
Toelichting op de vraag waarom een therapiebad nodig is

Waarom is de werkgroep tot een 3-baden concept gekomen?
De werkgroep heeft een analyse gemaakt van de maatschappelijke ontwikkelingen en het 
belang van de zwemaccommodatie voor en in Veldhoven. Deze maatschappelijke 
ontwikkelingen en dit belang zijn als uitgangspunten genomen om van daaruit de 
belangrijkste behoefte vraag te bepalen. Dit heeft geleid tot een programma-aanbod van 
recreatie, verzorgen van zwem- en beweeglessen, sport, gezondheids- en 
trainingsactiviteiten. Deze activiteiten creëren evenementen als diploma zwemmen, 
wedstrijdzwemmen en waterpolo wedstrijden. Ook andere evenementen als swimbattle 
voor scholen, (kinder)feesten, zwem4daagse, Sjors Sportief, de Nationale Sportweek en 
thema-avonden zijn in het programma opgenomen.
Het programma is uitgewerkt in een ruimteprogramma voor alle functies die minimaal in het 
nieuwe zwembad dienen te worden opgenomen met een totaal van 2.393 m2 NVO.

Welke 3 bassins zijn voor dit programma nodig?

1. Hoofdbassin.
Gericht op verenigingen en wedstrijdsport, afmeting van 25x17 meter. Baanzwemmen 
en waterpolo trainingen kunnen conform de richtlijnen worden gefaciliteerd. Door het 
inpassen van een beweegbare bodem (17x10 meter) kan het bassin ook multifunctioneel 
worden gebruikt voor activiteiten. Leszwemmen, zowel voor de vereniging als het 
zwembad kan hier uitstekend in gegeven worden. Temperatuur moet ca 26 graden 
bedragen.

2. Multifunctioneel bassin.
Gericht op het kunnen faciliteren van allerlei activiteiten en groepen (bv. Aquajogging, 
aquaspinning, instructiezwemmen, training, recreatief zwemmen, banen zwemmen). 
Afmeting 20x10 meter. Er is een volledig beweegbare bodem voorzien waarmee het 
bassin goed benut kan worden. Daardoor is dit bassin tevens uitwisselbaar met het 
therapiebassin. Temperatuur moet ca 28 graden bedragen.

3. Therapiebassin.
Gericht op gebruik waarbij warm water een voorwaarde is voor de zwemmer, zoals 
ouderen, mensen met artrose, reuma, baby- en peuterzwemmen, mindervaliden en 
specifieke groepen uit de zorg, afmeting 12x8 meter. Er is een volledig beweegbare 
bodem voorzien waarmee het bassin goed benut kan worden. Daardoor is dit bassin 
tevens uitwisselbaar met het multifunctionele bassin. Temperatuur moet ca. 30 graden 
bedragen.

Waarom is een 3-baden concept goedkoper dan een 2-baden concept?
Onderzoek wijst uit dat een zwembad met drie baden ten opzichte van twee baden, zowel 
functioneel als qua exploitatie, de meest gunstige resultaten oplevert. De reden daarvoor 
zijn dat:

- In drie baden drie verschillende temperaturen kunnen worden gehanteerd.
- Diverse doelgroepen (therapiezwemmen, baby/peuter zwemmen) kleinere groepen 

zijn die gebaat zijn bij een watertemperatuur van 30 graden.



- De verhuurbaarheid aan bijvoorbeeld fysiotherapeuten groter is bij drie baden.
- De kosten van verwarming van het water hoger zijn bij twee baden als drie baden, 

omdat bij twee baden een bad van 25x15 meter tot 30 graden verwarmd moet 
worden. Bij drie baden geldt dat voor een bad van 12x8 meter. Bovendien zijn de 
bouwkosten van een zwembad met twee grote baden (2 baden van 25x15 meter) 
hoger dan een zwembad met drie baden waarvan twee met kleinere afmetingen. 
Daar staat tegenover dat de kosten van de installaties bij drie baden hoger zijn maar 
dat weegt niet op tegen de gunstiger verwarmings- en bouwkosten.

Waaruit blijkt de behoefte voor een extra (therapie)bad in de gemeente Veldhoven?
Het derde bassin (therapiebad) zal voor meerdere doeleinden gebruikt gaan worden en zal 
tevens uitwisselbaar zijn met het multifunctionele bassin. Zeker ook door de beweegbare 
bodem. Het bassin zal niet alleen voor therapiezwemmen worden gebruikt, maar is ook 
uitermate geschikt voor het baby/peuter/kleuter zwemmen, zwemlessen voor jong en oud, 
beweeglessen en recreatiezwemmen.
Daardoor zijn de baden 2 (multifunctioneel bassin) en 3 (therapiebassin) niet vervangend 
maar veel meer aanvullend naar elkaar. Met als gevolg een veel gedifferentieerder gebruik 
en daardoor ook, zoals in het voorstel van de werkgroep aangegeven, aantrekkelijker voor 
bezoekers.
Kijkend naar de te verwachten behoefte, zoals in het voorstel van de werkgroep 
aangegeven, kan worden geconcludeerd dat bassin 3 in een toekomstig zwembadcomplex 
onmisbaar is. Juist door de combinatie van drie bassins kan het totale badwater nog 
effectiever ingezet worden.


