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Een zwembad is zo energie-intensief dat circa 10 – 20 pro-

cent van de exploitatiekosten aan energie wordt uitgegeven

[1]. Dit betekent dat de energiekosten kunnen oplopen tot

15 à 20 duizend euro per maand. Energiebesparing en duur-

zame energie zijn in een zwembadomgeving daarom sneller

financieel haalbaar dan in bijvoorbeeld een kantoorgebouw.

METHODE

Hoe ontwikkel je een duurzaam zwembad? Allereerst is het

belangrijk de juiste energiestromen inzichtelijk te hebben bin-

nen het sportcomplex. Verwarming van ventilatielucht en bad-

water zijn de twee belangrijkste verbruikers. In afbeelding 1 is

een uitsplitsing gemaakt van de diverse warmtevragers.

Te zien is dat de grootste post de verwarming van de venti-

latie van de zwemzalen is, zo’n 30 tot 40 procent. Ook ver-

warming van bad- en suppletiewater en verwarming van

warm tapwater vergt een behoorlijk aandeel. Het is logisch

dat er juist naar maatregelen binnen deze installatieonderde-

len wordt gezocht.

Voor de verdeling van het elektriciteitsverbruik is juist de

waterbehandeling een grote vrager. Dit komt door alle

pompen die voor een groot deel van de dag in bedrijf zijn

om de waterkwaliteit te garanderen. Ook ventilatoren en

pompen voor de klimaatinstallaties vergen de nodige elektri-

citeit. Om de luchtkwaliteit op peil te houden is in zwemza-

len een forse hoeveelheid ventilatie nodig.
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duurzame energie Besparingen 

Een duurzaam zwembad, een
voorbeeld voor de samenleving

Een zwembad is een publiek gebouw. Meestal is dan ook de gemeente-
lijke overheid verantwoordelijk voor de huisvesting. Bij nieuwbouw of
renovatie zijn de ambities met betrekking tot milieubesparing vaak
hoog. En terecht, bijna geen enkel gebouw is zo energie-intensief als
een zwembad. 

VV11 650-653  12-11-2009  11:52  Pagina 650



den voor. Zon, wind, waterkracht en biomassa zijn de gang-

baarste toepassingen. 

Er is nauwelijks een rendabelere toepassing voor zonne-

energie te vinden dan in zwembaden. Zwembaden kenmer-

ken zich door een hoog aandeel aan energie in laagwaardige

Vervolgens wordt aan de hand van de volgende 4 stappen

een duurzaam zwembad ontwikkeld:

• besparing van zoveel mogelijk energie;

• terugwinning van energie;

• toepassing van duurzame energie;

• efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen.

EERSTE STAP: ENERGIEBESPARING

Energiebesparing is bijvoorbeeld mogelijk door isolatiemaat-

regelen toe te passen, waaronder gevelisolatie of drievoudig

glas. Ook kan worden gekeken naar een energiezuinig ver-

lichtingsconcept. Tl-verlichting is in hoge zwemzalen niet altijd

de verstandigste keuze (zie kader Verlichting 25-meterbad).

VOORBEELD FREQUENTIEREGELAAR

Ook toepassing van een frequentieregelaar voor de circulatie-

pomp van het badwater kan een energiebesparing opleveren.

Een voorbeeld. Voor een zwembad van 15x25 m en 1,80 m

diep is circa 168 m3/h rondpompdebiet benodigd. Een schoon

filter heeft in een bepaald geval een drukval van 10 mwk en

een sterk vervuild filter bij terugspoelen ruim 15 mwk. Een

pomp zonder frequentieregeling heeft circa 10 kW elektrisch

vermogen nodig bij een schoon filter, terwijl een frequentiege-

regelde pomp het aankan met 6 kW. Op jaarbasis kan dit

20.000 kWh besparen. Pompcurves, zoals in afbeelding 3, kun-

nen helpen de energiebesparing uit te rekenen.

TWEEDE STAP: TERUGWINNING VAN ENERGIE

Aansluitend op de energiebesparing komt de vraag aan de

orde of een deel van de gebruikte energie weer is terug te

winnen. Dat is stap twee. Voorbeelden zijn te over. Waar

blijft de warme ventilatielucht die in de zwemzalen wordt af-

gezogen? Vaak wordt nog wel wat voelbare warmte terugge-

wonnen, maar het rendement blijft vaak beneden de 

50 procent steken. De filters worden met warm zwemwater

gespoeld, waarbij het water wordt geloosd op het riool.

Ook hier wordt warm water niet hergebruikt.

Wanneer een zwembad onderdeel is van een groter (multi-

functioneel) complex kan de condensorwarmte van de koe-

ling worden gebruikt voor verwarming in het zwembad.

DERDE STAP: 
TOEPASSING VAN DUURZAME ENERGIE

In de derde plaats is het belangrijk vast te stellen op welke

manier de opwekking van de energiebehoefte zo duurzaam

mogelijk plaats kan hebben. Daar zijn – afhankelijk van de

omgeving waar het zwembad in staat – diverse mogelijkhe-
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1. Warmtevraag in zwembaden.
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2. Verdeling elektriciteitsverbruik.

3. Frequentieregeling pompen. (Bron: Herborner pompen)
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warmte (35 °C). Ook is er overdag vrijwel continu een tap-

watervraag. Dit maakt toepassing van zonnecollectoren in-

teressant. De vlakke plaatcollectoren zijn voor zwembaden

relatief gangbaar. Ook worden wel nieuwe technieken toe-

gepast als open collectoren (energiedaken, bolcollectoren of

matcollectoren) en vacuümbuiscollectoren. De laatste ken-

merken zich door een relatief gunstige opbrengst, ook in de

wintersituatie.

In de ‘Technische rapportage voor zonne-energie in zwem-

baden’ [3] zijn rekenregels aangegeven voor de meest

ideale oppervlakte aan collectoroppervlak voor de toepas-

sing van verwarming van badwater en douchewater in

overdekte baden. In tabel 3 is hiervan een samenvatting

weergegeven.

VOORBEELD VERWARMING DOUCHEWATER

Voor een middelgroot zwembad is het tapwaterverbruik ge-

middeld 12,5 m3 per dag. Dit betekent dat de optimale hoe-

veelheid zonnecollectoren circa 100 m2 is. Dit levert een

jaarlijkse gasbesparing op van ruim 7.000 m3. De (eenvoudi-

ge) terugverdientijd ligt hiermee zo rond de vijftien jaar

(zonder subsidies).

Houtgestookte installatie

Duurzame warmteopwekking door een houtgestookte in-

stallatie wordt steeds vaker toegepast. De techniek wordt

reeds jaren in Duitsland, de Scandinavische landen en de Al-

penlanden gebruikt, omdat daar geen uitgebreid aardgasstel-

sel aanwezig is, zoals in Nederland.

De meest gebruikte brandstofvormen zijn snippers en pel-

lets. Houtsnippers worden meestal gemaakt van snoei- en

dunningshout uit bossen en parken. Pellets zijn gestandaardi-

seerde stukjes geperst cilindervormig hout, die een door-

snede hebben van 6 – 8 mm en 20 – 50 mm lang zijn. In

vergelijking met houtsnippers heeft een pelletgestookte ke-

tel een beperkte opslagruimte nodig. Verbranding kan op

kleine schaal al rendabel zijn. Ook voor de verwarming van

zwembaden.

Warmtepompen

Ook bij een zwembad kunnen warmtepompen worden in-

gezet voor warmteopwekking. Er moet kritisch worden ge-

keken naar de juiste toepassing van warmtepompen. Het

komt regelmatig voor dat warmtepompen in combinatie

met energieopslag worden toegepast. Bij een zwembad is

toepassing van energieopslag echter vaak niet interessant,

omdat de koudevraag niet in verhouding staat tot de warm-
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Snoeihout van gemeenten 
Veel gemeenten hebben de beschikking over (snoei)hout, dat meestal be-

taald moet worden afgevoerd naar een composteerder of een verbran-

dingsinstallatie. Door dat hout zelf te benutten, vervallen de stortkosten,

daalt de energierekening en wordt de CO2-uitstoot verminderd. In de afge-

lopen jaren heeft DWA verschillende haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd

naar de toepassing van een houtgestookte ketel voor gemeentelijke zwem-

baden. De meeste onderzoeken laten zien dat dergelijke investeringen

een terugverdientijd hebben van vier tot acht jaar.

De warmtevraag van een zwembad concentreert zich in de wintermaanden,

maar ook in de zomermaanden is er nog steeds een basisverwarming. Voor

een gemeente in Overijssel is recent een haalbaarheidsonderzoek uitge-

voerd voor een middelgroot zwembad met een gasgestookte ketel. Het on-

derzoek is gebaseerd op de beschikbaarheid van geschikt hout uit de ge-

meente en de inzet van houtsnippers wanneer het eigen hout ontoereikend

is. Voor het zwembad is berekend dat er twee houtgestookte ketels met een

vermogen van 150 en 400 kW nodig zijn. Ook zal nog een aanvullende gasge-

stookte piekketel worden geplaatst. De totale meerkosten ten opzichte van

een geheel aardgasgestookte voorziening bedragen 170.000 euro. Dit is in-

clusief het voordeel van de Energie-Investeringsaftrek (EIA). De terugverdien-

tijd van de ketel bedroeg in deze situatie 5 jaar. Door toepassing van een

houtgestookte installatie wordt jaarlijks een positieve cashflow van gemid-

deld 30.000 euro behaald, vooral veroorzaakt door de besparing op aardgas.

Op dit moment wordt een door DWA ontworpen houtgestookte installatie ge-

realiseerd in de nieuwbouw van sportcomplex Het Ravijn in Nijverdal.

Verlichting 25-meterbad
Voor een 25-meterwedstrijdbad met een zwemzaal van ruim 10 m hoog zijn

de eisen voor het verlichtingsniveau gemiddeld 500 lx op het wateroppervlak

en minimaal 600 lx ter plaatse van de startblokken. Hiervoor zijn diverse ty-

pen verlichting mogelijk. Als er een verlichtingsberekening wordt gemaakt,

kan worden gekozen uit energiezuinige en minder energiezuinige alternatie-

ven.

Bij een elektriciteitstarief van 0,15 euro per kWh wordt bij directe metaal-

halogenide verlichting jaarlijks 450 euro op energie bespaard ten opzichte

van tl-verlichting, terwijl de investering ook nog goedkoper uit kan vallen.

Tabel 1. Verlichting zwemzaal 50-meterbad.

type verlichting benodigd vermogen jaarlijks energiegebruik

tl-verlichting 15 kW 31.000 kWh

directe metaalhalo genide verlichting 13 kW 28.000 kWh

indirecte stralers 

zonder spiegels
30 kW 51.000 kWh
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VIERDE STAP: EFFICIËNT GEBRUIK FOSSIELE

BRANDSTOFFEN

Alle energie die naast duurzame energieopwekking nog no-

dig is, moet efficiënt worden opgewekt en benut. Voorbeeld

hiervan is een warmtekrachtinstallatie, waarbij gas efficiënt

wordt ingezet om warmte en elektriciteit op te wekken met

een hoger rendement dan een gasketel en een elektriciteits-

centrale gezamenlijk.

CONCLUSIE

In Nederland zijn ruim 700 openbare zwembaden. In totaal

verbruiken deze 1,6 miljoen MWh gas en elektriciteit. Deze

zwembaden zijn veelal eigendom van de gemeentelijke

overheid. Duurzaamheid is voor gemeentelijke gebouwen

een belangrijk item. Het is cruciaal van tevoren samen in

een ontwerpteam na te denken over duurzaamheid en

energiebesparing en vervolgens de vier stappen in de juiste

volgorde te nemen. Het nemen van de juiste duurzame

maatregelen kan een forse reductie van het energiegebruik

opleveren en heeft een gunstige invloed op de totale ex-

ploitatie van een zwembad.
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tevraag. Deze warmtevraag is er zelfs in de zomer nog. Hier-

door is het behalen van de energiebalans zonder het laden

van extra warmte lastig. 

Wel een interessante toepassing is om de condensorwarm-

te van koeling te benutten voor verwarming van badwater

of ventilatielucht. Vaak wordt er gekoeld in kantoor- en ver-

gaderruimten, de horeca, eventueel aanwezige fitnessruim-

ten en dergelijke. Ook kan buitenlucht worden gebruikt als

energiebron voor een warmtepomp.

Warmteterugwinning ventilatie 
en spoelwater
Voor een ventilatiesysteem van een 25-meterbad is circa 25.000 m3/h ven-

tilatielucht benodigd. Er zijn diverse manieren om warmte terug te win-

nen. In tabel 2 zijn de mogelijkheden aangegeven.

Filters worden regelmatig gespoeld met warm water, dat normaal gespro-

ken op het riool wordt geloosd. Als een filter met 3 m2 filteroppervlak ge-

durende 10 min. wordt gespoeld, komt er ongeveer 15 m3 warm spoelwa-

ter vrij. Als de warmte hiervan wordt teruggewonnen, levert dit per spoel-

beurt circa 25 – 30 m3 aardgasbesparing op. De teruggewonnen warmte kan

worden gebruikt om suppletiewater (vers toevoerwater) te verwarmen.

typen warmte terugwinning jaarlijks energiegebruik 

voor ventilatieverwarming

besparing

geen warmte terug winning 3.480 GJ 0 procent

kruisstroomwarmte wisselaar 2.220 GJ 35 procent

dubbele kruisstroomwarmte-

wisselaar
1.900 GJ 45 procent

warmtepomp (incl. elektrici-

teitsverbruik)
1.150 GJ 70 procent

Tabel 2. Warmteterugwinning ventilatielucht.

Tabel 3. Rekenregels zonne-energie in zwembaden.

zonne-energiegebruik collectoroppervlak afgedekte 

collectoren (vlakke plaat)

verwarming bassinwater 0,8 – 1,0 m2/m2 badoppervlak

verwarming douchewater
7 – 9 m2/m2 dagelijkse 

warmtapwaterbehoefte

verwarming suppletiewater
7 – 9 m2/m2 dagelijkse 

suppletiehoeveelheid
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