
Voorbeelden van 
CO2 Neutrale zwembaden

en initiatieven, mogelijkheden
van verduurzaming…

Amersfoort is aan zet
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Kijk dit voorbeeld beste gemeenteraad,
Het kan dus wel om CO2 neutraal te zijn
máár Amersfoort zei NEE, We gaan over
op biomassa ..

Dus wat gaan we nu doen ?

Zo snel mogelijk “ophouden met die biomasaketel
en de houtstook” …

Nog verder verduurzamen dus van zwembad Amerena..
want het kan..
en het moet..

https://www.bouwwereld.nl/nieuws/duurzaamste-zwembad-van-nederland/ 2



https://www.nd.nl/nieuws/leven/een-zwembad-co2-vrij-maken-kan-altijd.2495446.lynkx https://www.rvo.nl/initiatieven/energiezuiniggebouwd/zwembad-de-geusselt 3



https://www.bouwwereld.nl/nieuws/zwembad-wekt-warmte-en-elektriciteit-op-daglicht/ http://www.e2go.nl/bel-bad-wordt-co2-neutraal/ 4



Lees verder – click hier
http://www.nlingenieurs.nl/projecten/energiezuinig-duurzaam-zwembad-met-internationale-allure-hofbad-den-haag/

https://www.gprsoftware.nl/gpr-specials/projecten-gpr-sporthal-zwembad/

5

17-08-2012
Oplevering energiezuinig Hofbad in Den Haag

Op woensdag 15 augustus 2012 is het zwembad ‘Het Hofbad’ in wijk 
Ypenburg opgeleverd. Kenmerkend voor het zwembadcomplex is de
‘CO2-neutrale exploitatie’.

Kenmerkend voor het zwembadcomplex is de ‘CO2-neutrale exploitatie’. 
Het complex, ontworpen door Verhoeven CS Architecten uit Amsterdam, 
omvat behalve het vijftigmeterbad (tribune 500 zitplaatsen) nog drie bassins:
een instructiebad, een recreatiebad en een peuterbad, en een duiktoren 
met een hoogte van vijf meter en vier springplanken.

Om de ambities van de Gemeente Den Haag op het gebied van duurzaam 
bouwen en een CO2-neutrale exploitatie van het zwembad waar te maken, 
heeft DWA een studie gedaan naar enkele duurzame maatregelen.
Tevens heeft DWA een belangrijke rol gespeeld bij het technisch ontwerp 
van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en de 
uitvoeringsbegeleiding. De duurzame maatregelen zorgen voor een reductie 
van de energievraag.

Duurzame maatregelen
De higlights van het duurzame ontwerp zijn onder andere het dikke
isolatiepakket en HR++-glas dat zorgt voor een laag energiegebruik. 
Er is een geoptimaliseerde inbreng van daglicht in combinatie met 
zuinige verlichting toegepast. In diverse ruimten is aanwezigheidsdetectie, 
waardoor verlichting niet onnodig brandt. Overigens is deze verlichting 
uitgevoerd in led en zorgt het tevens voor sfeer- en orientatieverlichting.

Groene daken zorgen voor buffering van regenwater en een beperkte 
compensatie van de verstoorde ecologie. Over een 8 meter brede strook
worden modules van holle elementen onder de dakbedekking aangebracht.
In de elementen wordt tapwater voorverwarmd. 

Om een legionellabesmetting voor te blijven, wordt het tapwater 
naverwarmd tot ruim 70 graden Celsius. Dat gebeurt in een 
warmtewisselaar die is aangesloten op de stadsverwarming. 
Het complex krijgt geen eigen ketels. De warmte uit afvalwater van 
de baden wordt hergebruikt om het bad op te warmen, zonne-energie 
zorgt voor duurzame voorverwarming van douchewater en 
hoogwaardige terugwinning van warmte wordt uit de verschillende 
ventilatiesystemen gehaald.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Klok, 
telefoonnummer 088 – 163 53 71.



https://www.gprsoftware.nl/gpr-specials/projecten-gpr-sporthal-zwembad/
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http://www.isoair.nl/Isolatie/userdata/uploads/IenB%2005-2014-Windesheim.pdf
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http://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=8063&m=1504076793&action=file.download

https://sportengemeenten.nl/producten-diensten/milieubarometer/
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Energiebesparing bestaande bouw
https://www.rvo.nl/initiatieven/overzicht/27703

Database Energiezuinig gebouwd
https://www.rvo.nl/initiatieven/overzicht/27008

Duurzaamste kantoor van Nederland Demontabel
https://www.bouwwereld.nl/nieuws/duurzaamste-kantoor-nederland-demontabel/

Innovatiehubs
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/valorisatie/overzicht-12-regionale-samenwerkingsverbanden

Zwembaden en Klimaatneutraal ondernemen
https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?zwembaden-en-klimaatneutraal-ondernemen&kb_id=22800

Energiezuinig zwembad – Bouwbesluit vraagt erom
https://www.thermostar.nl/energiezuinig-zwembad/

Referenties:
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