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EERSTE 2521-BAD IN ALBLASSERDAM

INNOVATIE

Begin september 2013 zijn de bouwwerkzaamheden in de gemeente Alblasserdam voor
het eerste 2521 bad van start gegaan. Het zwembad wordt aan de bestaande sporthal van
Sportcentrum Blokweer gebouwd, volgens de planning zal het zwembad september 2014
klaar zijn.

Twee watertemperaturen in één bad

Op de parkeerplaats van het huidige zwembad
wordt het nieuwe 2521 bad gebouwd, zo
blijft het huidige zwembad geopend totdat in
september 2014 het nieuwe bad opgeleverd
wordt. Met de keuze voor 2521 Gewoon
Zwemmen bespaart de gemeente jaarlijks fors
ten opzichte van de huidige exploitatie.
Zwem- en polovereniging Wiekslag en de
Alblasserdamse Reddingsbrigade zullen samen

met de nieuw opgezette beheersstichting het
zwembad en de sporthal gaan exploiteren. Er
is landelijk en internationaal veel interesse voor
2521 Gewoon Zwemmen. Met de realisatie
van het eerste bad komt er een primeur in
Nederland.
De bouwwerkzaamheden zullen met een
webcam gevolgd kunnen worden. Houdt u
hiervoor onze website in de gaten.

2521 Gewoon Zwemmen blijft innoveren!
Zo kunnen wij tegenwoordig in één bak met
water, 2 verschillende watertemperaturen
realiseren. Dus een therapie- / doelgroepenbad
gecombineerd met een wedstrijdbad. Voor
meer informatie kunt u met ons contact
opnemen.
31°C

26.5°C

ACTIE:

GRATIS QUICK SCAN i.s.m. de KNZB
Wat geven we ‘weg’?
Een Quick scan, waarmee we in twee stappen samen
met de vereniging(en) en de gemeente uitwerken:

A:

In hoeverre er sprake is van draagvlak bij
gemeente en de zwemvereniging(en) om samen te
werken in de totstandkoming van een nieuwe vorm
van zwembadontwikkeling en – exploitatie

B: Hoe de realisatie en exploitatie van een 2521-bad
daaraan kan bijdragen.

De eerste 5 aanmeldingen zijn GRATIS. Neem voor
meer informatie contact met ons op via email of
telefoon.

BREAKING NEWS:

ZWEMBAD + SPORTHAL

ALMERE POORT
Gemeente

Almere

|

Sportbedrijf

Met trots presenteren wij ons tweede project.
2 September jongstleden hebben we samen
met de gemeente Almere de plannen voor
het zwembad en sporthal in Almere Poort
gepresenteerd. Door zwembad en sporthal te
combineren in één gebouw, krijgt Almere er een
volwaardige multifunctionele sportvoorziening
bij. Dankzij het gebruik van de moderne
technieken en materialen verbruikt het gebouw
30 procent

Almere
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minder energie en zijn zowel bouw- als
onderhoudskosten laag. De sportcombinatie
komt in het toekomstige centrumgebied
van Almere Poort te liggen, naast het
Topsportcentrum en op een steenworp afstand
van het in 2012 in gebruik genomen trein- en
busstation Almere Poort.
Zwem-, triatlon, duikverengingen en de
reddingsbrigade kunnen straks gebruik maken
van het zwembad. Daarnaast is er ruimte

voor recreatief zwemmen en zwemmen voor
specifieke doelgroepen zoals ouderen. Bovenop
het zwembad komt een sporthal, waarvan
voortgezet onderwijs en sportverenigingen in
de omgeving gebruik kunnen maken. Eind 2015
moeten zwembad en sporthal open gaan. Dit
sluit aan op de sluiting van het zwembad in
Almere Haven. Wij houden u uiteraard op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen.

VERSCHILLENDE AFMETINGEN
Het gebouw van 2521 vormt een solide basis
voor een optimale exploitatie van 2521. Ons
basismodel is 25x21 meter (een 8-baans 25
meter bad). De naam 2521 Gewoon Zwemmen
staat voor de afmetingen van dit basismodel,
25 meter lang bij 21 meter breed.

2521 korte baan

2521
+ sporthal

Erik van Heijningen,
Voorzitter Koninklijke Nederlandse Zwembond

AAN HET WOORD

Gewoon Zwemmen staat voor het feit dat je
er ‘gewoon’ kunt zwemmen. Gezondheid,
sport en leren zwemmen, zijn de belangrijkste
uitgangspunten van het concept. Naast dit
basismodel zijn er ook andere varianten op
het 2521 concept. Zo is er de mogelijkheid om

3525 waterpolo

5021 wedstrijdbad

2521
+ wellness

2521
+ wellness
+ fitness

“Veranderingen beginnen met een droom.
Al vele jaren geleden nam ik waar hoeveel
discussies er zijn over de exploitatie van
zwembaden. Overal ter wereld. “Dat kan
alleen maar erger worden”, dacht ik toen de
eerste tekenen van economische crisis zich
aandienden.
Tegelijkertijd realiseerde ik me dat zwembaden
al zo lang onderdeel van onze samenleving
zijn dat deze niet zomaar zullen verdwijnen.
We gaan echt niet zomaar terug naar de tijd
dat we alleen in buitenwater (zee, meer, plas,
kanaal) konden zwemmen.
Maar om niet in stilstand te vervallen (stilstand
is a achteruitgang) zocht ik naar een nieuw
concept waarbij kostenbesparing in aanleg en
exploitatie alsmede duurzaamheid centraal
zou staan, met veel ruimte voor “gewoon
zwemmen” en de vereniging. Had ik geluk
dat ik de ervaren zwembadarchitect Johann
Koenis tegenkwam en hij bereid bleek mee te
denken met de KNZB. Zo is de bal gaan rollen.
Maar een droom moet wel werkelijkheid
worden en niet in schoonheid sterven. Laat

COLOFON

2521 Gewoon Zwemmen B.V.
Postbus 344
3400 AH IJsselstein
+31 (0) 30 30 400 55
info@2521gewoonzwemmen.nl
www.2521gewoonwemmen.nl
Volg ons ook op facebook en twitter
2521 gewoon zwemmen

naast het basisbad te kiezen voor een 25x35
bad, een 25x50, maar ook andere varianten
zijn mogelijk. Zo kan het gebouw gestapeld
worden waardoor er ruimte gecreëerd wordt
voor bijvoorbeeld een doelgroepenbad, een
sporthal, een wellness of een recreatief bad.

2521 + verwarmd bad

2521
+ wellness
+ fitness
+ sporthal

nu deze maand, juli 2013, de bouw van het
eerste zwembad 2521 Gewoon Zwemmen
daadwerkelijk gaan beginnen, in de ZuidHollandse gemeente Alblasserdam. Daar zijn
we met elkaar zeer verheugd over. En al een
beetje trots!
We hebben de afgelopen twee jaar gemerkt
dat er veel belangstelling is voor het concept.
Overal ter wereld. In diverse landen zijn met
initiatiefnemers concrete afspraken gemaakt.
Ik verwacht daar veel van.
Ik hoop dat dit nieuwe concept ruimte gaat
bieden voor de ontwikkeling van sportclubs.
Zowel op het gebied van management en
beheer als sporttechnisch. Zo kunnen clubs
de overheid (of een andere exploitant) een
last van de schouders nemen, maar ook veel
mensen verleiden tot de zwemsport: van jong
tot oud, van breedtesport tot topsport, van
zwemles tot aquafit.
Vele sportbonden en zwemclubs hebben
uitdagende ambities. Maar zonder geschikt
zwemwater blijft het bij plannen. En iedereen
weet dat: in papier kun je niet zwemmen!

AMSTERDAM CITY SWIM

2521 Gewoon Zwemmen traint hard voor de Amsterdam City
Swim op zondag 8 september. Wij doen dit om donaties te
verzamelen voor onderzoek naar de (nu nog) ongeneeslijke
zenuw- en spierziekte ALS.

DONEREN?

http://www.amsterdamcityswim.nl/nl/2521-gewoon-zwemmen

