In die situatie ontstaat tussen de horeca en de 
centrale hal een ruimte die zo actief en attractief mogelijk zou moeten worden ingericht. Omdat 
dat heel goed past bij het karakter en de doelstelling van het Bosbadcomplex denken we 
daarbij aan een patio (dus onoverdekt), ingericht als multifunctionele beweegtuin. 
 
Dit is een relatief kostenefficiënte inrichting die bovendien daglicht en ‘leven’ brengt centraal in 
het gebouw. De beweegtuin heeft een relatie met de hal bij de sporthallen en de nabij gelegen 
kleedkamers. De beweegtuin kan met de juiste inrichting benut worden als ‘buitengymzaal’, als 
speeltuin tijdens recreatief zwemmen en ook voor begeleide bewegingsactiviteiten voor kids 
en ouderen en (fysio)therapie. 
 
 
4.2.6 Natuurgezuiverd buitenbad 
Het buitenbad vervult een functie voor Emmeloord en omgeving op het gebied van recreatie. 
Met name voor jongere kinderen en gezinnen. De wens is om iets te doen aan de uniciteit van 
het buitenbad en daarmee de uitstraling te versterken. Ook is gekeken naar mogelijkheden om 
het buitenbad te verduurzamen. Daarom is als uitgangspunt voor alles scenario’s genomen om 
het buitenbad om te bouwen tot chloorvrij, natuurgezuiverd buitenbad. 
Voor dit type buitenbad wordt gebruik gemaakt van twee type filters, die deels kunnen worden 
ingebouwd in het bestaande buitenbad. Daarmee wordt maximaal gebruik gemaakt van de 
bestaande constructies, maar het beschikbare zwemwateroppervlakte wordt dan wel wat 
verkleind. Desgewenst kan dat op andere wijze (bijvoorbeeld met een vergrote 
peutervoorziening) worden opgevangen. 
 
In de bijlage is – in plattegrond - een voorbeeld gegeven van hoe dit zou kunnen worden 
ingericht. Daarbij is onder meer uitgegaan van handhaving van de beide glijbanen. 
  Afbeelding: TREEM 
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4.2.7 Duurzaamheid in scenario 2 
In dit scenario wordt net als in het voorgaande scenario verbetering aangebracht op het 
gebied van duurzaamheid door: 
- vervangen van de luchtbehandelingskasten door actuele modellen met 

warmteterugwinning; 
- toepassen van LED-verlichting; 
- verbeteren van de isolatie van de gebouwschil. 
 
Doordat in dit scenario sprake is verplaatsing van de zwembadinstallaties en de 
warmteopwekking, is aanleiding om ook op dit onderdeel extra maatregelen te treffen, 
bijvoorbeeld naar een gasloos gebouw. Hoe dat precies moet worden vormgegeven, zal nog 
verder onderzocht moeten worden. Daarbij zal ook de sporthal (dus het hele Bosbadcomplex) 
moeten worden betrokken.  
Overigens merken we op dat de ‘automatische’ modernisering van de installaties op zichzelf 
ook al zal leiden tot energiebesparing. In de investeringsraming is echter ook een aanvullende 
stelpost opgenomen voor aanvullende duurzaamheidsmaatregelen 
 
 

Afbeelding: TREEM 
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4.3 Scenario 3 
Waar in het tweede scenario werd geredeneerd vanuit zoveel mogelijke handhaving van bestaande gebouwdelen, wordt in dit scenario gedeel-
telijke nieuwbouw toegepast. Ter plaatse van de huidige instructiebaden komt een nieuwe zwemzaal met een multifunctioneel 25 meter bad. Door 
dat bad uit te rusten met mogelijkheden om op gezette tijden een hogere watertemperatuur te realiseren, kan in dat bad het therapiezwemmen 
(momenteel enkele uren per week) worden ondergebracht. 
 
In dit scenario krijgt het huidige 25 meter bad een bredere doelgroep functie, de vorm van de beweegbare bodem blijft ten opzichte van de 
bestaande ongewijzigd. Daarnaast zal ter plaatse van de huidige instructiebassins een nieuw multifunctioneel 25 meterbassin worden gerealiseerd, 
dat zowel voor zwemles, banenzwemmen, sport als recreatief kan worden ingezet. Door middel van puien die in het buitenbadseizoen kunnen 
worden geopend, heeft het bad een goede functionele relatie met het buitenbad / ligweide. Ter plaatse van het huidige recreatiebassin wordt een 
nieuwe peutervoorziening gerealiseerd, dat daarmee een goede relatie heeft met de horeca en daarmee een mooie verblijfsplek vormt voor 
ouders met kinderen. 
 
Net als in scenario 2 wordt een nieuwe horeca op de begane grond gesitueerd, met een betere relatie met de zwemzaal en de ligweide. In dit 
horecagebied kan ook de receptiebalie worden geïntegreerd, waardoor in dalmomenten de bemensing van receptie en horeca door één 
medewerker kan worden ingevuld. Ook wordt hiermee al het zwembadbezoek door de horeca geleid wat een extra boost kan geven aan de 
horeca-omzet. De routing van het gehele complex wordt verbeterd. Om de horeca functioneel op de goede plek te kunnen leggen, zal de 
bestaande zwembadtechniek worden verplaatst.  
Omdat de horeca vanwege de relatie met zwemzaal / ligweide enigszins ‘achterin’ moet komen, ontstaat in het tussenliggende gebied ruimte. 
Deze is ingevuld in de vorm van een ‘beweegtuin’. Daarbij is het wenselijk de ‘verbindingszone’ die de nieuwe horeca verbindt met de entree van 
de sporthal, ook functie te geven, zoals een interactieve speelwand. Zie ook scenario 2. 
Het thema dat met de ‘beweegtuin’ nog sterker in het Bosbadcomplex wordt opgenomen, kan overigens ok nog worden doorgetrokken in de 
ligweide, die buiten openstellingstijden van het buitenbad een (semi-)openbare functie zou kunnen krijgen en nog meer een onderdeel kan zijn 
van het voorzieningenaanbod voor sporten en bewegen voor de inwoners van Emmeloord. 
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4.3.1 Referentiebeelden bij scenario 3 
 

   
Referentie: te openen gevel zwemzaal 
Bron: Slangen+Koenis 

Referentie: multifunctioneel 25 meter bad 
Bron: 2521 Gewoon Zwemmen 

Referentie: recreatie in een multifunctioneel 
25 meter bad Bron: Watervision 

 
 
 

  



 

  29/51 

  

 

Referentie: aquabios 
Bron: onbekend 

Referentie: recreatie in zwemzaal 
Bron: onbekend 
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Het grote verschil met scenario 2 wordt gemaakt met het multifunctionele 25 meterbassin, dat 
in de plaats komt van de twee instructiebassins en het therapiebad. Zoals we hebben gezien, 
kent met name de aanpassing van de bassins in voorgaand scenario een aantal risico’s en 
aandachtspunten waar het de herinrichting en aanpassing van de baden betreft. In dit scenario 
wordt, met dezelfde uitgangspunten als verwoord in § 3.1, een uitwerking gekozen met minder 
uitvoeringsrisico’s. 
 
Het bestaat, ten opzichte van het tweede scenario uit de volgende aangepaste onderdelen: 
- handhaven bestaande wedstrijdbad, inclusief springplanken; 
- opheffen bestaande instructiebaden en therapiebad; 
- realisatie van een nieuwe zwemzaal ter plaatse van de huidige instructiebaden met een 

multifunctioneel 25 meterbad met beweegbare bodem in de lengte en een nieuw 
peuterbad; 

- verbeteren functionaliteit van de kleedaccommodatie; 
- realiseren horeca op begane grond die relatie heeft met de binnenbaden, de 

buitenvoorzieningen en de sporthallen; 
- realiseren van één centrale entree voor het Bosbadcomplex; 
- realiseren ‘patio’ beweegtuin; 
- natuurgezuiverd buitenbad. 
 
Voor de cursief gedrukte onderdelen wordt verwezen naar de toelichting bij scenario 2 
(herinrichting). 
 
4.3.2 Nieuwe zwemzaal multifunctioneel 25 meterbad en peuterbad 
Het 25 meterbad in dit revitalisatie scenario heeft een brede functionaliteit en kan zowel 
recreatie, banenzwemmen, zwemlessen en therapiezwemmen huisvesten. Daarmee heeft het 
bad een bredere functionaliteit dan de twee bestaande – zij het deels verbouwde - 
instructiebaden in scenario 2. 
  

Afbeelding: Variopool 
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Door het gewenste multifunctionele zwemwater te realiseren in een nieuwe zwemzaal, worden 
bovendien de uitvoeringsrisico’s verbonden aan de verbouw van de instructiebaden vermeden. 
Omdat in deze zwemzaal een multifunctioneel bad is voorzien met een beweegbare bodem in 
de lengte, is ombouw van het wedstrijdbad ook niet nodig. Daardoor kunnen daar de 
springplanken gehandhaafd blijven en worden ook hier uitvoeringsrisico’s vermeden. Doordat 
een deel van het gebouw (dak en gevel) naar de huidige standaarden wordt gerealiseerd, is 
daarnaast de schilisolatie van het bestaande gebouw ook minder omvangrijk. In de nieuwe 
zwemzaal is eveneens een tweede klein (peuter) bad opgenomen. Ook daar zal behalve 
attractiewaarde ook gekeken moeten worden naar multifunctionaliteit. Daarmee kan het 
gebruikt worden voor recreatie, maar bijvoorbeeld ook voor de jongste zwemlesdeelnemers 
(‘watervrij maken’). 
 
Ook in dit scenario worden de nieuwe horeca, beweegtuin en installatieruimte gerealiseerd. 
 
4.3.3 Duurzaamheid in scenario 3 
In dit scenario wordt net als in de voorgaande scenario’s verbetering aangebracht op het 
gebied van duurzaamheid door: 
- vervangen van de luchtbehandelingskasten door actuele modellen met 

warmteterugwinning; 
- toepassen van LED-verlichting; 
- verbeteren van de isolatie van de gebouwschil. 
 
Doordat in dit scenario sprake is verplaatsing van de zwembadinstallaties en de 
warmteopwekking, is aanleiding om ook op dit onderdeel extra maatregelen te treffen, 
bijvoorbeeld naar een gasloos gebouw. Hoe dat precies moet worden vormgegeven, zal nog 
verder onderzocht moeten worden. Daarbij zal ook de sporthal (dus het hele Bosbadcomplex) 
moeten worden betrokken.  
 
Overigens merken we op dat de ‘automatische’ modernisering van de installaties op zichzelf 
ook al zal leiden tot energiebesparing. In de investeringsraming is echter ook een aanvullende 
stelpost opgenomen voor aanvullende duurzaamheidsmaatregelen.  
  Afbeelding: internet 
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Afbeelding: internet 

 
 

4.4 Scenario 4 
Dan is er nog het scenario dat zijn oorsprong vindt in een raadsmotie gericht op het klassieke 
vrijzwemmen (ook wel ‘pretzwemmen’) en dat voor wat betreft functionaliteit een heel andere 
kant op gaat. In dit scenario wordt minder ingezet op multifunctionaliteit, maar meer op het 
klassieke pretzwemmen. In de huidige opzet (en ook in de scenario’s 1 tot en met 3) wordt deze 
functionaliteit vooral ingevuld met variërende programmering, toepassen van interactieve 
spelelementen en in het buitenbad. In dit scenario is een permanente voorziening in de vorm 
van een golfslagbad opgenomen. Om een aantrekkelijke golf te kunnen maken, is een bassin 
met een voldoende maat nodig. Als gevolg van de maatvoering van het bad is een ook in dit 
scenario een nieuwe zwemzaal nodig, die wel nog wat groter moet worden gemaakt, omdat bij 
dit type bassin meer perron nodig is als verblijfsruimte voor (jonge) zwemmers en hun ouders / 
begeleiders. Een dergelijke voorziening vraagt vanwege een – als het goed is - langere 
verblijfstijd van bezoekers bovendien ook meer horeca en kleedcapaciteit. Om die reden is ook 
rekening gehouden met een iets grotere horeca en kleedaccommodatie. Gevolg daarvan is dat 
de ‘beweegtuin’ wat kleiner wordt dan in de scenario’s 2 en 3. Verder is in deze uitwerking ook 
rekening gehouden met een uitzwembassin en een peuterbad. Omdat hier een meer 
monofunctioneel golfslagbad wordt gerealiseerd, moet de wens om multifunctionaliteit weer in 
het bestaande wedstrijdbad worden gezocht door ombouw naar een bad met een 
beweegbare bodem in de lengte. 
 
Het scenario bestaat, ten opzichte van het tweede en derde scenario verder uit de volgende 
aangepaste onderdelen: 
- ombouw bestaande wedstrijdbad, vervallen springplanken; 
- opheffen bestaande instructiebaden en therapiebad; 
- realisatie van een nieuwe zwemzaal ter plaatse van de huidige instructiebaden met een 

golfslagbad en een nieuw peuterbad; 
- verbeteren functionaliteit en vergroten van de kleedaccommodatie; 
- realiseren (grotere) horeca op begane grond die relatie heeft met de binnenbaden, de 

buitenvoorzieningen en de sporthallen; 
- realiseren van één centrale entree voor het Bosbadcomplex; 
- realiseren (iets kleinere) ‘patio’ beweegtuin; 
- natuurgezuiverd buitenbad. 
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4.4.1 Referentiebeelden bij scenario 4 
 

  

 

Referentie: golfslagbad 
Bron: Golfslagbad Oss 

Referentie: recreatiebad 
Bron:  muzonas.eu 
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4.4.2 Duurzaamheid in scenario 4 
In dit scenario wordt net als in de voorgaande scenario’s verbetering aangebracht op het 
gebied van duurzaamheid door: 
- vervangen van de luchtbehandelingskasten door actuele modellen met 

warmteterugwinning; 
- toepassen van LED-verlichting; 
- verbeteren van de isolatie van de gebouwschil. 
 
Doordat in dit scenario sprake is verplaatsing van de zwembadinstallaties en de 
warmteopwekking, is aanleiding om ook op dit onderdeel extra maatregelen te treffen, 
bijvoorbeeld naar een gasloos gebouw. Hoe dat precies moet worden vormgegeven, zal nog 
verder onderzocht moeten worden. Daarbij zal ook de sporthal (dus het hele Bosbadcomplex) 
moeten worden betrokken. Specifiek voor dit scenario geldt wel dat het gebruik van een 
golfslagbad meestal geconcentreerd is op vakantie- en weekenddagen. Dat betekent dan ook 
dat het bad buiten deze piekmomenten relatief veel energie wordt verbruikt voor relatief 
minder zwemmers. Ook is het beoogde buitenzwembad een groot ‘energielek’. Overigens 
merken we op dat de ‘automatische’ modernisering van de installaties op zichzelf ook al zal 
leiden tot energiebesparing. In de investeringsraming is echter ook een aanvullende stelpost 
opgenomen voor aanvullende duurzaamheidsmaatregelen.  

Afbeelding: internet 
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Afbeelding: internet 

 
 

5. Investeringsramingen scenario’s 
 
Ten behoeve van de vervolgstappen / besluitvorming ten aanzien van de toekomst van het 
Bosbadcomplex is het uiteraard van belang om inzicht te hebben in de benodigde investering 
verbonden aan de afzonderlijke scenario’s. Daarbij worden betrokken de bouwkosten, maar 
ook de bijkomende kosten (o.a. voorbereidingskosten, honoraria, leges, aanloopkosten, 
prijsontwikkeling, onvoorzien). 
Hier zijn op basis van vierkante meter prijzen, kengetallen c.q. ervaringscijfers de benodigde 
investeringsbudgetten geraamd. Daarbij is uiteraard ook de input van de externe adviseurs 
betrokken. 
 
5.1 Uitgangspunten bij de ramingen 
Bij de investeringsramingen zijn de volgende uitgangspunten van belang: 
- alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld; 
- de exploitatie zal normaalgesproken vrijgesteld van BTW zijn, wat betekent dat de BTW 

over de investering niet in vooraftrek kan worden gebracht: er is een rijkssubsidieregeling 
‘SPUK’ die dat BTW nadeel grotendeels kan1 afdekken; 

- het prijspeil van de bedragen is februari 2019; 
- prijsstijgingen vanaf februari 2019 tot aan de opdrachtverstrekking van de 

bouwwerkzaamheden zijn vooralsnog niet meegenomen; 
- desinvestering / af te schrijven boekwaardes op bestaande gebouw- en installatiedelen die 

worden vervangen of gesloopt, zijn niet meegenomen; 
- er heeft geen destructief onderzoek plaatsgevonden (denk aan openen spouw of 

dakpakket), de schouw van de bestaande situatie is er een op hoofdlijnen geweest; 
- er heeft geen grond-, bodem- of asbestonderzoek plaatsgehad; 
- vanwege de vroege fase (visie-/definitiefase) en de onzekerheden ten aanzien van de 

bestaande situatie, moet rekening gehouden worden met een zekere 
nauwkeurigheidsmarge. 
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5.2 Stichtingskosten per scenario 
 

    
Criteria 1. 2.  3.  4.       

bouwkundig* € 1.050.000 € 3.430.000 € 4.090.000 € 6.260.000 
inrichtingen* € 140.000 € 1.060.000 € 840.000 € 850.000 
installaties* € 580.000 € 1.980.000 € 1.950.000 € 2.150.000 
buitenbad* € 960.000 € 960.000 € 960.000 € 960.000 
     
subtotaal bouwkosten, excl. btw € 2.721.000 € 7.420.000 € 7.830.000 € 10.220.000 
     
bijkomende kosten € 544.000 € 1.500.000 € 1.600.000 € 2.040.000 
onvoorzien € 327.000 € 1.338.000 € 1.179.000 € 1.532.000 
prijsstijgingen PM PM PM PM 
     
subtotaal stichtingskosten, excl. btw € 3.600.000 € 10.300.000 € 10.700.000 € 13.800.000 

 
* Deze rubricering is niet overal strikt toe te passen, maar geeft wel enige indicatie. 
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Afbeelding: internet 

 
 

6. Vergelijk / afwegingskader scenario’s 
 
In dit hoofdstuk worden de afzonderlijke scenario’s in een samenvattend schema 
geprojecteerd, zodat daarvan de onderscheidende eigenschappen overzichtelijk worden 
weergegeven. 
 
In de bijlage worden de afzonderlijke criteria, op basis waarvan een onderlinge afweging van 
de individuele scenario’s kan worden gegeven, nader toegelicht. 
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6.1 Multicriteriamatrix 
 

    
Criteria 1. 2.  3.  4.       

A. hinder bedrijfsvoering / planning 
werkzaamheden 

- -- O -- 

B. uitvoeringsrisico’s  - -- - - 

C. consistente productvoering ++ ++ ++ - 

D. exploitatiegevolgen O + ++ -- 

E. energiebesparing (duurzaamheid) -- O + -- 

F. comfortbeleving bezoekers  O + ++ ++ 

G. samenhang met sporthal / routing complex  - + ++ + 
H. investering vs. maatschappelijke 

meerwaarde 
O + ++ O 

I. multifunctionaliteit O + ++ O 

J. attractiewaarde O O + ++ 

K. draagvlak stakeholders O + ++ - 
     Legenda     
++  zeer goed, (mede) in relatie tot de andere scenario’s     
+  goed, (mede) in relatie tot de andere scenario’s     
o neutraal, (mede) in relatie tot de andere scenario’s     
- negatief, (mede) in relatie tot de andere scenario’s     
-- zeer negatief, (mede) in relatie tot de andere scenario’s     
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Afbeelding: internet 

Bijlage: Toelichting beoordelingscriteria scenario’s 
 
Ten behoeve van de afweging van de afzonderlijke scenario’s worden 
de volgende criteria gebruikt. 
 
A. Hinder bedrijfsvoering 

Het werken aan / in een gebouw met de ruime openstelling zoals 
deze gelden voor een openbaar zwembad / sporthal, kan 
behoorlijke gevolgen hebben voor medewerkers en gebruikers. 

B. Uitvoeringsrisico’s 
Bij elke (ingrijpende) renovatie van een bestaand gebouw horen 
risico’s die te maken kunnen hebben met het in gebruik blijven 
van de accommodatie, maar ook met het feit dat er vooraf 
beperkt zicht is op wat wordt aangetroffen zodra de 
werkzaamheden beginnen. 

C. Consistente productvoering 
Het Bosbad kent bepaalde karakteristieken als het gaat om het 
productaanbod en de beleving van de (potentiële) bezoeker en 
het is van belang dat een voorziening als het Bosbad zich 
consistent profileert, zodat men weet wat te verwachten. 

D. Exploitatiegevolgen 
Ondanks dat de doorrekening van de exploitatie voor de 
afzonderlijke scenario’s niet in deze notitie is opgenomen, valt op 
basis van ervaring en inzichten van het management en het 
bestuur van het Bosbad wel een verwachting uit te spreken voor 
wat betreft de gevolgen voor het (financiële) exploitatieresultaat. 

E. Energiebesparing 
‘Duurzaamheid’ is een containerbegrip en om die reden is er voor 
gekozen het duurzaamheidselement te versmallen tot de 
mogelijke / te verwachten besparing in het energieverbruik. 

 

 

 
 
F. Comfortbeleving bezoekers  

Mede door het integreren van de therapiefunctie in een ander 
bassins maar ook door de inzet op een bredere multifunctiona-
liteit komen er naar verwachting meer verschillende doelgroe-
pen (waaronder meer kwetsbare deelnemers aan therapie-
zwemmen) meer met elkaar in aanraking, bijvoorbeeld omdat er 
meer verschillende activiteiten tegelijk gaan plaatsvinden. Dit 
betekent dat de kwaliteit van het binnenklimaat belangrijker 
wordt. Overigens zien we dat de hedendaagse zwembad-
bezoeker sowieso hogere eisen stelt op dit vlak. 

 
G. Samenhang met sporthal / routing complex 

Een onderliggende wens is om de diverse delen van het Bosbad-
complex op een logisch(er)e manier aan elkaar te verbinden, wat 
leidt tot een prettigere bezoekerservaring en betere mogelijk-
heden voor de diverse delen van het complex om te profiteren 
van de bezoekersstromen (‘traffic’) in het gebouw. 

H. Investering vs. maatschappelijke meerwaarde 
Het kenmerk van investeringen is dat de omvang ervan altijd in 
relatie moet staan tot wat het oplevert, wat in een private setting 
wordt vertaald naar financieel rendement, in dit geval worden de 
te verwachten exploitatiegevolgen besproken in een ander 
criterium en gaat dit criterium over een subjectieve beoordeling 
van de functionele c.q. maatschappelijke meerwaarde van een 
scenario ten opzichte van de investering die benodigd is. 
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I. Multifunctionaliteit 
Indien de accommodatie multifunctioneel inzetbaar is, wordt 
deze minder trendgevoelig en meer toekomstbestendig. 

J. Attractiewaarde 
Hier bedoelen wij de (monofunctionele) aantrekkingskracht van 
de accommodatie op de ‘pretzwemmer’ mee. Deze attractie kan 
ingevuld worden door middel van programmering in combinatie 
met tijdelijke attractievoorzieningen of door middel van 
permanente voorzieningen (zoals een golfslagbad of de 
glijbanen bij het buitenbad. 

K. Draagvlak stakeholders 
Ons beeld van de het draagvlak voor de afzonderlijke scenario’s 
op basis van de reacties van stakeholders.  
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Bijlage: Nadere omschrijving kleedaccommodatie 
 
 
De huidige kleedaccommodatie kent drie zones: 
 
- kleedunit A, bestaande uit  

o 2 groepskleedkamers 
o 24 kleine individuele kleedunits 
o 2 grotere ‘gezinscabines’ 
o ca. 270 kledinglockers 
o make-up balie met haardrogers 
o toiletunits D / H en MIVA 
o doucheunit met 11 douchepunten 
o werkkast met uitstortgootsteen 

 
- kleedunit B: 

o 4 groepskleedkamers 
o 10 kleine individuele kleedunits 
o ca. 20 kledinglockers 
o toiletunits D / H  
o doucheunit met 13 douchepunten 
o werkkast met uitstortgootsteen 

 
- kleden therapiebad 

o wachtruimte ca. 30 m2 
o 2 grote individuele kleedruimten, geschikt voor brancards 
o 8 individuele kleedruimten 
o ca. 16  kleine lockers 
o MIVA toiletunit  
o doucheunit met 6 douchepunten 
o werkkast met uitstortgootsteen 
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Bijlage: Visualisatie en nadere omschrijving scenario’s 
 
Scenario 1 
waarbij uitsluitend de technisch noodzakelijke zaken worden aangepakt  

 

 
 
wb = wedstrijdbad 
ibg = instructiebad groot 
ibk = instructiebad klein 
tb = therapiebad 
ka = kleedaccommodatie 
kc = koffiecorner 
rb = receptiebalie 

Belangrijkste maatregelen: 
 
1. Bouwkundig / constructief 
1.1. Schilisolatie – alleen zinvol als dak en gevel kan dak kan als nu 

steenwol is toegepast staalconstructie aanpakken = 
slopershoogte 

 
2. Inrichtingen 
2.1. Drenkelingendetectie wedstrijdbad 
 
3. Installaties 
3.1. Aanpassen centrale Elektrotechnische voorzieningen  
3.2. Krachtstroominstallaties 
3.3. Lichtinstallaties (LED) 
3.4. Communicatie/beveiliging installaties 
3.5. Luchtbehandeling 
3.6. Spuitelementen kleine instructiebad 
 
 
4. Natuurgezuiverd buitenbad (ombouw bestaand buitenbad) 
 

 
  

wb ibg ibk 

tb 

ka 
kc 

rb 
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Scenario 2 
waarbij de werking /  functionaliteit / routing van het gebouw met beperkte ingrepen 
wordt verbeterd 

 

 
 
mfb = multifunctioneel 25 meterbad 
dgb = doelgroepenbad 
ipb = instructie-/peuterbad  
ka = kleedaccommodatie 
hor = horeca 
bt = beweegtuin 
rb = receptiebalie 

Belangrijkste maatregelen: 
 
1. Bouwkundig / constructief 
1.1. sloop bestaande waterbehandelingsruimte, chemicaliën- en WKK-

ruimte 
1.2. aanpassen diepte verloop 25 meter bassin 
1.3. aanpassen diepte verloop grote instructiebassin  
1.4. aanbrengen klimaatscheiding (pui) tussen 25 meter bassin en 

overige bassins (nu uitgevoerd met ‘Trenomat-wand) 
1.5. realisatie horeca 
1.6. realisatie techniekkelder 
1.7. herinrichting kleedaccommodatie (incl. plafonds, kleedcabines / 

sanitaire wanden) 
1.8. nieuw kleedgedeelte  
1.9.  ‘beweegtuin’ (patio = buiten) 
1.10. nieuwe techniekruimte warmteopwekking / chemicaliën 
1.11. verbindingszone van entree nieuwe sporthal naar zwembad en 

kleedaccommodatie (= binnen) 
1.12. verbouw / ombouw bestaande zwembad entree 
1.13. schilisolatie 
 
2. Inrichtingen 
2.1. beweegbare bodem 25 x 4,6 m met 2TEMP 
2.2. beweegbare bodem 16 x 12,5 m 
2.3. verwijderen 3 meter en 1 meter springplank 
2.4. drenkelingendetectie wedstrijdbad en doelgroepenbad 
2.5. interactief element verbindingszone 
2.6. speel- / beweegtoestellen beweegtuin 

mfb dgb 
ipb 

hor 

ka 

rb 

bt 
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3. Installaties 
3.1. luchtbehandeling 
3.2. lichtinstallatie naar LED 
3.3. overige installatietechniek 
3.4. nieuwe warmteopwekking  
3.5. nieuwe elektraopwekking 
3.6. verplaatsen receptie 
 
4. Natuurgezuiverd buitenbad (ombouw bestaand buitenbad) 
4.1. bad en installaties 
4.2. terrein 
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Scenario 3 
waarbij de werking /  functionaliteit / routing van het gebouw significant wordt verbeterd 

 

 
 
wb = wedstrijdbad 
mfb = multifunctioneel 25 meterbad 
ipb = instructie-/peuterbad  
ka = kleedaccommodatie 
hor = horeca 
bt = beweegtuin 
rb = receptiebalie 

Belangrijkste maatregelen: 
 
1. Bouwkundig / constructief 
1.1. sloop bestaande zwemzalen grote en kleine instructiebassin, 

therapiebad met kleden 
1.2. sloop bestaande waterbehandelingsruimte en WKK-ruimte, excl. 

asbest 
1.3. realisatie nieuwe zwemzaal met bassin 25 x 16 meter, met te 

openen gevel (zomerseizoen) 
1.4. realisatie techniekkelder 
1.5. herinrichting kleedaccommodatie (incl. plafonds, kleedcabines / 

sanitaire wanden) 
1.6. realiseren nieuwe horeca 
1.7. realiseren ‘beweegtuin’ 
1.8. realiseren verbindingszone van entree nieuwe sporthal naar 

zwembad en kleedaccommodatie (= binnen) 
1.9. verbouw / ombouw bestaande zwembad entree 
1.10. schilisolatie 
 
2. Inrichtingen 
2.1. beweegbare bodem multifunctioneel 25 meterbad met 2TEMP 
2.2. drenkelingendetectie wedstrijdbad en multifunctioneel 25 

meterbad 
2.3. interactief element verbindingszone 
2.4. speel- / beweegtoestellen beweegtuin 
2.5. verplaatsen receptie - balie 
 
 
 

vervolg à 

wb 

mfb 

ipb 
hor 

ka 

rb 

bt 
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3. Installaties 
3.1. luchtbehandeling 
3.2. lichtinstallatie naar LED 
3.3. overige installatietechniek 
3.4. nieuwe warmteopwekking  
3.5. nieuwe elektraopwekking 
3.6. verplaatsen receptie 
 
4. Natuurgezuiverd buitenbad (ombouw bestaand buitenbad) 
4.1. bad en installaties 
4.2. terrein 
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Scenario 4 
waarbij wordt gekeken wat er mogelijk is om het Bosbadcomplex helemaal uit te 
optimaliseren 

 

 
 
wb = wedstrijdbad 
gsb = golfslagbad 
ipb = instructie-/peuterbad  
ka = kleedaccommodatie 
hor = horeca 
bt = beweegtuin 
rb = receptiebalie 

Belangrijkste maatregelen: 
 
1. Bouwkundig / constructief 
1.1. aanpassen diepte verloop bestaand wedstrijdbad 
1.2. sloop zwemzalen instructiebaden / therapiebad 
1.3. sloop waterbehandelings-, chemicaliën- en WKK-ruimte 
1.4. realisatie nieuwe zwemzaal met recreatiebad / uitzwembad / 

peuterbad, met te openen gevel (zomerseizoen) 
1.5. herinrichting  
1.6. realiseren ‘beweegtuin’ (patio = buiten) 
1.7. realiseren verbindingszone van entree nieuwe sporthal naar 

zwembad en kleedaccommodatie 
1.8. verbouw / ombouw bestaande zwembad entree 
1.9. schilisolatie 
 
2. Inrichtingen 
2.1. beweegbare bodem 25 x 4,6 m met 2TEMP 
2.2. verwijderen 3 meter en 1 meter springplank 
2.3. drenkelingendetectie wedstrijdbad en golfslagbad 
2.4. interactief element verbindingszone 
2.5. speel- / beweegtoestellen beweegtuin 
 
3. Installaties 
3.1. luchtbehandeling 
3.2. lichtinstallatie naar LED 
3.3. overige installatietechniek 
3.4. nieuwe warmteopwekking  
3.5. nieuwe elektraopwekking 
3.6. verplaatsen receptie 

wb 

gsb 

ipb 

hor 
ka 

rb 

bt 
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4. Natuurgezuiverd buitenbad (ombouw bestaand buitenbad) 
4.1. bad en installaties 
4.2. terrein 
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Bijlage: Indeling natuurgezuiverd buitenbad (CONCEPT) 
 

 
Afbeelding: Koninklijke Ginkel Groep 

  

 

te handhaven 
zwemwater 

glijbanen 
(bestaand) 

biofilter 

dryfilter peuterbad 
(nieuw of bestaand) 

ligweide 

binnenbad 

terras 
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Afbeelding: internet 

 
 

Bijlage: Opmerkingen stakeholders 
 
Wanneer ingrijpende aanpassingen aan het complex worden overwogen, dan is het zinvol 
direct belanghebbenden daarin te horen. Stakeholders zijn uitgenodigd voor gesprek Nadat 
de scenario’s - althans op hoofdlijnen - uitgewerkt waren.  
 
Gesproken is met volgende partijen: 
- medewerkers van het Bosbad; 
- georganiseerde gebruikers van het zwembad; 
- Fysio FM; 
- Sportcafé Bosbadhal. 
 
Alle stakeholders spraken op functionele gronden hun voorkeur uit voor scenario 3. Daarbij zijn 
nog diverse aandachtspunten benoemd, die in een vervolgfase nog aandacht verdienen, maar 
nu niet per se tot een andere scenario-uitwerking of investeringsraming leiden. 
 
Een greep uit de opmerkingen / wensen: 
• wens om een multifunctionele vergaderruimte; 
• aandacht voor personeelskleden en kantoorruimte; 
• voldoende luchttemperatuur voor therapiezwemmen; 
• akoestiek; 
• de huidige horeca is (ca. 1/3) te groot; 
• krachtstroom voorziening in de horeca; 
• voorraadberging nabij keuken / horeca; 
• er zijn mogelijkheden voor verbreding van de zorggebonden activiteiten; 
• fysiotherapie zou wel ter plaatse van de huidige horeca / nabij centrale entree willen zitten; 
• verenigingen vragen aandacht voor voldoende berging en de programmering van hun 

activiteiten. 
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Bijlage: Voetnoten 
 
 

1  De SPUK is de regeling ‘specifieke uitkering stimulering sport’ en kent een plafondbedrag. Bij overschrijding daarvan worden subsidies naar 
rato van de aanvragen toegekend. Aangezien deze regeling dit jaar (2019) is ingegaan, is er nog geen ervaring met .(de kans op) eventuele 
overschrijding. 

                                                        


