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ZwembadNieuws
Voorlopig ontwerp voor
het nieuwe zwembad in Veldhoven
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Ondertekening van de overeenkomst voor de bouw van het zwembad door de gemeente en het ontwerpteam

Het is zover: de locatie is bekend en de bouwopdracht is gegund voor een nieuw, duurzaam openbaar zwembad voor de gemeente Veldhoven. Het huidige zwembad 
Den Ekkerman blijft open tot het nieuwe zwembad klaar is.

Het nieuwe zwembad komt in het Burgemeester Elsen- 
park, tegen het huidige zwembad en de sporthal aan, 
op de plek van de voormalige basisschool De Rank. We 
verwachten dat de bouw rond de zomer van 2020 kan 
starten en dat het nieuwe zwembad eind 2021 klaar is.

Proces tot nu toe
Op 27 februari 2018 stelde de raad het geld voor de 
bouw van een nieuw zwembad beschikbaar. Daarna 
zijn er stappen gezet om te komen tot de nieuwbouw.

Zo werd het schoolgebouw gesloopt en is het bestem
mingsplan onherroepelijk geworden. Daarnaast is de 
toekomstige exploitatie geactualiseerd. Hieruit kwam 
naar voren dat er een nieuw besluit van de raad nodig 
was. Op 17 september 2019 stemde de raad in met ho
gere exploitatielasten voor de zwemsport. Dat leidde 
tot een gunning van de bouwopdracht. In totaal is hier
voor iets meer dan elf miljoen euro beschikbaar ge
steld. Woensdag 9 oktober werd de overeenkomst voor 
de bouw van het nieuwe zwembad ondertekend.

Bouw en onderhoud nieuw zwembad
Van der Horst aannemers uit Mill gaat het zwembad 
bouwen en neemt het vervolgens voor een periode van 
10 jaar in onderhoud. Het bedrijf heeft veel ervaring 
met bouw en onderhoud van sportaccommodaties 
en zwembaden. Architectenbureau NOAHH | Network 
Oriented Architecture uit Amsterdam is verantwoorde
lijk voor het ontwerp.

Drie verschillende baden

Ingang
zwembadPark en 

omgeving
Bij het ontwikkelen van een visie op de in

vulling en inrichting van het openbaar gebied 
in de omgeving van het zwembad worden 
belanghebbenden en inwoners betrokken. 
Dit traject start over een aantal maanden. 

Dat is ook het moment dat we met 
elkaar gaan denken over de naam 

voor het zwembad.
Aan

zicht vanuit 
zuidwestzijde 
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In het
nieuwe zwembad 

~ komen een therapiebad, 
een multifunctioneel bad voor 

iedereen en een wedstrijdbad. Deze 
baden hebben allemaal specifieke 

eigenschappen en functies. Ieder bad 
krijgt daarom een eigen uitstraling: 

een warm en sereen therapiebad, een

en pra
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Wmm Multi
functioneel 

bad voor 
iedereen

“Bijzonder sfeervol, 
buiten wordt naar binnen 
gebracht. Het is een uniek 

zwembadconcept, niet een dertien- 
in-een-dozijnontwerp. Het bad kan zich 
zetten naar verschillende doeleinden en 

emoties. Het heeft een ‘warme’ uitstraling, 
zowel van buiten als van binnen. De architect 
heeft er alles aan gedaan om vernieuwend te 
zijn in de zwembadwereld. Hoe je van drie 
kale baden toch iets heel bijzonders kunt 

maken.”

Minette Lommers, directeur 
zwembad Den Ekkerman

Wedstrijd-
bad

“Door het
^ zwembadcomplex als

een verzameling paviljoens te 
beschouwen waar lange zichtlijnen 

tussen liggen, komt het zwembadcomplex 
optisch los te liggen van de sporthal.

De entree en horecaruimte zijn hiermee 
een visuele voortzetting van het park. De 

verschillende massa’s waaruit het zwembad 
is opgebouwd lopen schuin op vanaf de 
woonzijde aan de Bussels richting het 

burgemeester Elsenpark.”

“Het is gelukt!! 
Dankzij de medewerking 

van velen.”

Jos Blatter, 
bestuursvoorzitter 

Den Ekkerman

Ontwerpteam NOAHH | Network 
Oriented Architecture

“Dit is een mijlpaal. Het 
besluit om een nieuw 
zwembad te gaan bouwen,

A was een proces van de lange 
m adem. Maar niemand gaf op.
U Met enthousiasme en betrok-
V kenheid van bestuur, gebruikers
V en omwonenden zijn we met

|W elkaar in gesprek gebleven. Met 
als resultaat een modern en hip 

ontwerp dat functionele zwem-en 
^ beweegruimte biedt voor al onze inwo 

ners. Het nieuwe zwembad zorgt ervoor 
dat het voorzieningenniveau in Veldhoven op 

peil blijft. Hier gaan nog veel generaties plezier 
aan beleven.”

Centrale
halWethouder Daan de Kort

Therapie
bad
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Meer
informatie?

Heeft u een vraag? Neem dan 
contact met ons op via te
lefoonnummer 14 040. Op

www.veldhoven.nl/zwembad 
vindt u meer informatie en 

achtergronden.
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