Zwembad De Meer
Terugblik
Het huidige zwembad is in 1975 ontworpen, in 1976 is gestart met de bouw en in september 1977
opgeleverd. Tot dan werd gebruik gemaakt van De Welborn (nu Parc Beaugarde). Nostalgisch plaatje:

Het oorspronkelijk ontwerp kende de volgende faciliteiten:
 Wedstrijdbassin 25 x 12,5, met over de breedte over 10 m. een beweegbare bodem (0-180
cm), max diepte 260 cm)
 Eén meter springplank
 Een instructiebassin 14 x 8 m, diepte aflopend van 45 cm tot 110 cm, aan de ondiepe korte
zijde een trap over de volledige breedte.
 Watertemperaturen: 26 gr 25 m bassin, 29 graden instructiebassin. (Later fors verhoogd)
 Afscheiding instructiebad / wedstrijdbad d.m.v. een vouwwand, waardoor twee separate
ruimtes ontstaan.
 Tribune over de lengte van het 25 m. bad.
 Een eenvoudige entree/hal , kassa met eenvoudige snoep/koek verkoop. Koffie/frisdrank uit
automaat.
 Uitbreiding met een buitenbad op termijn was mogelijk: daartoe was aan de achterzijde een
uitgang gerealiseerd na de kassa en na de kleedruimten (bij de ingang machinekamer).
 De machinekamer was dusdanig ontworpen dat ruimte was voor een extra
filterinstallatie/verwarming t.b.v. een buitenbad.
 Aankleding: witte geprofileerde vloertegels, opstaande randen bruin tegelwerk (vlak),
natuurstenen warmtebanken langs de lengte richting 25 m bassin en tussen
instructiezwemzaal/grote zwemzaal (onder deze banken bevonden zich radiatoren)

Verbouwingen
Eerste verbouwing al in 1984 – het instructiebad werd in feite opgeofferd door hier eilanden in te
creëren, een bubbelbad, jetstreams, in eerste instantie ook loopbruggen.
Op dat moment werd buitenom een glijbaan gerealiseerd, met opgang in grote zwemzaal en
uitkomend in het instructiebassin.
De brede trap in het instructiebassin werd vervangen door een nog ondieper gedeelte van 10- 30 cm
t.b.v. peuter/kleuter speelruimte over de eerste 3 lengtemeters van het bassin.
De effectieve ruimte van het instructiebassin werd daarmee verkleind tot ongeveer 10 x 8 meter,
met daarin nog de eilanden geplaatst. Daarmee heeft het instructiebassin enorm aan functionaliteit
ingeboet voor wat betreft zwemlessen.
In latere stadia zijn nog gerealiseerd:
 Een badmeesterpost aan het eind van de tribune (de oorspronkelijke badmeesterpost was
waar nu een deel van de horeca is gesitueerd, naast de 1 m. plank.
 Een gewijzigde entree en kassa, alsook uitgebouwd horeca gedeelte
 Een Turks bad, bubbelbaden (niet meer in gebruik), zonnehemels (bij de ingang)
 Een doorgang naar buiten, naar een minimale zonneweide en peuterspeelbad.
 Wijzigingen in de toiletfaciliteiten: de damestoiletten tegenover de ingang naar de
machinekamer werden omgebouwd tot verenigingsberingen.
 Vloeren (witte tegels waren niet mooi schoon meer te krijgen) opgespoten met kunststof
vloer. Nadeel: zeer glad.
 Verandering ventilatiesysteem grote zwemzaal.
 Verandering plafond instructie zwemzaal.

Exploitatie/personeel
Bij de opening waren in vaste dienst 4 zweminstructeurs (waarvan één chef instructeur) full time,
twee caissières parttime, een zwembadmachinist/onderhoudsman (welke deels ook instructie gaf)
full time en een beheerder / manager.
Waar nodig werd deze capaciteit uitgebreid met oproepkrachten (0-uren contractanten).
Globaal exploitatieschema:
Ochtend: middelbaar onderwijs (inzet personeel: onderhoud/schoonmaak)
Middag: 13.00- 15.00 u schoolzwemmen (instructiepersoneel)
Middag: 15.00 - 16.00 u vrij zwemmen
Middag: 16.00 – 18.00 u particuliere lessen, op sommige dagen ook tot later
Avond: verenigingen / vrij zwemmen / verenigingen wisselend.

