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23-9-2019 Ontruiming zwembad Tuitjenhorn na onwelwording duurt maar 

even, volgens de brandweer kan er veilig gezwommen worden 
TUITJENHORN 

Het zwembad van camping De Bongerd in Tuitjenhorn is maandag aan het begin van de middag weer 

vrijgegeven voor publiek. 

Het bad werd eerder die dag preventief gesloten, nadat een medewerker van het vakantiepark op 

het terrein onwel was geworden en moest worden gereanimeerd. 

De medewerker is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, over zijn toestand is verder niks bekend. 

Omdat de persoon onwel werd in de buurt van het zwembad, waar chloor ligt opgeslagen, werd het 

bad uit voorzorg ontruimd, legt een personeelslid van De Bongerd uit. De hulpdiensten rukten 

massaal uit: politie, brandweer en ambulance waren aanwezig 

Alle gasten moesten naar buiten, waarna de brandweer het complex controleerde op de 

aanwezigheid van eventuele gevaarlijke gassen. Volgens de medewerkster van De Bongerd is niks 

aangetroffen en werd het zwembad na dit onderzoek weer vrijgegeven voor publiek. 

 

13-9-2019, Zwembad Aquamarant in Rijsbergen langer dicht om uitbraak 

norovirus 
Samen met De Bode 

Zwembad Aquamarant in Rijsbergen blijft tot en met woensdag gesloten vanwege een onder cliënten 

van zorgaanbieder Amarant uitgebroken norovirus. De tijdelijke sluiting is voor alle zekerheid met 

een aantal dagen verlengd, meldt het zwembad op sociale media. 

Aquamarant, onderdeel van Amarant, sloot donderdag haar deuren nadat een uitbraak van het 

norovirus was geconstateerd in De Leijakker. De Leijakker is een woonwijk voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Het zwembad kondigde daarbij aan tot en met maandag niet toegankelijk te zijn voor bezoekers. Die 

tijdelijke sluiting is nu met twee dagen verlengd. 

Een woordvoerder van het zwembad aan de Laguitensebaan benadrukt dat het norovirus, een zeer 

besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt, niet in het zwembad is geconstateerd. 

"Er is besloten het zwembad tijdelijk te sluiten om elk risico te voorkomen." Volgende week vrijdag 

vinden er weer zwemexamens plaats. De tijdelijke sluiting betekent dat de geplande proefexamens 

van vrijdag kwamen te vervallen. 

 

https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190923_32703886/ontruiming-zwembad-tuitjenhorn-na-onwelwording-duurt-maar-even-volgens-de-brandweer-kan-er-veilig-gezwommen-worden?utm_source=google&utm_medium=organic
https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190923_32703886/ontruiming-zwembad-tuitjenhorn-na-onwelwording-duurt-maar-even-volgens-de-brandweer-kan-er-veilig-gezwommen-worden?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.nu.nl/west-brabant/5992349/zwembad-aquamarant-in-rijsbergen-langer-dicht-om-uitbraak-norovirus.html?redirect=1
https://www.nu.nl/west-brabant/5992349/zwembad-aquamarant-in-rijsbergen-langer-dicht-om-uitbraak-norovirus.html?redirect=1
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13-9-2019 Brand meterkast zwembad de Berkel 
Donderdagavond 12 september is er rond 20.15 uur brand ontstaan in de meterkast van zwembad 

de Berkel. Als gevolg daarvan is het zwembad en de naastgelegen sporthal meteen ontruimd. Er zijn 

geen personen gewond geraakt. Het zwembad is tot nader bericht gesloten, de sporthal is weer in 

gebruik. 

Evacuatie 

Tijdens het incident waren recreanten en de zwemmers van HZPC in het bad aanwezig. Deze mensen 

(in totaal ongeveer 80 personen) zijn meteen na de melding door het zwembadpersoneel naar buiten 

gedirigeerd. Ook de naastgelegen sporthal is meteen ontruimd. De meeste mensen zijn in de 

nabijgelegen Mèrthal opgevangen. Iedereen heeft gelukkig het zwembad in goede gezondheid 

kunnen verlaten. 

Kortsluiting 

De vermoedelijke oorzaak van de brand is kortsluiting. De brandweer heeft ter plekke onderzoek 

verricht. Er zijn in het zwembad geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen en er is geen gevaar voor de 

directe omgeving. 

Zwembad gesloten 

In verband met de reparatie van de meterkast is het zwembad gesloten. Er wordt alles aan gedaan 

om het zwembad weer zo snel mogelijk in gebruik te nemen, maar vooralsnog ziet het er naar uit dat 

de werkzaamheden een aantal dagen in beslag nemen. De sporthal is vrijdagochtend al weer 

geopend. 

We houden onze bezoekers via de website en sociale media op de hoogte wanneer er weer 

gezwommen kan worden. 

 

12-9-2019, Uitbraak norovirus De Leijakker: zwembad Aquamarant uit voorzorg 

gesloten 
Door: Addo Sprangers   donderdag Algemeen,Nieuws 

RIJSBERGEN - Zwembad Aquamarant , onderdeel van zorgaanbieder Amarant, heeft haar deuren 

tijdelijk gesloten. Reden is de geconstateerde uitbraak van het norovirus in De Leijakker in 

Rijsbergen, een woonwijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Het zwembad is tot en 

met komende maandag niet toegankelijk voor bezoekers. 

Een woordvoerder van het zwembad aan de Laguitensebaan in Rijsbergen benadrukt dat het 

norovirus, een zeer besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt, niet in het zwembad is 

geconstateerd. "Er is besloten het zwembad tijdelijk te sluiten om elk risico te voorkomen." Volgende 

week vrijdag vinden er weer zwemexamens plaats. De tijdelijke sluiting betekent dat de geplande 

proefexamens komende vrijdag komen te vervallen. "Maar die zijn ook niet echt noodzakelijk", aldus 

de medewerker. "In een verder verleden werden de examens ook altijd afgenomen zonder dat er 

een officiële generale repetitie had plaatsgevonden. Zo'n laatste repetitie moet je eigenlijk zijn als 

een extraatje om misschien net de laatste onzekerheden bij een kind nog even weg te nemen". 

https://www.horstaandemaas.nl/brand-meterkast-zwembad-de-berkel
https://www.internetbode.nl/regio/zundert/Algemeen,Nieuws/295284/uitbraak-norovirus-de-leijakker-zwembad-aquamarant-uit-voorzorg-gesloten
https://www.internetbode.nl/regio/zundert/Algemeen,Nieuws/295284/uitbraak-norovirus-de-leijakker-zwembad-aquamarant-uit-voorzorg-gesloten
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12-9-2019 Tachtig mensen geëvacueerd uit zwembad en sporthal Horst na 

harde knal 
In zwembad De Berkel en de aangrenzende sporthal in Horst zijn donderdagavond tachtig bezoekers 

geëvacueerd. 

De mensen werden uit voorzorg naar buiten gedirigeerd toen omstreeks acht uur een luide knal 

werd gehoord in de meterkast van de machinekamer. Daarbij kwam rook vrij. Vermoedelijk is 

kortsluiting de oorzaak van de ontploffing. 

De meeste mensen zijn op eigen gelegenheid naar huis gegaan. Een aantal is opgevangen in de 

Mèrthal. 

De brandweer heeft ter plekke onderzoek verricht. Volgens de woordvoerder van de brandweer zijn 

er geen gewonden gevallen. Er zijn in het zwembad geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen en er is 

geen gevaar voor de directe omgeving. 

Wrang 

Het zwembad in het centrum van Horst zal zeker nog twee á drie dagen gesloten blijven. „Het is 

wrang dat dit nu juist gebeurt, terwijl er een discussie over het zwembad loopt”, zegt Rianne Selten, 

voorzitter van de Horster zwemclub. „Op het moment van de ontploffing waren er zwemmers en 

waterpoloërs aan te trainen. Dit treft iedereen in Horst.” 

Het zwembad staat op de nominatie om gesloopt te worden. Het college van burgemeester en 

wethouders maken zich sterk voor nieuwbouw bij het Dendroncollege. De gemeenteraad van Horst 

moet nog instemmen met de verhuizing. 

 

4-9-2019, Parijs: Zwembad gesloten na bestorming door burkini activisten 
Bron: Marokko.NL Marokko 

Vijftien mensen bestormden het zwembad als ludieke actie tegen het verbod op het dragen van de 

burkini in het openbare zwembad in de Cour-des-Lions, in het elfde arrondissement van Parijs. 

 

29-8-2019, Tientallen zwembaden te vies: slijm, zweet en urine gevonden 
129 zwembaden en sauna’s in Nederland zijn in de afgelopen drie jaar op de vingers getikt wegens 

gebrekkige hygiëne en veiligheid. Ze gingen keer op keer in de fout en kregen daarom een dwangsom 

opgelegd. Bij de meeste baden was de waterkwaliteit niet op orde. Daar kun je flink ziek van worden. 

Dat blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. Het toezicht op zwembaden is een taak van 

provincies. Een last onder dwangsom is samen met sluiting van een bad één van de zwaarste sancties 

die zij op kunnen leggen. Dat gebeurt alleen als baden herhaaldelijk de regels overtreden. 

 

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws vond in honderden inspectierapporten in totaal 129* 

zwembaden, vakantieparken, sauna's en zorginstellingen die tussen 2016 en eind 2018 zo'n 

dwangsom kregen. Het bedrag daarvan kan oplopen tot enkele tienduizenden euro's. 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190912_00122634/vijftig-mensen-geevacueerd-uit-zwembad-horst-na-harde-knal
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190912_00122634/vijftig-mensen-geevacueerd-uit-zwembad-horst-na-harde-knal
https://drimble.nl/dossiers/multicultureel/marokko/62486275/parijs-zwembad-gesloten-na-bestorming-door-burkini-activisten.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4826071/zwembaden-zwemwater-waterkwaliteit-boete-last-onder-dwangsom-toezicht
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Overal uitslag door vies zwembad, het overkwam Jalyssa. Jalyssa werd ziek worden omdat de hygiëne 

in het zwembad niet op orde is tijdens vakantie. Jalyssa (4) werd ziek door een vies zwembad. Tijdens 

een vakantie werd de kleuter ziek door urine en zweet in het zwembad. 

Diarree, braken en huiduitslag 

Wanneer een zwembad de hygiëne, lucht- en waterkwaliteit niet op orde heeft, kan dat leiden tot 

gezondheidsproblemen. Dat het mis kan gaan, bleek begin augustus. In een zwembad op 

vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel raakten zo'n twintig kinderen onwel. De klachten 

varieerden van diarree en braken tot irritatie aan de ogen en huiduitslag. 

Het zwembad werd gesloten en kon pas dagen later weer open, nadat zowel de water- als de 

luchtkwaliteit weer aan de wettelijke normen voldeden. De directie van het vakantiepark spreekt van 

'botte pech' en laat weten dat zich sinds de reparatie geen problemen meer hebben voorgedaan. 

'De putjes in de groepskleedruimtes zijn er vies en ze stinken. Deze liggen vol met haren en slijmerige 

substanties. Tevens liggen er dode vliegen in de vensterbank bij het wedstrijdbad.' 

- passage uit inspectierapport 

Vervuild zwembadwater  

Het merendeel van de 129 badinrichtingen die de afgelopen jaren op de vingers zijn getikt, kreeg een 

dwangsom vanwege aanhoudende problemen met de waterkwaliteit. Zo werd bijvoorbeeld 

regelmatig te veel chloor, zweet en urine in het zwembadwater gevonden en werden onvoldoende 

maatregelen genomen om ziekteverwekkers uit het water te houden. 

Wie een publiek zwembad heeft, is verplicht om dagelijks meerdere keren het water te controleren. 

Ook moet maandelijks een monster van het water worden onderzocht door een onafhankelijk 

laboratorium. Sommige zwembaden verzuimden dit te doen de afgelopen jaren, ondanks herhaalde 

waarschuwingen van de provincie. 

Hardleers 

Nederland telt duizenden zwembaden. In dat opzicht lijken 129 hardleerse overtreders niet veel. 

Toch is volgens zwembadexpert Marcel Pel van wateradviesbureau Xigna elke dwangsom er één te 

veel. "Je krijgt pas een dwangsom als je het continu niet op orde hebt, dan heb je het echt te bont 

gemaakt." 

Dat de wet op het gebied van waterkwaliteit keer op keer wordt overtreden door veel van deze 

zwembaden, kan leiden tot gezondheidsproblemen bij zwemmers. Dat blijkt uit een analyse van het 

Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. 

Gezondheidsrisico's slechte waterkwaliteit 

Oorzaak Mogelijke gevolgen 

Te hoge zuurgraad (pH) Eczeem 

Te lage zuurgraad (pH) Irritatie van ogen en slijmvliezen, vergiftiging 

Teveel chloor Beschadiging van luchtwegen, maag-
darmkanaal, ogen en huid 

Teveel urine en zweet Irritatie van slijmvlies ogen en luchtwegen (in 
combinatie met chloor) 

Vrijkomend chloorgas Ademhalingsproblemen 

Ontlasting in het water Onder andere diarree en buikkrampen 

Legionella Veteranenziekte of Pontiackoorts 
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'Weinig kennis' 

Zwembadexpert Marcel Pel denkt dat veel overtredingen komen door een gebrek aan kennis. Hij ziet 

het ook in de dagelijkse praktijk. "Ik heb een keer een test gedaan bij een whirlpool in een hotel. 

Daar zat veel te veel chloor in, bijna 30 milligram per liter. Als je daar met een rode zwembroek in 

gaat, kom je er met een witte weer uit, dus je kunt wel voorstellen dat dat ook voor huidirritatie kan 

zorgen." 

Pel benadrukt dat dit een extreem voorbeeld uit zijn eigen ervaring is. Maar meer scholing zou 

volgens hem wel kunnen helpen het aantal zware overtredingen terug te dringen. "Een 

zwemwaterinstallatie onderhouden is echt een vak." 

Uit inspectierapporten van provincies blijkt dat tientallen zwembaden en sauna's de afgelopen jaren 

herhaaldelijk de waterkwaliteit niet op orde hadden. 

Uit inspectierapporten van provincies blijkt dat tientallen zwembaden en sauna's de afgelopen jaren 

herhaaldelijk de waterkwaliteit niet op orde hadden. 

Waar kun je zelf op letten? 

Hoe kun je zo veilig en hygiënisch mogelijk zwemmen? Vijf tips van de zwemexperts van Xigna. 

1. Loop altijd op slippers in het zwembad 

Er zitten altijd schimmels op de vloer. Door slippers te dragen bescherm je niet alleen jezelf, 

maar ook anderen. 

2. Ga plassen op het toilet 

Het lijkt voor de hand te liggen, maar toch wordt er regelmatig te veel urine van bezoekers in 

het zwemwater gevonden.  

3. Ga douchen voor het zwemmen 

Viezigheid in het water komt vooral van zwemmers zelf. Zwembadhouders moeten ervoor 

zorgen dat die viezigheid bestreden wordt, maar als bezoeker kun je daar flink aan bijdragen 

door voor het zwemmen te gaan douchen. Zo spoel je mogelijke schadelijke stoffen van je 

lichaam en komt dit niet in het water. 

4. Als je niet naar de bodem kunt kijken, ga dan niet zwemmen 

Het gebeurt maar zelden dat het zwembadwater zo troebel is dat je er niet doorheen kunt 

kijken. Maar als dat het geval is, blijf dan uit het zwembad. Het is een indicatie voor vervuild 

water. 

5. Heb je twijfels over de waterkwaliteit? Vraag je zwembad 

Ook als het water goed doorzichtig is, kan er iets mis zijn. Als leek kun je dat niet zien. Twijfel 

je over de waterkwaliteit of veiligheid in het zwembad? Vraag dan bij het zwembad naar de 

laatste inspectierapporten en monsteruitslagen. Soms hangen ze ook op een prikbord in het 

zwembad. Mocht je zwembad geen duidelijkheid geven, dan kun je ook aankloppen bij de 

provincie of omgevingsdienst in je regio. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht. 

 

*De namen van de bewuste zwembaden noemen wij niet. De inspectierapporten lopen tot 2018, de 

actuele situatie kan afwijken. 

 

23-8-2019, Zwembad De Schop week gesloten 
Maarten Driessen 

https://www.peelbelangonline.nl/nieuws/20190823/zwembad-de-schop-week-gesloten
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ASTEN - De vloer van De Schop in Asten is te glad, en daarom is het zwembad sinds donderdag één 

week gesloten voor herstelwerkzaamheden. 

Tijdens de zomersluiting zijn de vloer, douches, kleedkamers en gangen van een nieuwe coating 

voorzien. Echter, de aannemer blijkt hierbij de verkeerde coating te hebben gebruikt, waardoor de 

ondergrond te glad is. Vanaf vandaag begint de aannemer daarom met herstelwerkzaamheden. Deze 

duren tot en met volgende week donderdag. Vanaf vrijdag 30 augustus is het zwembad weer 

geopend. De openingstijden van de sporthal van De Schop blijven ongewijzigd. 

 

23-8-2019, Politie jaagt op illegale zwemmers in zwembad De Slenken tijdens 

Wijker feest 
Het is een soort van traditie voor verschillende feestgangers tijdens het Wijker feest in de Wijk: na 

afloop in de nachtelijke uren een duik nemen in zwembad De Slenken. Maar de gemeente De 

Wolden wil dat dit jaar voorkomen en neemt daarom maatregelen. 

"Vorig jaar ontstond er een onverantwoorde situatie. Meer dan 100 mensen zijn in het water 

gesprongen. Hele gezinnen zelfs. Mensen hebben een slok op en er is geen toezicht. Het bestuur van 

het zwembad wil er niet verantwoordelijk voor worden gehouden", zegt burgemeester Roger de 

Groot. 

Om ongelukken te voorkomen let de politie dit jaar extra op dat er geen mensen in het zwembad 

komen buiten de openingstijden. "De politie gaat patrouilleren en treedt op als er toch feestgangers 

in het zwembad springen", aldus de burgemeester. Ook is er camerabewaking. Als het nodig is, 

worden deze beelden overhandigd aan de politie, laat de gemeente De Wolden weten. 

Het Wijker feest is van woensdag 28 augustus tot en met zondag 1 september. 

 

19-8-2019, Bosbad Vledder gesloten door technische storing 
Het Bosbad in Vledder is vandaag gesloten voor bezoekers. Het zwembad heeft te maken met een 

technisch mankement. 

Volgens manager Henrica Bergsma gaat het om een storing in de filter- en elektrische installatie. Het 

Bosbad is door het mankement ook telefonisch niet bereikbaar. Bergsma verwacht de deuren 

morgen weer te kunnen openen. 

Het Bosbad bestaat uit twee bassins, een peuterbad, een familiebad en speelvoorzieningen. De beide 

bassins worden omringd door een zonneweide en een zandstrand. 

 

14-8-2019, PELICAN DIVE IN HOORNSE VAART TE HEFTIG, OPENING TOT NADER 

ORDER UITGESTELD 
Het Alkmaarse zwembad Hoornse Vaart stelt de opening van de nieuwe glijbaan uit. De Pelican Dive 

zou donderdag 15 augustus om 12:30 uur worden geopend, maar blijft nu tot nader order gesloten. 

"Er waren zoveel reacties op de Facebookpagina van Alkmaar Centraal, dat we besloten een bericht 

te sturen. We hopen dat er straks niemand voor niks komt", laat Gudron Vis van Alkmaar Sport 

weten. 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/151043/Politie-jaagt-op-illegale-zwemmers-in-zwembad-De-Slenken-tijdens-Wijker-feest
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/151043/Politie-jaagt-op-illegale-zwemmers-in-zwembad-De-Slenken-tijdens-Wijker-feest
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/150898/Bosbad-Vledder-gesloten-door-technische-storing
https://www.heerhugowaardcentraal.nl/nieuws/60044306-pelican-dive-in-hoornse-vaart-te-stijl-opening-tot-nader-order-uitgesteld
https://www.heerhugowaardcentraal.nl/nieuws/60044306-pelican-dive-in-hoornse-vaart-te-stijl-opening-tot-nader-order-uitgesteld
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Woensdagochtend is de nieuwe glijbaan getest. Ondanks alle berekeningen, "is hierbij is 

geconstateerd dat de vrije val te steil is, de veiligheid kan hierdoor niet gegarandeerd worden. De 

glijbaan wordt zo spoedig mogelijk aangepast en blijft tot nader order gesloten." 

Zwembad Hoornse Vaart is het derde zwembad in Nederland met een glijbaan als de Pelican Dive. 

Het Tikibad in Duinrell en het Roompot-vakantiepark in Zeeland gingen het Alkmaarse zwembad 

voor. Gudron Vis: "Die glijbanen zijn echter niet exact hetzelfde en ook de situaties zijn anders." 

Op de vraag hoe de glijbaan te steil kan zijn, moest Vis het antwoord schuldig blijven. Mogelijk 

kunnen gebruikers zich toch nog tegen de bovenkant van de tunnel stoten als ze even te hard 

afzetten. Het kan ook zijn dat de val in het water onder een minimale hoek moet gebeuren. 

 

6-8-2019, Poepen in het zwembad is de nieuwe internet ‘challenge’ in Spanje 
MADRID – Terwijl het bekend is dat in veel zwembaden er stiekem geplast wordt is er nu op internet 

een nieuwe ‘challenge’ ontstaan waarbij men moet poepen in openbare zwembaden. Het is een 

nieuwe ‘desafio’ ofwel uitdaging om populair te zijn op internet wat te vergelijken is met de ‘ice-

bucket-challenge’ enkele jaren geleden of soortgelijke uitdagingen op sociale media. 

Tot nu toe is deze ‘challenge’ nog niet overal in Spanje populair maar internet is internet en de 

sociale media gaat snel. In de regio Castellón en Valencia moesten enkele zwembaden in de dorpen 

Catarroja, Tavernes Blanques, Riba-roja de Túria, Massanassa en Segorbe reeds gesloten worden 

vanwege de aanwezigheid van menselijke uitwerpselen (heces) in het water. 

Men weet nu nog niet wie de verantwoordelijken zijn voor de poep in het zwembadwater maar men 

gaat er vanuit dat het om jongeren gaat tussen de 12 en 16 jaar die makkelijk beïnvloed worden door 

dit soort internet-uitdagingen. Op dit moment heeft men van deze ‘grap’ nog geen video’s op foto’s 

aangetroffen op de sociale media. 

Uitwerpselen in het water kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de gebruikers van 

een zwembad. De bacteriën die in het water worden aangetroffen bij de dagelijkse keuring leiden 

vaak tot tijdelijke sluiting van een zwembad. Meer chloor in het water of de toevoeging van andere 

chemicaliën is geen goede oplossing dus wordt er gezocht naar andere manieren om de 

aanwezigheid van uitwerpselen sneller te lokaliseren. 

Maar dat het niet goed gaat wat betreft uitwerpselen in de regio Valencia blijkt wel uit het feit dat 

nog niet zo lang geleden diverse stranden bij Valencia gesloten moesten worden vanwege de 

aanwezigheid van uitwerpselen en ander afvalwater in zee. Dat was afkomstig van ongezuiverd water 

dat geloosd werd in zee. 

 

4-8-2019, Filmpje: zwembadgolfje wordt tsunami 
Karlijn Klei 

Bezoekers van dit waterpark verwachtten lekker rond te dobberen, maar er ging iets mis. Door een 

storing kregen ze een metershoge golf voor de kiezen. 

Ik ging vroeger bijna nooit naar het zwembad, maar als ik mijn ouders zover kreeg, wilde ik in ieder 

geval in het golfslagbad. Die golfjes waren alleen niets vergeleken met die de bezoekers van het 

Yulong Shuiyn-waterpark in China onlangs voor de kiezen kregen. Een dagje afkoelen in de tropische 

https://www.spanjevandaag.com/06/08/2019/poepen-in-het-zwembad-is-de-nieuwe-internet-challenge-in-spanje/
https://www.kijkmagazine.nl/filmpjes/filmpje-zwembadgolfje-wordt-tsunami/
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baden kwam abrupt ten einde toen de golven in het golfslagbad uitgroeiden tot bijna tsunami-

achtige afmetingen. 

Storing? 

Een filmpje van het voorval ging de afgelopen dagen het internet over. Gelach en andere 

pretgeluiden slaan snel om in gegil als blijkt hoe hoog en sterk de golf is. Moeiteloos schept de 

kunstmatige tsunami, die ruim buiten de randen van het zwembad stroomt, zwemmers mee, en 

kwakt ze verderop weer neer. 

Nu is dit bad, dat ietwat ongemakkelijk de tsunami pool heet, wel bedoeld voor flinke golven, maar 

dit was natuurlijk te veel van het goede. Het gerucht ging dat de bestuurder van de golfmachine 

dronken was en het apparaat, al dan niet met opzet, op volle kracht zette. Volgens het park was de 

tsunami het gevolg van een stroomstoring. 

Botbreuken 

44 mensen bezeerden zich dusdanig dat ze opgenomen moesten worden in het ziekenhuis. Voor 39 

van hen viel het gelukkig uiteindelijk allemaal erg mee, aldus de China Daily. Een dag later konden die 

alweer naar huis. De vijf anderen bleven langer in het ziekenhuis om behandeld te worden voor hun 

rib- en voetbreuken. 

Na het ongeluk werd het waterpark een dag gesloten. Na de nodige checks en reparaties wil het 

‘zwemparadijs’ de deuren weer openen. Maar of de tsunami-pool dan weer zo vol zal zitten, dat 

moeten we nog maar zien. 

Bronnen: South China Morning Post, China Daily, Science Alert 

 

3-8-2019, Provincie sluit zwembad 
De provincie Noord-Brabant heeft in een vakantiepark in Kaatsheuvel een zwembad gesloten. 

Woensdag werden 20 kinderen in het binnenbad onwel. Acht van hen moesten behandeld worden 

aan de ogen, huid en luchtwegen. 

Uit onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit niet in orde is en dat de installatie die de lucht moet 

zuiveren niet goed werkt. 

 

1-8-2019, Twintig kinderen onwel na bezoek aan zwembad recreatiepark 

Kaatsheuvel 
Twintig kinderen voelden zich gisteren niet lekker nadat ze hadden gezwommen in het 

binnenzwembad van recreatiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. Sommige kinderen hadden last van 

rode ogen, een droge keel en een paar kregen diarree. 

De kinderen zijn naar de huisartsenpost gegaan. Omdat het om zo veel kinderen ging, heeft de arts 

de politie en de GGD ingeschakeld, meldt Omroep Brabant. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. "De 

kinderen hadden een paar uur last van de klachten. Het gaat nu weer goed", zegt directeur Jos 

Mennen van de Oostappengroep, waar Droomgaard onder valt. 

Gisterochtend was er nog niks aan de hand in het zwembad. Er worden elke dag meerdere metingen 

gedaan. Bij een tweede controle, later op de dag, bleek er iets niet in orde. Er was iets mis in de 

file://///dc01hb/Nunspeet/E+W+WZ/R&D/Kennis%20(info+data)/Opleidingen%20&%20Congressen/Opleidingen/Borging%20Hygiëne%20en%20veiligheid%20in%20zwembaden/Provincie%20sluit%20zwembad
https://nos.nl/artikel/2295910-twintig-kinderen-onwel-na-bezoek-aan-zwembad-recreatiepark-kaatsheuvel.html
https://nos.nl/artikel/2295910-twintig-kinderen-onwel-na-bezoek-aan-zwembad-recreatiepark-kaatsheuvel.html
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technische installatie van het zwembad. Het bad werd daarom gesloten, maar werd rond 17.00 weer 

geopend. Daarna kregen de kinderen de gezondheidsklachten. 

Het bad is sindsdien dicht en gaat pas weer open als duidelijk is wat er nou niet goed was, zegt 

Mennen. "We willen eerst in overleg met de omgevingsdienst bepalen wanneer het weer open kan." 

Er zijn op het park ook buitenbaden. Die zijn wel gewoon open. 

 

29-7-2019, Zwembad in Steenbergen gesloten na inbraak 
Steenbergen - Zwembad De Meerin is tot nader orde gesloten vanwege een inbraak afgelopen nacht. 

Bij de naastgelegen tennisvereniging is afgelopen nacht ook een poging tot inbraak geweest, zo laat 

de politie weten. De politie heeft beide zaken in onderzoek. 

Een woordvoerder van de gemeente Steenbergen laat weten dat nog niet duidelijk is wat er is 

buitgemaakt. Wel ligt er overal glas waardoor het niet veilig is om het zwembad te openen. De politie 

liet eerder al weten dat er ook is geprobeerd in te breken bij de naastgelegen tennisvereniging. Of de 

zaken verband hebben met elkaar is nog niet met zekerheid te zeggen, zo laat de politie weten. De 

politie neemt dit wel mee in hun onderzoek. 

 

25-7-2019, Zwembad Meerssen gesloten voor onderzoek na verdrinking 
Zwembad Meerssen gesloten voor onderzoek na verdrinking 

Het zwembad in Meerssen blijft donderdag dicht. De politie is een onderzoek gestart nadat 

woensdagavond een drenkeling uit het water werd gehaald. 

Hoe lang het zwembad aan de Molenveldweg dicht blijft is nog niet bekend. 

Woensdagavond tegen half zeven kwam er een melding dat een man op de bodem van het zwembad 

lag. Hulpdiensten rukten massaal uit. De man werd uit het water gehaald, gereanimeerd en naar het 

ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is later in het ziekenhuis overleden. 

 

24-7-2019, Domper voor Het Run; zwembad vandaag dicht door stroomstoring 
DRUNEN - Zwembad het Run in Drunen is tijdelijk gesloten. Dit als gevolg van een stroomstoring. Het 

probleem zit volgens Het Run waarschijnlijk in het transformatorhuisje op het terrein van Het Run.  

Dik de Joode  

Op de heetste dag van het jaar het zwembad niet kunnen openen vanwege een stroomstoring, dat 

klinkt als een nachtmerrie. Het overkomt deze woensdag zwembad Het Run in Drunen. Daardoor 

kwamen zwemmers aan een gesloten deur. 

Hanna  (,,een achternaam is niet nodig”) - had eindelijk een vrije dag. De Waalwijkse dacht die in te 

vullen met een bezoek aan Het Run, maar strandstoeltje, strandlaken en zonnecrème blijven in haar 

auto liggen. ,,Hier baal ik van, al kunnen ze er bij het zwembad niks aan doen.” Er is een alternatief: 

een afgraving opzoeken. Ze trekt haar neus op: ,,Dat is niet echt fris.” 

We hebben weliswaar weer elektriciteit, maar doordat alles lange tijd heeft stilgelegen zijn de 

waardes van chloor en zuur nog niet op orde 

https://www.112markiezaten.nl/nieuws/2775/Zwembad-in-Steenbergen-gesloten-na-inbraak/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190725_00115973/zwembad-meerssen-gesloten-voor-onderzoek-na-verdrinking
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/domper-voor-het-run-zwembad-vandaag-dicht-door-stroomstoring~a1929a68/
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Stanley van Damme, Bedrijfsleider Het Run 

Rond twaalf uur zijn er maar heel weinig mensen bij Het Run. De social media en de krant hebben 

zwemmers kennelijk al op de hoogte gebracht van de malheur. ,,Het is heel vervelend”, zegt 

bedrijfsleider Stanley van Damme. ,,We wilden er een geweldige dag van maken. Zo hadden we 

goochelaar Dries uitgenodigd.”  

Misschien duikt de illusionist nog op. ,,Als alles weer in orde, gaan we natuurlijk open. We hebben 

weliswaar weer elektriciteit, maar doordat alles lange tijd heeft stilgelegen zijn de waardes van 

chloor en zuur nog niet op orde. Kortom, veiligheid komt natuurlijk op de eerste plaats.” 

Teleurstellen 

Van Damme ontdekte ‘s morgens om kwart voor zeven dat het niet pluis was. ,,De waardes klopten 

niet. Ook hoorden we geen geluid uit de machinekamer. Een stroomstoring dus, daardoor is de 

motor in de machinekamer in zijn beveiliging gevallen. Ik heb alle bedrijven gebeld die nodig waren 

om dit op te lossen. Die zijn er snel op ingesprongen.” 

Om zeven uur stonden de dauwtrappers op de stoep. ,,Die moesten we dus teleurstellen.” De 

stroomstoring is een domper in een verder zonnig seizoen voor BillyBird, dat Het Run exploiteert. 

Van Damme: ,,Het zwembad draait als een tierelier. Met deze dagen komen er zo’n 2500 tot 3000 

mensen. Het is overmacht. Gelukkig snappen de mensen dat ook.” 

 

22-7-2019, Zwembad De Windas opnieuw deels dicht door tegelproblemen 
Het wedstrijdbad van zwembad De Windas in Bergschenhoek gaat opnieuw een paar weken dicht 

door problemen met het loslaten van tegeltjes. Eerder dit jaar lieten tegels van de vloer van het 

zwembad los. 

Het herstelwerk begint op 17 augustus en duurt vijf tot zes weken. Gedurende die tijd is het 

wedstrijdbad gesloten.  

Er zijn al vaker problemen geweest met het loslaten van tegeltjes in de baden van De Windas. Uit 

onderzoek blijkt dat trillingen van de HSL of evenementen niet de oorzaak zijn. Wat dan wel de 

oorzaak is niet duidelijk geworden. 

De herstelwerkzaamheden kosten ongeveer 100-duizend euro. 

 

22-7-2019, Zwembad De Spetter eerder dicht door troebel water 
Zwembad De Spetter in Tholen is vanmiddag ruim voor sluitingstijd dichtgegaan. Alle zwemmers 

moesten het bad verlaten omdat het water te troebel was geworden. Naar de oorzaak van die 

troebelheid wordt nog onderzoek gedaan. 

Bekendmaking bij zwembad De Spetter (foto: Omroep Zeeland) 

Beheerder Paco Telderman zegt dat hij de beslissing heeft genomen om veiligheidsredenen. Door het 

troebele water konden de badmeesters de bodem van het diepste deel van het zwem bad niet meer 

goed zien. "Je moet er niet aan denken dat er iemand op de bodem ligt", zegt Telderman. "En dat wij 

die niet gezien hebben." 

Zekere voor het onzekere 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/184261/Zwembad-De-Windas-opnieuw-deels-dicht-door-tegelproblemen
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/114222/Zwembad-De-Spetter-eerder-dicht-door-troebel-water
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Er loopt een onderzoek naar het euvel, maar het is nog niet bekend wat de oorzaak is. "We proberen 

nu dit seizoen zo goed mogelijk door te komen", zegt de beheerder. "We zijn zoveel als mogelijk 

open en als het water te troebel wordt - meestal bij grote drukte - dan nemen we het zekere voor 

het onzekere en gaan we dicht. In de winter kunnen we het dan gaan oplossen." 

 

20-7-2019, Actiegroep hangt anti-islamspandoeken op bij zwembad De Fakkel 
Bij zwembad de Fakkel in Ridderkerk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag spandoeken met anti-

islamitische teksten opgehangen door actiegroep Voorpost. 

Op de spandoeken zijn teksten te lezen als 'Door Islam-vertier geen zwemplezier' en 'Zwemterreur = 

Islamterreur, gemeente verzwijgt'. 

Vorige maand werd het zwembad door de politie gesloten, nadat groepen jongeren voor overlast 

hadden gezorgd in het zwembad. Er waren ook vechtpartijen ontstaan.  

Voorpost is een nationalistische vereniging die actief is in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. 

De politie meldt dat de spandoeken zijn verwijderd. 

 

14-7-2019, Zwembad Wieringerwaard krijgt bezoek van vandalen 
Zwembad Wieringerwaard krijgt bezoek van vandalen 

Suzanne Rijnja, WIERINGERWAARD 

Een domper voor de vrijwilligers en badgasten van Zwembad Wieringerwaard. In de nacht van 

zaterdag op zondag zijn er vandalen het terrein opgegaan en hebben de nodige schade aangericht. 

„Alles wat langs de kant stond is te water gegooid. Zelfs de zware picknicktafels, die zijn ook nog eens 

prijzig. De tafels wegen zeker meer dan tweehonderd kilo, dus het moeten meerdere personen zijn 

geweest”, vertelt Ivo de Block, voorzitter van de beherende stichting. 

Wat er precies te water is gegooid, is nog niet duidelijk. „We kunnen in vijf van onze baden niet zien 

wat er op de bodem ligt. We gaan een duiker inschakelen.” 

Vanwege het vandalisme is het zwembad zondag in ieder geval gesloten. „We kunnen pas weer open 

gaan als er niks meer in het water ligt en we de veiligheid kunnen garanderen. Morgen is er ook 

zwemles waarbij gedoken moet worden, of dat doorgaat moeten we nog afwachten.” 

Behalve de schadekosten vindt De Block het vooral heel vervelend: „Je probeert met zoveel 

vrijwilligers iets moois neer te zetten, en dan gebeurt dit.” 

Wie het vandalisme heeft gepleegd is nog niet duidelijk. „We hebben contact gehad met de politie. 

En we hebben een duidelijke voetafdruk, maar daar kan de politie waarschijnlijk niet zo veel mee.” 

Via Facebook worden de badgasten op de hoogte gehouden over de voorgang. 

 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/184197/Actiegroep-hangt-anti-islamspandoeken-op-bij-zwembad-De-Fakkel
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190714_95730094/zwembad-wieringerwaard-krijgt-bezoek-van-vandalen?utm_source=google&utm_medium=organic
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5-7-2019, Grote woede om zwembadterreur, privacywet bemoeilijkt aanpak 
Terwijl de ‘zwembadterreur’ in tal van plaatsen blijft doorgaan, zoeken zwembaden naar 

maatregelen om de intimidatie, vernielingen en aanrandingen te stoppen. Een zwarte lijst met 

overlastgevende jongeren die zwembaden onderling uitwisselden, mag door de privacywetgeving 

niet meer worden gebruikt. Ondanks massale verontwaardiging in Nederland en België is het 

probleem zo moeilijk op te lossen. 

Een golf van ‘zwembadterreur’ in tal van plaatsen door heel Nederland zorgt de afgelopen week voor 

woede. Woensdag was het nog raak in in Zeist, waar vier jonge kinderen van tussen de 8 en 13 jaar 

oud bij hun geslachtsdelen zijn gegrepen door een ‘nog onbekende groep jongens’. De seksuele 

intimidatie had plaats in zwembad Dijnselburg. De jongens gedroegen zich volgens het AD al langer 

‘vervelend’. Een woordvoerder van de organisatie die het zwembad exploiteert, zei dat het (nog) niet 

mogelijk is om de aanranders de toegang tot het zwembad te ontzeggen, omdat camerabeelden 

alleen kunnen worden bekeken als er aangifte is gedaan. Dat is vooralsnog niet gebeurd. 

Zwembad Ridderkerk plaatst prikkeldraad op hekken 

Ook andere zwembaden in het land worstelen met de zwembadterreur. Zo gaat zwembad De Fakkel 

in het Zuid-Hollandse Ridderkerk prikkeldraad plaatsen op de hekken, meldt de regionale zender RTV 

Rijnmond. Ook mogen bezoekers die jonger zijn dan 21 jaar oud tot 14.00 uur, de zogenoemde 

familie-uren, niet naar binnen zonder begeleiding. Dat heeft het zwembad besloten nadat afgelopen 

weekeinde vechtpartijen uitbraken tussen groepen jongeren uit Rotterdam-Zuid. De ‘raddraaiers’ 

klommen over hekken, vielen vrouwen lastig en roofden kluisjes leeg. 

Op de Facebook-pagina van De Fakkel zijn diverse reacties geplaatst waarin wordt gemeld dat het 

voornamelijk ging om jongeren van ‘een bepaalde afkomst’, die bijvoorbeeld ‘kech’ (straattaal voor 

hoer of slet) naar vrouwen riepen. Ook zouden overlastgevende jongeren onder invloed van alcohol 

en lachgas het zwembad zijn binnengelaten. De beveiligers zijn volgens sommige bezoekers meer 

bezig met ‘vrouwelijke aandacht’ dan met het handhaven van de rust en veiligheid. 

AVG-wetgeving obstakel voor zwarte lijst met gegevens jongeren 

Het zwembad zou het liefst de gegevens van de probleemjongeren uitwisselen om ze zo de toegang 

te kunnen ontzeggen. ‘We werken samen met twintig andere zwembaden en hebben een 

gezamenlijke zwarte lijst,’ zegt directeur Angela Snel tegen RTV Rijnmond. ‘Maar door de AVG-

wetgeving over privacy mogen we die gegevens niet meer uitwisselen.’ Volgens Snel biedt de wet 

‘wel wat beweegruimte’, al moet daarvoor een ‘convenant’ worden opgesteld. De directeur spreekt 

van een ‘maatschappelijk probleem, dat overal speelt’. Twan Theelen, bestuurder van Sport en 

Welzijn waar ook het zwembad De Fakkel onder valt, onderschrijft dat: ‘We hebben te maken met 

een andere maatschappij, anders van normen en waarden.’ 

Daarmee verwijst hij onder meer naar soortgelijke problemen zoals in Tilburg, Den Haag, Amersfoort 

en het Zeeuwse dorp Koewacht, waar vorige week Marokkaanse jongeren uit de Belgische dorpen 

Stekene en Sint-Niklaas tienermeisjes en (moeders met) jonge kinderen lastigvielen en betastten. 

Ook daar zijn de veiligheidsmaatregelen verscherpt: bezoekers moeten zich voortaan legitimeren, en 

badmeesters zijn uitgerust met een bodycam, meldt Omroep Zeeland. 

PVV’ers pleiten voor keiharde aanpak: ‘Speelt al 20 jaar’ 

In politiek Den Haag houdt de ‘zwembadterreur’ de gemoederen ook bezig. Geert Wilders deelt op 

Twitter het nieuws over de privacywetgeving die het weren van Marokkaanse probleemjongeren 

bemoeilijkt, en stelt de vraag: ‘Willen we meer of minder privacy voor #relmarokkanen?‘, een 

referentie aan zijn geruchtmakende uitspraken over Marokkanen. ‘Dan gaan we dat regelen!’ Eerder 

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2019/07/wetgeving-bemoeilijkt-aanpak-zwembadterreur-697562/
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deze week gaf de PVV-leider ook al zijn ongezouten mening over de kwestie. ‘We willen onze 

zwembaden terug! Weer veilig voor onze vrouwen en dochters,’ schreef hij onder een foto van een 

handdoek met Marokkaanse vlag die in een zwembad ligt. ‘Pak het overlastgevende tuig eindelijk 

eens keihard aan! Stop de #zwembadterreur!’ 

Zijn partijgenoot Martin Bosma zegt in onderstaande reportage van GeenStijl, dat Tweede 

Kamerleden interviewde over de kwestie, dat dergelijke problemen twintig jaar geleden al in 

Rotterdam speelden. Daarmee doelt hij onder meer op subtropisch zwemparadijs Tropicana, dat in 

2010 werd gesloten. Op sociale media doen deze week veelvuldig artikelen van eind vorige eeuw de 

ronde, waarin ‘seksueel geweld en ander onoorbaar gedrag van vooral allochtone jongeren tegen 

meisjes en jonge vrouwen in zwembaden’ worden beschreven. ‘In 98 procent van deze gevallen gaat 

het om allochtone jongeren,’ vertelde toenmalig Tropicana-directeur Frank Blom in 1998 aan NRC. 

Ook de reportage ‘Op vrijdagavond is de lol eraf‘ van Trouw uit de zomer van datzelfde jaar beschrijft 

aanranding, intimidatie, diefstal en vandalisme in Nederlandse zwembaden. ‘Over het algemeen zijn 

het Marokkaanse jongens die de meeste overlast veroorzaken,’ zei adjunct-directeur André 

Timmerman van Sportfondsen Nederland, de instelling die destijds honderd zwembaden 

exploiteerde, tegen de krant. Volgens hem veroorzaakt ‘de preutse islamitische opvoeding, waarin 

vrouwen worden afgeschermd’ het gedrag van de jongeren: ‘Als je dan als Marokkaanse jongen in 

het zwembad komt, lijkt het vrij schieten, is het moeilijk om je te beheersen. Plus dat ze geen respect 

hebben voor westerse vrouwen.’ 

Ook PVV’er Bosma zoekt de verklaring in de opvoeding van de jongeren. ‘Er lopen meisjes rond die 

niet gekleed gaan in de islamitische dracht, dus voor veel mohammedanen zijn dat toch kafir-meisjes 

waar je alles van alles mee kan uitvoeren.’ Niet alle ondervraagde Kamerleden denken dat het om 

een cultureel probleem gaat. ‘Het schijnt sowieso dat als het heel warm is, dat de gemoederen 

sneller verhit raken,’ zegt Jan Paternotte (D66). ‘Dat is ook waar die uitdrukking vandaan komt. 

‘Verhit raken, dat gebeurt nou eenmaal niet als het tien graden vriest.’ Hij zegt dat je ‘nooit iets hoort 

over terreur tijdens de Elfstedentocht, misschien ook omdat de Elfstedentocht niet zo veel meer 

plaatsvindt.’ Wel wil hij dat hard wordt opgetreden tegen de daders: wie huisvredebreuk pleegt in 

een zwembad en daar mensen lastigvalt, moet volgens Paternotte de gevangenis in. 

Volgens de VVD zijn de problemen in elk geval niet te verhelpen door maatregelen vanuit de politiek. 

De partij geeft op Twitter aan dat ‘Mannen en vrouwen een apart zwembad geven’ en ‘Een 

maatregel uit de Tweede Kamer’ niet de oplossing zijn voor zwembadterreur. Wat dan wel? ‘Door 

gewoon fatsoen. Van iedereen,’ twittert het officiële account van de VVD. 

‘Daar heb je dus helemaal niks aan,’ reageert Forum voor Democratie-fractievoorzitter Thierry 

Baudet. ‘Dus mensen moeten ook niet meer op die partij stemmen (…) Als je stemt op partijen die 

massale immigratie bevorderen, soft willen optreden, al decennia niets eraan willen doen (…) dan 

moet je dus niet al te verbaasd zijn als dat ook op een gegeven moment consequenties heeft.’ 

Baudet pleit voor keihard straffen, wat ‘we zijn verleerd in Nederland’. 

Rel in België: ‘Laat lastige jongeren zwemmen in Middellandse Zee’ 

In België, waar de afgelopen weken ook zwembaden in onder meer Kortrijk en Oostende te kampen 

hadden met respectievelijk ‘Frans-Arabische jongeren’ en ‘minderjarige Brusselse amokmakers’, doet 

de zwembadterreur veel stof opwaaien. Parlementslid Sam van Rooy van verkiezingswinnaar Vlaams 

Belang veroorzaakte donderdag een politieke rel met een tweet over een Utrechts zwembad dat 

werkt met aparte zwemtijden voor ‘lastige jongeren’. ‘Ik ken nog wel een “zwembad” waar deze 

“lastige jongeren” helemaal apart in hun “eigen zwemtijd” mogen gaan zwemmen: de Middellandse 

Zee.’ 
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'Eigen zwemtijd voor lastige jongeren werkt, Den Hommel voorbeeld voor andere 

baden'#Islamisering leidt altijd tot #apartheid.     https://www.ad.nl/utrecht/eigen-zwemtijd-voor-

lastige-jongeren-werkt-den-hommel-voorbeeld-voor-andere-

baden~a215b850/?referrer=https://www.google.com/ … 

Critici vinden het een ongepaste verwijzing naar de verdrinkingen van migranten op die zee. ‘Zonder 

meer een misselijkmakend bericht!’ schreef bijvoorbeeld fractieleider Matthias Diependaele van de 

rechtse N-VA. Van Rooy weerspreekt dat hij de vergelijking trekt met drenkelingen. ‘Aan de 

Middellandse Zee zwemmen dagelijks duizenden toeristen,’ reageert hij tegenover persbureau Belga. 

‘Die verwijzing naar de verdrinkingen staat helemaal niet in mijn bericht.’ Ook Vlaams Belang-

partijvoorzitter Tom van Grieken interpreteert de tweet anders: ‘Tal van islamitische landen liggen 

aan de Middellandse Zee. Dat ze daar de boel op stelten gaan zetten.’ 

 

3-7-2019, PROBLEEM MET LEGIONELLA BIJ ZWEMBAD DE GELENBERG IN 

DRUTEN 
DRUTEN – De bezoekers van zwembad De Gelenberg in Druten kunnen al enige tijd niet meer 

douchen. Achter het bordje “technische storing” blijkt echter iets anders schuil te gaan. 

Burgemeester Corry van Rhee zei dinsdag dat in De Gelenberg de legionella bacterie is 

geconstateerd. 

Behalve de douches zijn ook de glijbaan, het peuterbad en de whirlpool tijdelijk buiten gebruik. 

Dankzij deze maatregelen levert de legionella volgens de burgemeester verder geen gevaar op voor 

de volksgezondheid. 

“De gemeente heeft overwogen om De Gelenberg geheel te sluiten, maar dat bleek niet nodig. In 

overleg met de GGD is besloten om het zwembad toch open te houden,” aldus Van Rhee. 

Bacterie in leidingen 

De legionella bacterie is enige weken geleden ontdekt in enkele leidingen van het zwembad. Volgens 

de directie van het zwembad zijn toen meteen maatregelen getroffen om de leidingen weer schoon 

te krijgen. Burgemeester van Rhee zegt dat de leidingen zijn doorgespoeld met warm water, maar 

dat bleek onvoldoende te helpen. 

De maatregelen zijn genomen om elk risico voor de volksgezondheid uit te sluiten. Het instructiebad 

en het wedstrijd-bad zijn gewoon open en de zwemlessen en het afzwemmen gaan gewoon door. 

Kosten niet te overzien 

De Gelenberg is vanaf komende maandag 8 juli vier weken gesloten vanwege de zomervakantie. In 

deze periode gaat men druk aan de slag om alle legionella uit de leidingen te halen. De legionella 

bacterie wordt wel vaker aangetroffen bij zwembaden of andere sportaccommodaties. 

Het is niet bekend of de tijdelijke sluiting van enkele voorzieningen, zodat men bijvoorbeeld niet 

meer kan afdouchen, heeft geleid tot een zichtbare daling van het bezoekersaantal. Hoeveel kosten 

er gemoeid zijn met het legionella probleem, is volgens de burgemeester nu nog niet te overzien. 

 

https://rn7.nl/nieuws/probleem-met-legionella-bij-zwembad-de-gelenberg-in-druten
https://rn7.nl/nieuws/probleem-met-legionella-bij-zwembad-de-gelenberg-in-druten
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2-7-2019, Beter hekwerk en meer toezicht na onrust De Waterman 
WATERINGEN - Openluchtzwembad De Waterman in Wateringen neemt maatregelen na de overlast 

van een groep badgasten afgelopen zaterdag. Rondom het bad komen extra hekken en de beveiliging 

en het toezicht worden opgeschroefd. Het bestuur denkt zelfs aan de invoer van een pasjessysteem. 

Afgelopen zaterdag ontstond er grote onrust nadat een bezoekster in het zwembad een epileptische 

aanval kreeg. De aanwezigheid van agenten en ambulancebroeders werkte als een rode lap op een 

stier bij een bepaalde groep badgasten. Voorzitter Leo Zwinkels heeft het over 'medelanders', die lak 

hebben aan het toezicht en de beveiliger. Van het onheus bejegenen van vrouwelijke badgasten is 

volgens de voorzitter absoluut geen sprake geweest. 

Als het bad overvol raakt en er korte lontjes ontstaan, ziet de leiding geen andere keuze dan tot 

ontruiming over te gaan. Sommigen springen aan de achterkant in de sloot en komen zo toch het bad 

in. Die groep komt volgens het zwembad niet uit Wateringen, maar uit omliggende gemeenten. 

Pasjessysteem 

Zondag mochten alleen nog jongeren naar binnen, van wie een vader of moeder garant staat. Maar 

dat bleek niet te handhaven. Daarom kiest men nu voor inzet van meer beveiligers en extra toezicht, 

ook van de vrijwilligers. 

Op de ligweide komt mogelijk een verhoging, voor beter toezicht. En men denkt aan een 

pasjessysteem, zoals Den Haag ook heeft. Iedereen van 14 jaar en ouder die wil zwemmen in Den 

Haag, moet er een aanvragen. Mensen die een pas willen hebben, moeten zich legitimeren en er 

wordt een foto van hen gemaakt. Maar zo lang niet duidelijk is of de gemeente Westland door wil 

met De Waterman, blijft deze maatregel nog even op de plank liggen. 

Raadsvragen 

De zaak krijgt nog wel een staartje. LPF Westland heeft vragen aan het college van burgemeester en 

wethouders gesteld en wil onder meer weten of er eerder dit jaar meldingen zijn geweest van deze 

specifieke overlast. 

 

27-6-2019, Frankrijk: Zwembad toch gesloten na rel om burkini 
Ondanks de zinderende hitte in Frankrijk heeft Grenoble in het zuidoosten de twee zwembaden in de 

stad gesloten. Daartoe is besloten vanwege een rel over het dragen van een burkini, zo heeft de 

burgemeester meegedeeld. 

Op initiatief van een mensenrechtengroepering wilde zondag een aantal moslima's in burkini een 

duik nemen in de openbare baden. Dat terwijl de gemeente de religieuze badkledij heeft verboden. 

De badmeesters vroegen de burgemeester daarop om de zwembaden te sluiten. Ze kunnen de 

veiligheid van de badgasten niet garanderen als ze zich ook moeten bezighouden met de heisa die de 

burkini's veroorzaken, stellen ze. 

De moslimvrouwen en de mensenrechtenorganisatie vinden het verbod discriminerend en willen dat 

de gemeente de regels aanpast. Voor veel mensen in Frankrijk is de burkini echter een symbool van 

onderdrukking. 

Duitsland 

Het kan ook anders. Een Duitse rechtbank heeft onlangs het verbod van de gemeente op de burkini 

in openbare zwembaden ongeldig verklaard. Het verbod werd aangevochten door een Syrische 

asielzoekster die op advies van haar arts het openbare zwembad wilde gebruiken. De rechtbank 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3860672/Beter-hekwerk-en-meer-toezicht-na-onrust-De-Waterman
https://nieuws.marokko.nl/57867/frankrijk-zwembad-toch-gesloten-na-rel-om-burkini/
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oordeelde dat het gemeentelijk besluit om de burkini te verbieden 'een schending is van de Duitse 

grondwet om op gelijke voet behandeld te worden'. 

 

17-06-2019, Twee reanimaties in De Vrijbuiter; zwembad eerder gesloten 
By Ferry in NIEUWS  

Zondagmiddag is Zwembad de Vrijbuiter eerder gesloten nadat twee personen gereanimeerd 

moesten worden. Beide personen zijn meegenomen met de ambulance. 

Sluiting 

Het zwembad in Almere Buiten, dat normaal gesproken om 16.00 uur sluit, ging eerder dicht omdat 

het personeel vrij aangeslagen was. De manager van het zwembad wist niet zeker of het personeel 

na de reanimaties goed in staat was toezicht te houden. 

Reanimatie 

Dat twee personen vlak na elkaar een hartstilstand kregen, heeft volgens het zwembad niets met 

elkaar te maken. Bronnen melden aan 1Almere dat het na omstandigheden weer goed gaat met de 

desbetreffende personen. 

 

12-6-2019, Stormschade Dongens zwembad De Vennen ‘toeval’ 
DONGEN - Zwembad De Vennen in Dongen blijft nog zeker tot morgenochtend gesloten, nadat de 

storm van afgelopen zaterdag het pompsysteem ontregelde. 

Geert Nijland 

Directeur Peter Verhoof noemt het stom toeval dat uitgerekend op één van slechts drie dagen in het 

jaar dat het zwembad dicht is de boel in het honderd loopt. ,,Er was nog wel een waterpolotoernooi 

gepland, maar omdat er te weinig deelnemers waren is dat toernooi op het laatste moment 

geschrapt. En dus was het zwembad dicht. Als het bad open was geweest, waren de problemen 

meteen opgemerkt’’, zegt Verhoof.   

Bladval 

Het probleem van het zwembad De Vennen is dat het in een bosrijke omgeving ligt en daardoor 

gevoelig is bladval. Verhoof: ,,Door het stormachtige weer kwamen takken en bladeren terecht in het 

buitenbad waardoor het circulatiesysteem verstopte. Ook de ‘haarvanger’ dat het grof vuil eruit 

haalt, raakte verstopt. Het beveiligingssysteem heeft de pompen van het bad uitgeschakeld. Het 

alarm heeft keurig gewerkt, maar werd door niemand opgemerkt.’’   

Door de verstopping en het uitschakelen van de pomp is de buffer overlopen waardoor de 

kelderruimte van het bad volliep met zeventig centimeter water. De wateroverlast werd maandag 

ontdekt. ,,De brandweer heeft het overtollige water inmiddels weggepompt. De pompen van het 

zwembad zijn ’s nachts uit elkaar gehaald en worden momenteel schoongemaakt.’’    

Schade 

Zowel het bad buiten als binnen is nu gesloten. Over de schade kan Verhoof niets zeggen. ,,De 

schadeexperts moeten die nog vaststellen. ,,De schade zit hem in de pompen en mogelijk ook in de 

elektra. Ook kan er chloorschade zijn.’’ 

https://www.1almere.nl/2019/06/17/twee-reanimaties-in-de-vrijbuiter-zwembad-eerder-gesloten/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/stormschade-dongens-zwembad-de-vennen-toeval~a85d1650/?referrer=https://www.google.com/
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Het zwembad De Vennen is vijfentwintig jaar oud en werd volgens Verhoof nooit eerder met een 

incident als dit geconfronteerd. Het bad beschikt over een recreatiebad, een sportbad, een 

buitenbad en twee peuterbaden. Naast het zwembad is er een fitnesscentrum, saunacomplex en een 

paramedisch centrum.   

Verhoof raadt aan de website in de gaten te houden voor het moment dat de deuren van het bad 

weer opengaan. 

 

3-6-2019, Vandalen laten 650.000 liter water weglopen bij zwembad 
Bij het vullen van een zwembad in Sprang-Capelle is zo'n 650.000 liter water weggelopen. Vandalen 

hebben de slang waardoor het water het bad in stroomde, op het droge gegooid. 

Het terrein rond het zwembad stroomde vol water, waardoor grasmatten vernield zijn. Ook zijn er 

betonnen banken en lichtmasten uit de grond getrokken. Volgens Omroep Brabant schat de 

gemeente Waalwijk de herstelkosten op tienduizenden euro's. 

"Het merendeel daarvan betreft kosten van het opruimen en schoonmaken. Daarnaast zijn er kosten 

voor vervanging van beplanting, lichtmasten en meubilair", schrijft de gemeente op haar website. 

Daders 

De daders zijn nog niet gevonden. De gemeente roept omwonenden die iets hebben gezien of 

gehoord op zich te melden. 

Het is volgens de gemeente Waalwijk lang niet de eerste keer dat het zwembad last heeft van 

vandalisme. "Het zwembad heeft regelmatig last van ongewenst bezoek als het zwembad gesloten is. 

Dit bezoek zwemt illegaal, laat honden uit op het terrein en vernielt zaken in en rond het zwembad." 

De gemeente heeft plannen om camera's bij en in de omgeving van het zwembad te plaatsen. Ook 

wil Waalwijk een beter hekwerk plaatsen. 

 

2-5-2019, Badmeester Hofbad gewond bij vechtpartij 
Zwembad het 'Hofbad' in Ypenburg is woensdagavond vroegtijdig gesloten. In het zwembad 

ontstond een grote vechtpartij tussen een groep jongeren en badmeesters. Een badmeester is hierbij 

gewond geraakt. Na de melding kwam de politie met meerdere voertuigen naar het zwembad. Vijf 

personen zijn aangehouden. 

In het zwembad is ook een mes aangetroffen. 

Tijdens de vechtpartij waren er veel ouders met jonge kinderen aanwezig. 

 

30-4-2019, Hulpdiensten bij zwembad in Zwaag wegens lekken gevaarlijke stof 
ZWAAG 

In Zwembad de Wijzend in Zwaag is dinsdagmiddag een gevaarlijke stof gelekt. Hulpdiensten staan 

paraat aan de Pastoor Nuijenstraat. 

https://nos.nl/artikel/2287506-vandalen-laten-650-000-liter-water-weglopen-bij-zwembad.html
https://dagblad070.nl/112/badmeester-hofbad-gewond-bij-vechtpartij-
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190430_2231242/hulpdiensten-bij-zwembad-in-zwaag-wegens-lekken-gevaarlijke-stof?utm_source=google&utm_medium=organic
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Het zou gaan om de stof Natriumhypochloriet. De omgeving buiten het zwembad loopt geen gevaar, 

omdat het alleen in het gebouw lekt. 

De adviseur gevaarlijke stoffen heeft geregeld dat een gespecialiseerd bedrijf het komt opruimen. 

 

29-4-2019, Jongen (7) gevonden op bodem zwembad Goes 
Een zevenjarige jongen is vandaag aan het einde van de middag gevonden op de bodem van het 

zwembad in Omnium in Goes. Het kind, vermoedelijk afkomstig uit een Duits gezin, werd door het 

zwembadpersoneel meteen uit het water gehaald en gereanimeerd. Een dag later maakt hij het naar 

omstandigheden goed. 

Drie ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen en ook de politie was snel ter plaatse. 

,,We hebben daarna het zwembad meteen gesloten en schermen neergezet", vertelt Jan-Kees 

Karelse, operationeel manager bij Omnium. 

,,Ik denk dat maar heel weinig mensen hebben gezien wat er is gebeurd. Pas toen de helikopter 

kwam, zagen mensen dat er wat aan de hand was. Wel heeft het een grote impact. Het personeel is 

hierop getraind, maar als het dan ook echt in de praktijk gebeurt, heeft dat veel impact. Ik denk dat 

het personeel accuraat heeft gehandeld en iedereen heeft elkaar ook geholpen. Het is voor iedereen 

een hele emotionele ervaring geweest en wachten gespannen af hoe het zal aflopen.’’ 

Dinsdag werd duidelijk dat de jongen het naar omstandigheden goed maakt en er naar verwachting 

weer helemaal bovenop komt. ,,Elke minuut kwam er wel iemand van het personeel aan mij vragen 

of ik al wist hoe het met die jongen gaat’’, aldus Karelse dinsdag. ,,Ik ben blij dat ik nu iedereen kan 

informeren dat hij herstellende is. Het is het beste nieuws dat ik vandaag heb ontvangen. Het zal ons 

tot rust brengen.’’ 

Het was niet de eerste keer dat het zwembad met een tragisch incident te maken kreeg. In 2017 

werd een jongen op de bodem van het zelfde zwembad gevonden. De 13-jarige Ezra Trinidad uit 

Goes kon ondanks snelle reanimatiepogingen toen niet worden gered. 

 

6-4-2019, Zwembad De Does in Leiderdorp ontruimd door vreemde lucht, 

bezoekers klagen over hoofdpijn 
LEIDERDORP 

Zwembad De Does in Leiderdorp is zaterdagochtend ontruimd door een vreemde lucht. Inmiddels is 

het zwembad weer open. 

Meerdere mensen kregen hoofdpijn in het zwembad. De brandweer rukte uit om metingen te 

verrichten, maar nam niets waar. ,,Het is uiteindelijk vals alarm geweest’’, zegt een woordvoerster 

van de brandweer. ,,Maar het personeel heeft goed gehandeld door het zwembad snel te ontruimen. 

Dat is een compliment waard.’’ 

Ten tijde van het incident waren er zwemlessen, waaronder waterwennen voor de kleinsten bezig. 

Het zwembad werd vlak voor het middaguur weer vrijgegeven voor recreatief zwemmen. 

 

https://www.ad.nl/binnenland/jongen-7-gevonden-op-bodem-zwembad-goes~aef507dd/?referrer=https://www.google.com/
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190406_9859240/zwembad-de-does-in-leiderdorp-ontruimd-door-vreemde-lucht-bezoekers-klagen-over-hoofdpijn?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190406_9859240/zwembad-de-does-in-leiderdorp-ontruimd-door-vreemde-lucht-bezoekers-klagen-over-hoofdpijn?utm_source=google&utm_medium=organic
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1-4-2019, Vandalen houden huis bij De Abelen 
Swifterbant  

Vandalen hebben dit weekeinde huisgehouden bij zwembad De Abelen in Swifterbant. Volgens 

locatiemanager Karin Meijnders hebben ze van alles in het zwembad gegooid. 

Vermoedelijk gaat het om jongeren die vanwege het mooie weer wilden zwemmen in het buitenbad, 

dat nog gesloten is. Daarbij is het uit de hand gelopen, denkt Meijnders. Er zijn volgens haar geen 

spullen vernield. Wel moeten de Optisport-medewerkers weer aan de slag om het bad klaar te 

krijgen voor het nieuwe seizoen. 

Het is nog onduidelijk hoe de vandalen erin zijn geslaagd om te ontsnappen aan de aandacht van de 

buurtbewoners, die het bad in de gaten houden. 

 

31-3-2019, Uitslaande brand in wellnesshoeve Pura Suerte in Udenhout: 'We 

zijn tijdelijk gesloten' 
UDENHOUT - In wellnesshoeve Pura Suerte aan de Groenstraat in Udenhout heeft zaterdagnacht een 

uitslaande brand gewoed. Het vuur werd rond middernacht ontdekt. 

Peter de Bekker 

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit een bijgebouw. Volgens ooggetuigen heeft 

de brand veel schade aangericht. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. 

"We zijn tijdelijk gesloten", laat Marja van Esch namens de wellnesshoeve weten. "Mensen die 

gereserveerd hadden worden, komende week gebeld." 

Kleinschalige sauna 

Pura Suerte - wat in het Spaans 'puur geluk' betekent - is een kleinschalige sauna en opende half 

september 2014 de deuren. De wellnesshoeve biedt plaats aan maximaal twintig mensen. Die 

kunnen er genieten van een Turks stoombad, een jacuzzi, een infrarood sauna, een zwembad, een 

voetenbad, massagedouches en ontspannen op het terras. 

 

25-3-2019, Zwembad Bergschenhoek deels dicht door loslatende tegels 
Het is opnieuw raak met loszittende tegeltjes in zwembad de Windas in Bergschenhoek. Er laten 

exemplaren los in het wedstrijdbad, waardoor er voorlopig niet gezwommen kan worden. 

Een paar maanden geleden was dat al het geval in het recreatiebad. Na reparatie kon er eind februari 

weer gezwommen worden.  "Tot onze verbazing gaan opnieuw de tegels los", meldt het zwembad 

nu. De lessen zijn voorlopig afgelast. 

Exploitant Sportfondsen en de gemeente schakelden eerder al experts in om de oorzaak van het 

loslaten van de tegels te achterhalen. 

"Voor aanvang van het herstel zijn meerdere oorzaken, waaronder schade aan de constructie, 

uitgesloten. Hierdoor ontstond voldoende zekerheid om het herstelwerk uit te voeren, zodat het bad 

weer veilig gebruikt kan worden", aldus het zwembad eerder over het herstel van het recreatiebad.  

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/169690/vandalen-houden-huis-bij-de-abelen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2974653/Uitslaande-brand-in-wellnesshoeve-Pura-Suerte-in-Udenhout-We-zijn-tijdelijk-gesloten
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2974653/Uitslaande-brand-in-wellnesshoeve-Pura-Suerte-in-Udenhout-We-zijn-tijdelijk-gesloten
https://www.rijnmond.nl/nieuws/179817/Zwembad-Bergschenhoek-deels-dicht-door-loslatende-tegels
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"Volgens de onderzoekers komt het vaker voor dat tegels in zwembaden loslaten. In veel gevallen is 

de oorzaak niet duidelijk vast te stellen." 

 

20-3-2019, Lekkende tank met natriumhypochloriet bij zwembad in Hendrik-Ido-

Ambacht 0 
HENDRIK-IDO-AMBACHT – Hulpdiensten zijn woensdag 20 maart 2019 met flink wat materieel 

uitgerukt naar zwembad De Louwert aan de Hoge Kade in Hendrik-Ido-Ambacht. Even voor 12.30 uur 

werd ontdekt dat een tank aan de buitenzijde van het zwembad lekte. In de tank zat 

natriumhypochloriet, een oplossing die wordt gebruikt voor de reiniging en desinfectie van het water 

in het zwembad. 

Direct werd het zwembad ontruimd en werd de brandweer ingeschakeld. Uit voorzorg kwam ook de 

ambulancedienst ter plaatse. De brandweer wist de lekkage na enige tijd te dichten. Een 

gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om de tank leeg te pompen. Het zwembad is de rest van de 

dag gesloten gebleven. 

 

19-3-2019, Brand bij zwembad De Schelp in Bergen op Zoom veroorzaakt door 

laswerkzaamheden 
BERGEN OP ZOOM - In zwembad De Schelp in Bergen op Zoom heeft dinsdagochtend brand gewoed. 

Het vuur ontstond in een spouwmuur tijdens laswerkzaamheden. Het zwembad is vanwege een 

verbouwing gesloten. 

Robert te Veele 

Het vuur ontstond rond halfelf. Alle bouwvakkers konden het gebouw veilig verlaten. Meerdere 

blusvoertuigen kwamen ter plaatse. De brandweer had het vuur na ruim een uur onder controle. 

Bij het zwembad aan de #BoulevardNoord te @gemeente_BoZ is brand in de spaumuur uitgebroken 

vanwege laswerkzaamheden. Het zwembad is niet in gebruik ivm renovatiewerkzaamheden. 

Brandweer ter plaatse. 

Grote verbouwing 

Het zwembad aan de Boulevard Noord is al een jaar gesloten. De roestvrijstalen bouten in de 

dakconstructie bleken te roesten. Dit zou de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Het zwembad 

ondergaat momenteel een metamorfose. 

Zwembad De Schelp moet rond de zomer weer opengaan voor het publiek. Of de brand voor 

vertraging zorgt, is nog niet bekend. 

 

4-3-2019, Zwembad de Rolpeal Workum dicht om vieze lucht 
Zwembad de Rolpeal in Workum is tot nader order gesloten. Technische malheur zorgt ervoor dat de 

lucht niet gezuiverd kan worden. ,,Dit is niet gezond.” 

https://www.zhzactueel.nl/2019/03/20/lekkende-tank-met-natriumhypochloriet-bij-zwembad-in-hendrik-ido-ambacht/
https://www.zhzactueel.nl/2019/03/20/lekkende-tank-met-natriumhypochloriet-bij-zwembad-in-hendrik-ido-ambacht/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2961982/Brand-bij-zwembad-De-Schelp-in-Bergen-op-Zoom-veroorzaakt-door-laswerkzaamheden
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2961982/Brand-bij-zwembad-De-Schelp-in-Bergen-op-Zoom-veroorzaakt-door-laswerkzaamheden
https://www.lc.nl/friesland/Zwembad-de-Rolpeal-Workum-dicht-om-vieze-lucht-24229041.html
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De luchtbehandelkast is de kapot. Daardoor wordt de lucht in het zwembad niet meer gezuiverd. 

,,Het is heel vochtig en warm in de hal”, zegt bedrijfsleider Martin Doef. ,,Het is voor de gezondheid 

van de bezoekers en het personeel niet goed.” 

Vieze lucht 

Het circulatiesysteem moet vieze lucht afvoeren en verse lucht in de ruimte brengen. Vorige week 

gaf de kast al technische problemen. ,,Sindsdien is het alleen maar erger geworden.” 

Doef heeft alle zwemmers voor vandaag afgezegd. Op een normale maandag komen zo’n honderd 

mensen naar het bad voor bootcamp, vrij zwemmen en zwemles. 

De sporthal van de Rolpeal kan wel gewoon worden gebruikt. 

 

28-2-2019, Zeer grote brand bij zwembad in Monster 
MONSTER - In zwembad De Boetzelaer in Monster woedt donderdagavond een zeer grote, uitslaande 

brand. Het zwembad was al gesloten op het moment dat de brand uitbrak, niemand raakte gewond. 

Een woordvoerder van de brandweer heeft aan Omroep West verklaard dat de brand is ontstaan in 

een flessenautomaat: „'Er is een rookgasexplosie geweest in het pand, dus het blussen gaat een 

behoorlijke klus worden.” 

De woordvoerder legt aan de omroep uit dat de rook in het pand is geëxplodeerd doordat er weinig 

zuurstof is: „Hierdoor is het voor brandweermannen gevaarlijk om naar binnen te gaan.” 

Grote rookwolken zijn het gevolg van de grote brand. De brandweer adviseert omwonenden ramen 

en deuren gesloten te houden. 

 

19-2-2019, Geen gevaar voor instorten van Sportcomplex Koning Willem-

Alexander 
HOOFDDORP Het Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) in Hoofddorp kan opgelucht 

ademhalen. Het complex hoeft niet bang te zijn dat het instort doordat er bij de bouw roestvrij stalen 

bouten en schroeven zijn gebruikt. Sportwethouder Mieke Booij kwam vorige week tijdens de 

raadsvergadering met die geruststellende mededeling. 

Aanleiding voor de opluchting was een onheilspellend betoog van metaalkundige Jan Heselmans, lid 

van het corrosieplatform. Hij hield de gemeenteraad voor dat roestvrije stalen bouten en schroeven 

funest zijn voor dakconstructies van onder meer. Door corrosie kunnen namelijk scheuren en 

breuken ontstaan met alle ernstige gevolgen van dien. 

In de jaren tachtig zijn er al eens ernstige ongelukken gebeurd in Zwitserland en Rusland nadat daar 

zwembaden waren ingestort. Er vielen bijna vijftig doden. Kort geleden is om dezelfde reden een 

zwembad in Bergen op Zoom gesloten. Heselmans wilde de politiek waarschuwen dat er in 

Haarlemmermeer mogelijk dezelfde problemen kunnen optreden. 

De oplossing voor het volgens Heselmans is simpel. Vervang de roestvrij stalen bouten door bouten 

die je gewoon in elke bouwmarkt kunt halen en je bent van alle narigheid af. 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3224525/zeer-grote-brand-bij-zwembad-in-monster
https://hcnieuws.nl/lokaal/geen-gevaar-voor-instorten-van-sportcomplex-koning-willem-alexander-552315
https://hcnieuws.nl/lokaal/geen-gevaar-voor-instorten-van-sportcomplex-koning-willem-alexander-552315
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Wethouder Booij had een prettige boodschap. Al in 2013 is vastgesteld dat er geen roestvrij stalen 

bouten in de dakconstructie van het SKWA zitten maar bouten van thermisch gezinsstaal. Dat is 

geconstateerd door een onafhankelijke inspecteur. 

Toch was daarmee de kou nog niet helemaal uit de lucht. Over zwembad de Estafette kon de 

wethouder niks zeggen. Ze zegde toe na te gaan of ook bij de bouw van dit bad geen roestvrij stalen 

bouten en schroeven zijn gebruikt. 

 

19-2-2019, Zwembad De Kloet dicht door kapotte waterpomp 
Grootebroek Nieuws Overheidsdiensten Sport 

Een domper voor mensen van alle leeftijden die graag willen gaan zwemmen in zwembad De Kloet in 

Grootebroek: het bad is momenteel noodgedwongen gesloten. Vooral voor de jeugd is het een 

domper, want het is voorjaarsvakantie. 

Een kapotte waterpomp gooide afgelopen weekend roet in het eten. Deze regelt de circulatie van het 

water in het grote bad, waardoor de waterkwaliteit niet gegarandeerd kan worden, legt een 

woordvoerder uit. 

Dichte deur 

Veel Stede Broec’ers die voor een dichte deur kwamen te staan weken direct uit naar Enkhuizerzand, 

waar het in ieder geval zondag al opvallend druk was. 

De gemeente vreest dat het zwembad in Grootebroek nog wel even dicht zal blijven. “Inmiddels 

hebben we van de onderhoudsmensen begrepen dat de pomp is overleden, dus het ziet er slecht uit. 

Ze zijn nu met man en macht aan het zoeken of ergens in het land een vervangende pomp kan 

worden gevonden. Zo niet, dan hebben we voor een nieuwe pomp met leveringstijden te maken.” 

Repareren of vervangen 

De waterpomp in kwestie is ruim twintig jaar oud. Hij is dus behoorlijk gedateerd. Volgens de 

woordvoerder wordt bekeken of reparatie nog mogelijk is. “Maar dat is ook een langdurig en vooral 

duur proces. Dus ik weet niet of dat de beste optie is.” Het zwembad is weliswaar wat gedateerd, 

maar wordt goed onderhouden. “De staat is nog goed. Het zwembad is ook goed bezet, we zijn zeven 

dagen per week open, van zeven uur ’s ochtends tot half tien ’s avonds.” 

De gemeente Stede Broec praat al enige tijd over de toekomst van zwembad en sporthal De Kloet. In 

2020 wordt onderzoek gedaan, waarna de politieke partijen zich buigen over een plan van aanpak. 

Wethouder Nico Slagter (CDA): “Dan gaat het over de plussen en minnen. Wat zijn de jaarlijkse 

kosten? Willen we nog een overdekt bad? Het wordt een brede afweging, want De Kloet kost alleen, 

maar is zeker ook van toegevoegde waarde voor ons voorzieningenniveau.” 

Update dinsdagmiddag: de circulatiepomp is gerepareerd, het zwembad is weer geopend volgens het 

rooster. 

 

1-2-2019, Zwembad korte tijd ontruimd geweest door gaslucht Schoolslag 

Hellevoetsluis 
Hellevoetsluis – Vrijdagmiddag 1 februari rond 17.30 uur is het Sportfondsen zwembad aan de 

Schoolslag in Hellevoetsluis kort ontruimd geweest. 

https://stedebroecactueel.nl/2019/02/19/zwembad-de-kloet-dicht-door-kapotte-waterpomp/
https://nieuwsopbeeld.nl/2019/02/01/zwembad-korte-tijd-ontruimd-geweest-door-gaslucht-schoolslag-hellevoetsluis/
https://nieuwsopbeeld.nl/2019/02/01/zwembad-korte-tijd-ontruimd-geweest-door-gaslucht-schoolslag-hellevoetsluis/
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Er werd een gaslucht geroken. De brandweer heeft diverse metingen verricht, waarna het pand weer 

werd vrij gegeven. De zwemlessen die bezig waren, zijn gestopt en deze worden op een later 

moment ingehaald. 

 

27-1-2019, Zwembad Heemstede ontruimd om chloorlekkage in kelder 
Zwembad Groenendaal in Heemstede is vanmiddag geheel ontruimd vanwege een incident met 

gevaarlijke stoffen. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is er sprake van een chloorlekkage in 

de kelder van het zwembad.  

Alle recreanten en het zwembadpersoneel is naar buiten geleid. Er zijn geen gewonden gevallen. De 

brandweer heeft de omgeving van het zwembad aan de Sportparklaan uit voorzorg afgezet. Ook 

politie en ambulance zijn aanwezig. 

 

27-1-2019, Zwembad in Heemstede ontruimd door chloorlekkage [video] 
HEEMSTEDE 

In zwembad Groenendaal aan de Sportparklaan in Heemstede is zondagmiddag een chloorlekkage 

ontdekt. Het zwembad werd ontruimd. 

Inmiddels is het lek gedicht. 

De lekkage in de kelder van het zwembad ontstond door het overhevelen van chloor tussen twee 

vaten van 40 liter. 

In eerste instantie werden, vanwege de dampen, alleen de mensen die in het zwembad aanwezig 

waren naar buiten geleid. 

De brandweer besloot daarna ook de rest van het sportcomplex uit veiligheidsoverweging te 

ontruimen. Een gespecialiseerd bedrijf is ingezet om het chloor op te ruimen. 

Naar verwachting is het zwembad maandag gewoon open. 

 

21-1-2019, Zwembad Stadspark hele dag gesloten na inbraak 
Jef Van Nooten 

TURNHOUT Zwembad Stadspark in Turnhout blijft maandag de hele dag gesloten voor bezoekers. De 

onverwachte sluiting komt er na een inbraak in het zwembad.  

Onbekenden zijn het complex binnen gedrongen in de nacht van zondag op maandag. Daarbij werd 

veel schade toegebracht aan deuren. Omdat niet alle apparatuur nog werkt zoals het moet, blijft het 

zwembad voorlopig gesloten. Optisport verwittigde de scholen waarvan leerlingen normaal zwemles 

hebben op maandagvoormiddag. Via de facebookpagina van zwembad Stadspark werden ook 

gewone klanten op de hoogte gebracht.  

Waarschijnlijk kan het zwembad dinsdagochtend de deuren terug openen. “Beste klanten, vandaag 

zal het zwembad gesloten blijven. Zonder tegenbericht morgen (dinsdag, red.) weer open”, 

verspreidde Optisport maandagmiddag via haar facebookpagina. 

https://www.ad.nl/binnenland/zwembad-heemstede-ontruimd-om-chloorlekkage-in-kelder~ae497d81/
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20190127_93557037/zwembad-sportplaza-ontruimd-door-chloorlekkage?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.hln.be/in-de-buurt/turnhout/zwembad-stadspark-hele-dag-gesloten-na-inbraak~a266eb26/
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16-1-2019, Gronings zwembad korte tijd ontruimd geweest door vreemde lucht 
Lig je lekker in het water je baantjes te trekken of te spartelen in het water, moet je plotseling, 

slechts gekleed in je zwemkleding en een badjas, de kou in. Het overkwam tientallen mensen 

woensdagavond in het Helperzwembad in Groningen. 

Aan het begin van de avond werd er werd een vreemde lucht geroken en niets werd dan ook aan het 

toeval overgelaten. De aanwezigen werden naar buiten gedirigeerd waar ze in een badjas de 

ontwikkelingen verder konden volgen. Enkelen hadden nog snel kans gezien om zich te kleden 

voordat ze buiten stonden. 

De brandweer die snel aanwezig was ging snel op zoek naar de oorzaak van de vreemde lucht. De 

oorzaak van de bijzondere lucht werd snel gevonden: de boosdoener was een föhn. Die maakte 

kortsluiting waardoor er rook vanaf kwam. De haardroger werd buiten werking gesteld zodat het 

zwembad weer veilig kon worden verklaard. 

Voor degenen die het wel erg koud kreeg mochten in de brandweer auto even opwarmen. Of de 

geëvacueerde hun zwemuurtjes hebben afgemaakt is onbekend. 

 

15-1-2019, Tegels los in zwembad De Windas 
Bergschenhoek - Het was flink schrikken voor de medewerkers van zwembad De Windas: op 

maandagmorgen bleken een deel van de vloertegeltjes in het recreatiebad onverwachts los te zijn 

gekomen. Wat de oorzaak is, is niet bekend. Ook wethouder Simon Fortuyn en exploitant 

Sportfondsen willen snel meer duidelijkheid en stellen een onderzoek in. "We moeten snel weten 

wat er is gebeurd en hoe we het zwembad zo snel mogelijk weer gebruiksklaar hebben," aldus 

Fortuyn. "Dat tegels zomaar op zo'n manier los kunnen laten is wel heel bijzonder. Experts gaan 

daarom op zoek naar de oorzaak en naar maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen." 

Het recreatiebad is tot nader order gesloten. Verschillende geplande activiteiten in het zwembad 

zullen daarom niet doorgaan, zie www.dewindas.nl of de Facebookpagina van De Windas. 

 

15-1-2019, Recreatiebad Octopus dagen dicht door geknapte tegels 
LEUSDEN In het recreatiebad van Octopus in Leusden zijn maandagavond een aantal tegels geknapt. 

Het betreft een oppervlakte van circa tien vierkante meter. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het 

recreatiebad is in 2012 opnieuw betegeld. Bij de verbouwing in 2017 is het bad nog geïnspecteerd en 

akkoord bevonden. 

De reparatiewerkzaamheden worden onder water door duikers uitgevoerd. De werkzaamheden 

staan gepland vanaf vrijdagavond 18 januari. De verwachting is dat dit circa vier dagen zal duren. 

ACTIVITEITEN De zwemlessen en doelgroep activiteiten in Octopus gaan gewoon door. Ook het 

banenzwemmen in zowel het wedstrijdbad als het doelgroepenbad kan doorgaan. Lady's Night op 

donderdagavond zal in aangepaste vorm doorgaan, evenals het discozwemmen op vrijdagavond. 

Het recreatieve gedeelte van zwembad Octopus blijft gesloten totdat de herstelwerkzaamheden 

gereed zijn. Dit euvel komt met regelmaat voor bij zwembaden. De oorzaken variëren tussen 

temperatuurverschillen tot variatie in waterdruk. 

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/gronings-zwembad-korte-tijd-ontruimd-geweest-door-vreemde-lucht/
https://www.3b-krant.nl/nieuws/algemeen/620098/tegels-los-in-zwembad-de-windas
https://leusderkrant.nl/lokaal/recreatiebad-octopus-dagen-dicht-door-geknapte-tegels-536895
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4-1-2019, Zwembad 's Heeren Loo ontruimd wegens te hoge concentratie CO2 
Bedum - De brandweer is donderdagmiddag gealarmeerd voor een incident met een gevaarlijke stof 

in het zwembad van zorggroep ‘s Heeren Loo. 

In het bad waren op dat moment twee zwemmers aanwezig. Zij zijn door de BHV uit het bad gehaald. 

Metingen van de brandweer wezen uit dat er een concentratie van drie keer de maximaal toegestane 

hoeveelheid CO2 aanwezig was. 

CO2 is een redelijk ongevaarlijke stof, maar omdat de concentratie dusdanig hoog was is besloten de 

hulpdiensten in te schakelen. De brandweerlieden hebben het pand geventileerd, waarna het weer is 

vrijgegeven. Niemand raakte gewond. 

 

 

13-12-2018, Babybad zwembad De Staver tijdelijk gesloten door legionella 
13 december 2018, Sommelsdijk - De directie neemt geen risico. Tijdens een routinecontrole is een 

te hoge concentratie van de legionellabacterie aangetroffen in het babyzwembad van sport-en 

recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. De directie van De Staver heeft het babybad daarom uit 

voorzorg gesloten. Het babybad gaat pas weer open als nieuw onderzoek aantoont dat het weer aan 

de normen voldoet. Dit kan meerdere dagen duren. Lees hieronder verder, 

Met regelmaat wordt het zwembad van De Staver op meerdere plekken bemonsterd om de 

veiligheid en het klimaat van het zwembad te bewaken. Uit de meetresultaten die De Staver op 12 

december ontving, bleek dat het babybad een te hoge concentratie van de legionellabacterie 

bevatte. 

De Staver heeft onmiddellijk maatregelen genomen en de relevante instanties op de hoogte gesteld. 

Hoewel de Omgevingsdienst Midden-Holland meldde dat kon worden volstaan met het 

buitengebruik stellen van een sproeier, besloot de directie om elk risico uit te sluiten en het babybad 

tijdelijk te sluiten. Hiermee zijn de risico’s voor bezoekers beperkt gebleven. 

De Staver neemt nu maatregelen om nieuwe besmetting te voorkomen en laat daarna opnieuw 

onafhankelijk onderzoek verrichten naar de aanwezigheid van de legionellabacterie. Pas als metingen 

aantonen dat de waarden weer normaal zijn, gaat het babybad weer open. Er gaan mogelijk 

meerdere dagen overheen voordat nieuwe onderzoekresultaten bekend zijn. 

 

https://noorderkrant.nl/artikel/733749/zwembad-s-heeren-loo-ontruimd-wegens-te-hoge-concentratie-co2.html
https://igo.nl/nieuws/actueel/artikel/24150/Babybad-zwembad-De-Staver-tijdelijk-gesloten-door-legionella

