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BREAKING NEWS: 2521 CULEMBORG
Op donderdagavond 28 november 2013 heeft
de gemeenteraad van Culemborg nagenoeg
unaniem besloten het voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen voor het plan
'Verenigingen 2521', een initiatief van de
gezamenlijke georganiseerde gebruikers van
het huidige Zwembad de Meer.
Ruim negen maanden geleden werd door het
College de vraag gesteld aan de gezamenlijke
georganiseerde gebruikers, nadat vele andere
plannen niet haalbaar bleken te zijn, of zij met
een plan konden komen om een bezuining van
jaarlijks ruim twee ton op het zwembad te
realiseren. En dat is gelukt.

Culemborg is hiermee de derde gemeente in
Nederland waar een zwembad volgens het
2521 concept gebouwd zal gaan worden.
Wij zijn er trots op dat Culemborg voor
het 2521 concept gaat. We werken samen
met zeer gemotiveerde en gepassioneerde
partijen. Mede daarom kijken we uit naar de
periode die komen gaat!

Erna van den Heuvel, de voorzitter van ZV de
Meer heeft, met de andere georganiseerde
gebruikers van het huidige zwembad, een
platvorm opgericht en is met de opdracht van
het College aan de slag gegaan.
De planning is, mits de plannen adequaat
uitgewerkt zijn, dat rond de zomer van 2014
gestart kan gaan worden met de bouw van het
2521 bad in Culemborg.

Erna van den Heuvel, voorzitter ZV de Meer

“Ik ben enorm trots op het vertrouwen dat de raad nu naar ons toe uitgesproken heeft. Ik zie het
als een compliment voor alle betrokkenen voor al het werk dat verricht is. We kunnen nu echt aan
de bak, het startsein is gegeven!”

Mathieu Daalder,
Manager ledenservice
Manager servicedesk
Koninklijke Nederlandse Zwembond
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In het huidige meerjarenbeleidsplan van
de KNZB, Waterkracht 2016, is een van de
belangrijke pilaren de ‘’Passende Lokale
Situatie’’. Hier wordt beschreven wat de
kansen zijn in de driehoek gemeenten
– accommodaties – verenigingen in het
belang van de blijvende versterking van onze
prachtige zwemsport. Het draait met name om
passende lokale samenwerkingsverbanden
tussen verenigingen, exploitanten, gemeenten
en andere lokale betrokkenen. Ze hebben
hierbij één ding gemeen: het zwembad.
De uitdagingen rondom (de exploitatie van)
zwembaden zijn dit jaar meer dan eens in
het nieuws geweest. En steeds vaker is er
betrokkenheid vanuit de KNZB (gevraagd)
bij dit vraagstuk om vanuit samenwerking
te komen tot lokaal passende oplossingen.
Zo hebben wij begin 2013 ons Handboek
Zwembaden uitgebracht om vanuit onze
passie en expertise uit te leggen wat voor de
zwemsport een functioneel goed zwembad
is. Tegelijkertijd hebben wij ons Masterplan
Accommodaties vernieuwd. Deze is per
heden te downloaden via de wesite van
de KNZB. In dit Masterplan omschrijven
wij 4 scenario’s voor de mogelijke rol van
zwemverenigingen binnen de exploitatie van
een zwembad. Bij elk scenario hebben wij in

deze versie inmiddels succesvolle concrete
praktijkvoorbeelden omschreven. Het is
niet slechts theorie, maar juist de praktijk.
De combinatie van het Handboek Zwembaden
en het Masterplan Accommodaties laat
meerdere passende oplossingen zien die
spelen bij de bouw en exploitatie van
zwembaden. Oplossingen die passen bij de
participerende samenleving.
Een van deze combinaties tussen bouw
en exploitatie is 2521gewoonzwemmen.
Inmiddels is het besluit voor de bouw van
een derde 2521 bad in Nederland een feit;
na Alblasserdam en Almere zal er ook in
Culemborg een 2521 bad komen te staan. Een
uitermate knappe prestatie waarbij er op al die
plekken door enorme lokale betrokkenheid
en inzet een verandering in gang is gezet om
van problemen naar oplossingen te komen
binnen het ‘’zwembaddossier’’. Ik wil graag
alle lokale betrokkenen hierbij een groot
compliment geven. Ik weet hoeveel energie
en doorzettingsvermogen dit van een ieder
van u gevraagd heeft, maar wat heeft u samen
een geweldig mooi resultaat gehaald. Een
resultaat die de eigen lokale omgeving en de
zwemsport in de volle breedte zal versterken.

UPDATE ALBLASSERDAM:
EERSTE PAAL

Op donderdag 17 oktober 2013 is in Alblasserdam door wethouder
Sjoerd Veerman en voormalig raadslid mevrouw de Jong-Falkena, die
betrokken was bij de ingebruikname van het huidige zwembad, de eerste
paal van het eerste 2521 Gewoon Zwemmen zwembad geslagen. De
gemeente Alblasserdam is de eerste gemeente in Nederland waar een
‘2521 Gewoon Zwemmen’ bad gebouwd wordt en daar is Alblasserdam
zeer trots op.
Dhr. Veerman, wethouder gemeente Alblasserdam:

“Als wethouder sport ben ik zeer verheugd dat we een nieuw zwembad
kunnen bouwen in Alblasserdam. Dit is mogelijk door het vernieuwende
concept 2521 van de KNZB met aandacht voor duurzaamheid en de inzet
van verenigingen bij de exploitatie. Winst voor sporters en recreanten!”

Op de bouwplaats wordt hard gewerkt, de staalconstructie wordt gemonteerd

NNOVATIE
INNOVATIE
TRIBUNES

Ruimte creëren in een zwembad is kostbaar en dat is ook de reden
waarom we er zo efficient mogelijk gebruik van willen maken. Hierin
vormen de tribunes voor toeschouwers een uitdaging. Tribunes zijn
pas nodig op specifieke momenten tijdens specifieke evenementen en
nemen op andere momenten eigenlijk alleen maar ruimte in. Samen met
onze partners hebben we een simpele, maar toch intelligente constructie
bedacht. De individuele elementen kunnen gestapeld worden en ze
zijn gemakkelijk te verplaatsen. Op één sectie kunnen 12 toeschouwers
plaatsnemen. Door deze elementen kan er een behoorlijke tribune
worden gecreëerd.

2521 SIMPLY SWIMMING
REES, DUITSLAND

Rees is het eerste internationale project van 2521 Simply Swimming.
Rees (22.000 inwoners) heeft gekozen voor een kleiner binnenzwembad
welke gecombineerd gaat worden met een reeds bestaand
buitenzwembad. Door gebruik te maken van het 2521 concept is Rees
verzekerd van de gewenste functionaliteit in combinatie met behouden
van lage kapitaallasten.
Op dit moment is het wachten op de bouwvergunning. Het
architectenbureau is bezig met het maken van de bestektekeningen.
Burgemeester van Rees, Dhr. Christoph Gerwers:

“Voor onze stad wilden we een functioneel, aantrekkelijk en
sportgeoriënteerd binnenzwembad voor jong en oud. Het 2521 concept
komt precies overeen met onze ambitie. Dit is dan ook de reden dat we
enorm uitkijken naar de opening.”

WROCLAW, POLEN

Met trots kondigen we ons tweede internationale project aan. In
Wroclaw, Polen, kiezen ze voor een unieke 2521-versie welke een
wellness bevat, een instructiebad en een recreatie gedeelte. Er zal
een 6-baans 25-meter bad komen met een beweegbare bodem en
het instructie/ doelgroepen zwembad zal 12x8 meter worden. Het
recreatiegedeelte bevat een whirlpool, een bruisbank en een peuterbad.
Op de begane grond komt een sauna en een ruimte voor de
fysiotherapeut. De sauna staat in verbinding met het zwembad en het
café. In de toekomst is er de mogelijkheid om het gebouw uit te breiden
met een hotel.
Eind januari zal de omgevingsvergunning worden ingediend en volgens
de planning zal er eind maart worden aanbesteed. Onze partner uit
Wroclaw zal deze week een bezoek aan Nederland brengen waar we ons
zeer op verheugen!
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