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ADDENDUM 

 
Betreft:  Onderzoek zwemvoorziening - gemeenten Beverwijk en Heemskerk 

Datum:  30 september 2019 

 

In de rapportage ‘Onderzoek zwemvoorziening - gemeenten Beverwijk en Heemskerk’ zijn de volgende vier 

scenario’s uitgewerkt: 

1. In stand houden van de zwembaden in Beverwijk en Heemskerk. 

2. Sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk en uitbreiden van zwembad De Waterakkers in Heemskerk. 

3. Sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk, realisatie nieuw zwembad in Beverwijk en in stand houden van 

zwembad De Waterakkers in Heemskerk. 

4. Sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers in Heemskerk en realiseren van 

een nieuw intergemeentelijk zwembad in Beverwijk of Heemskerk.  

 

Bij het in stand houden van zwembaden (scenario 1 en gedeeltelijk in scenario’s 2 en 3) gelden de volgende 

uitgangspunten: 

• Er geldt een instandhoudingstermijn van minimaal 20 jaar. 

• Er is geen rekening gehouden met het verduurzamen van de zwembaden.   

• Er is geen rekening gehouden met het oplossen van gebreken c.q. het geven van een kwaliteitsimpuls. 

 

Ten opzichte van het nieuwbouwscenario 4 is bij instandhouding onherroepelijk sprake van ‘appels en peren’. 

Om de verschillen tussen de scenario’s te beperken is op hoofdlijnen en op basis van kengetallen en referen-

ties bekeken wat de mogelijkheden zijn van een verduurzaming en een kwaliteitsimpuls van Sportfondsenbad 

Beverwijk en zwembad De Waterakkers. In dit addendum wordt hier verslag van gedaan.  

 

1 Verduurzaming 

In overleg met het management van beide baden en met Sportfondsen Nederland, verantwoordelijk voor het 

onderhouden en verduurzamen van 10-tallen zwembaden in Nederland, is tot het inzicht gekomen dat het CO2 

neutraal maken van de huidige zwembaden gebouwtechnisch niet mogelijk is en dat ook het vervangen van 

de huidige installatietechniek geen optie is. Wel zijn op het gebied van verduurzaming de volgende maatrege-

len mogelijk: 

• Het isoleren van de gevels. 

• Het aanbrengen van zonnepanelen. 

 

In het volgende overzicht zijn de financiële effecten van deze maatregelen weergegeven. 

 

 
 

Toelichting: 

• Met het opdikken van de gevels kan de isolatiewaarde van de zwembaden aanzienlijk worden verbeterd. 

In de regel gaan dergelijke investeringen in verouderde zwembaden met een terugverdientijd gepaard van 

zo’n 50 jaar. Bij investeringen van respectievelijk € 2 en € 1,5 miljoen is geen rekening gehouden met 

verzwaring van de funderingen. Zonder funderingskosten, op basis van een kapitaallastenberekening over 
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20 jaar en een rente van 1,6% en met inachtneming van de genoemde terugverdientijd is sprake van extra 

jaarlasten van € 80.000 voor Sportfondsenbad Beverwijk en € 60.000 voor zwembad De Waterakkers. 

• Financieel interessanter is het om op de zwembaden zonnepanelen aan te brengen. Daarvoor moeten 

niet alleen kosten worden gemaakt voor de panelen, maar moet ook de dakbedekking worden vervangen 

en moet de dakconstructie van het Sportfondsenbad verstevigd worden. Op basis van de hiervoor be-

schreven kapitaallastenberekening en gegeven een terugverdientijd van 12 jaar op de panelen is sprake 

van extra jaarlasten voor het Sportfondsenbad en zwembad De Waterakkers van respectievelijk  € 46.500 

en € 8.500. 

 

2 Kwaliteitsimpuls 

Op basis van het behoeftenonderzoek en in samenspraak met het management van beide baden is vastge-

steld dat een kwaliteitsimpuls voor Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers betrekking zou 

kunnen hebben op: 

• Het plaatsen van een keerwand en het aanbrengen van een beweegbare bodem in het 50-meter bad van 

het Sportfondsenbad. Met deze voorzieningen wordt de functionaliteit van het bad vergroot c.q. kan het 

bad beter geschikt worden gemaakt voor verschillende doelgroepen. Nadeel van een keerwand is wel dat 

de lengte van het bad wordt verkleind tot 47 meter. De beweegbare bodem over een kwart van het bassin 

maakt het noodzakelijk dat ten behoeve van de doorstroming de inlaters verplaatst worden. 

• Voor De Waterakkers sluit het optimaliseren van het recreatief concept het meest aan bij de behoeften 

van de bezoekers. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het uitbreiden van de watercapaciteit, 

het opwaarderen van elementen als glijbaan, jetstreams, whirlpool en het peuter/kleuterbad en het verho-

gen  van de waarde van het buitenterrein door realisatie van een spraypark en een aantrekkelijke recrea-

tieve inrichting. 

• Voor de (gedateerde) uitstraling van zowel het Sportfondsenbad als zwembad De Waterakkers is een 

investering in de esthetische waarde noodzakelijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuw tegelwerk, nieuwe 

lockers, nieuwe deuren, nieuw meubilair en een nieuwe inrichting van de horeca. 

 

In het volgende overzicht zijn de financiële effecten van deze maatregelen weergegeven.   

 

 
 

Toelichting: 

• Op basis van een afschrijving over 20 jaar en een rente van 1,6% zijn de kapitaallasten in beeld gebracht. 

Daar waar sprake is van onderhoudskosten zijn deze geraamd op 2% van de investeringskosten. Met 

uitzondering van het verhogen van de esthetische waarde zijn met kwaliteitsimpulsen ook opbrengsten 
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gemoeid (meer bezoekers). Bij het optimaliseren van het recreatief concept nemen ook de exploitatiekos-

ten toe (denk aan personeel, energie en schoonmaak). 

• De financiële effecten van de kwaliteitsimpuls zijn beperkt met uitzondering van een substantiële optima-

lisatie van het recreatief concept van zwembad De Waterakkers, wat resulteert in een extra jaarlast van 

€ 130.000. 

 

3 Slotbeschouwing 

In het volgende overzicht zijn de financiële effecten van de duurzaamheidsmaatregelen en kwaliteitsimpulsen 

samengevat. 

 

 
 

Als besloten zou worden alle voorgestelde maatregelen en impulsen door te voeren dan betekent dit het vol-

gende voor de vier scenario’s  

1. De jaarlast van het in stand houden van de zwembaden in Beverwijk en Heemskerk neemt met € 367.500 

toe van € 983.500 tot € 1.351.000. 

2. De jaarlast van sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk en uitbreiden van zwembad De Waterakkers neemt 

met € 216.000 toe van € 1.107.000 (variant zonder 50-meter bad) tot € 1.323.000. 

3. De jaarlast van sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk, realisatie nieuw zwembad in Beverwijk en in stand 

houden van zwembad De Waterakkers neemt met € 216.000 tot van € 1.160.500 (variant zonder 50-meter 

bad) tot € 1.376.500. 

4. De jaarlast van sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers en realiseren van 

een nieuw intergemeentelijk zwembad in Beverwijk of Heemskerk blijft gehandhaafd op € 1.491.000 (va-

riant zonder 50-meter bad).  

 

 

 


