
Een gouden plak voor uw 

zwembad? 

A/ovem 

Meer comfort & lagere kosten met energie
besparende maatregelen 



Waarom deze brochure? 

Comfort slaal voorop 

MeI de huidige sland van de Ie eh nl ek hoe

ven energiebesparende maalregelen hel 

zwem- en zwemmerscomfort nielle bena

delen. Hel behoud van hel comfort dient 

zelfs een voorwaarde te zijn voor welke 

maatregel dan ook. In plaats van koudere 

douches ol minder verlichting, gaal het in 

deze brochure uitsluitend om een efficiën

ter gebruik van water en energie met vol

ledig behoud van de functies. 

Vaak genoeg btljkt het energiezuinige 

alternatief overigens het comfort juist te 

bevorderen. Op de volgende pagina's vindt 

u een greep uit de mogelijkheden, geïllus

treerd met voorbeelden van zwembaden 

die u zijn voorgegaan . 
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Stel, u trekt een paar baantjes tijdens uw 
wekelijkse zwemuurtje en u ziet op de 
bodem een gulden liggen. U zult uzelf toch 
even moeten overwinnen alvorens gewoon 
door te zwemmen. Niemand zal zelfs vreemd 
opkijken als u die gulden direct naar boven 
haalt ... 

In deze brochure vertellen wij u dat er in vrij
wel ieder zwembad nog veel geld op te duiken 
valt, waarschijnlijk ook in zwembaden in uw 
gemeente_ Het gaat om aanzienlijke bedragen, 

personeelskosten 60% 

Anders dan bij de personeels- en andere kosten heeft 

besparing op energiegehruik geen negatieve bijeffecten 

te besparen door bouwkundige maatregelen en 
door maatregelen voor de installaties voor bas
sin, lucht, licht en water. Energiebesparing is 
comfortabel: de energierekening is de enige 
kostenpost waarop zonder negatieve bijeffecten 
structureel te besparen valt. 
In deze brochure presenteren wij u een aantal 
bes paringsmo gel ij kheden. 

Twee keer verdienen 

GemeenlelIjke zwembaden hebben gemiddeld een exploilatie

tekort van 50 procent, een lekort dal jaarli jks door de gemeen

te wordt bijgepast. Besparing op het energiegebruik levert de 

gemeenle daardoor twee keer zoveef op _Immers , als hel exploi

tati etekort dankzi j energiebesparing mei 5 procent wordt lerug

gebracht. heelt dat tot gevolg dat de jaarli jkse gemeentel ijke 

bijdrage met 10 procenl daalt. De gemeente heelt met andere 

woorden dubbel protijt van energiemaatregelen in gemeenteli j

ke zwembaden. Een voorbeeld: 

exploitatiekosten 

gemeentelijke bijdrage 

30 % energiebesparing 

= 5 % redu ctie van totale exploitatiekosten 

f 500.000,

f 250 .000,-

f 25.000, -

= 10 % REDUCnE VAN GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 



energieverbruik overdekt zwembad 

• Speciale voorzieningen zwembad 33% 

• Verwarming en ventilatie 27% 

Verlichting 25% 

Pompen/Ventilatoren 9% 

Waterbehandelingsinstallatie 6% 

Legio maatregelen 

Zowel bouwkundig als installatietechnisch 
zijn er legio mogelijkheden voor (eenvoudige) 
energiebe parende maatregelen. Een over
zicht met de te realiseren energiewinst per 
maatregel: 

" , 
" 

, 
" 

bouwkundige maatregelen 
afdelingen/gebouw dampdicht maken 
hoogrendement beglazing 
dakisolatie 
spouwisolatie 
vloerisolatie 
bassin-isolatie 
kier- / raamafdichting 

besparing *) 

5 % - 10 % 
25 - 35 ml aardgas. per m2 glasopperv lak per jaar 
15 - 25 ml aardgas per m2 dakoppervlak per jaar 
12 - 22 ml aardgas per m2 muuroppervlak per jaar 
4 - 14 ml aardgas perm2 vloeroppervlak per jaar 
2 - 20 ml aardgas per m2 bassinoppervlak per jaar 
5 - 15 ml aardgas per meter kier per jaar 

Installatietechnische en organisatorische maatregelen 
uitgebalanceerd ventilatiesysteem 30 % - 50 % op het energieverbruik voor ventilatie 
warmteterugwinning ventilatielucht 30 % - 60 % op het energieverbruik voor ventilatie 
wa rmtewisselaar spoel- en afvalwater 10 % - 30 % op het energieverbruik voor het spoel-

warmtepomp 

bassin-afdekking 
gescheiden warmtapwateropwekking 

hoogfrequent verlichting 
toepassing spaarlampen 

. en afvalwater 
15 % - 25 % op het energieverbruik van het totale 

gasverbruik 
2 - 20 ml aardgas per m2 bassinoppervlak per jaar 

3 % - 5 % op het energieverbruik voor warmtapwater
opwekking 

20 % - 50 % op het energieverbruik voor verlichting 
75 % op het energieverbruik voor verlichting 

na gebruik zwembad leeglopen in buffer 2 % - 4 % van de warmte-inhoud van het zwembad 
zonnecollectoren 5 % - 30 % op het energieverbruik voor de warmwater-

voorziening 

*) De hoogte van de besparing is afhankelijk van de situatie en uitvoering van de maatregel. 

Als billage Irelt u een maatregeienlijsi aan om u een beeld Ie 

geven van de besparlOgsrnogelilkheden In zwembaden. Deze 

lI]sl geelt u levens indlcalies van Inveslerlngen . besparingen en 

lerugverdienlilden. 
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Bouwkundige maatregelen 

Optimaal energie beheer in zwemparadils 

Tongelreep 

Zwemparadijs Oe Tongelreep In Eindhoven 

investeerde vorig jaar ruim 2,3 milloen gul

den In nieuwe apparaluur en voorzienin

gen. Ooordat energiebeheer onderdeel was 

van deze Investering wordt verwacht dat de 

Investering In 7 lot 10 jaar wordt terugver

diend. 

Zo is de aanschaf van een gebouwbeheer

systeem (GBS) een belangrllk onderdeel 

van de nieuwe voorzieningen. Het GBS 

regelt de energievoorziening en de lucht

en waterconditIonering. Hierdoor wordt 

altijd optimaal gebruik gemaakt van de 

ingekochte energiestromen. Zo wordt door 

middel van 'PIekshaving' voorkomen dat 

de gecontracteerde maximum afname van 

150 kW wordt overschreden, en wordt een 

boete van het energiebedrijf voor een te 

hoge energieafname vermeden. Een belang

rijk onderdeel van energiebeheer is regis

tratie. Regelmatig worden energle- en 

waterverbruiken geregistreerd en gecon

troleerd op afwijkingen . Alleen op deze 

manier Is het mogelijk om inzicht te krij

gen In de verbruiken en bij afwijkingen 

in te grilpen. Energiebeheer leidt in de 

Tongelreep tot forse besparingen op water 

en energiegebruik. 
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Bouwkundige maatregelen zijn erop gericht 
zo min mogelijk warmte uit het gebouw te 
laten ontsnappen. Spouwmuurisolatie en 
dubbelglas zijn daarvan voorbeelden die 
momenteel in vrijwel elk zwembad zijn toe
gepast. Daarnaast zijn er tal van mogelijkhe
den om de zwembaden nog beter te isoleren. 
De meeste zijn eenvoudig aan te brengen in 
bestaande accommodaties. 

HR-glas 

Hoogrendement (HR) glas bestaat evenals het 
bekende dubbelglas uit twee ruiten met daar
tussen een spouw. Het bijzondere aan HR-glas 
is de warmteretlecterende, flinterdunne metaal
laag op één van de ruiten. Door deze onzicht
bare laag straalt er nauwelijks warmte van bin
nen naar buiten, terwijl warmtestraling van 
buiten naar binnen wèl.mogelijk blijft. Het iso
lerend vermogen van HR-glas ligt vergeleken 
met gewoon dubbelglas minimaal 65 % hoger. 
HR-glas wordt geleverd in verschillende soor
ten; HR, HR+ en HR++. Deze laatste versies 
isoleren nog beter dan HR-glas! 
Een bijkomend voordeel van HR-glas ten op
zichte van dubbelglas is de hogere oppervlakte
temperatuur van de binnenruit. Hierdoor zullen 
koude luchtbewegingen als gevolg van de tem
peratuurdaling langs de ruit minder hinderlijk 
zijn . Bovendien zal er minder snel condensvor
ming optreden. 

Warmtereflecterende wandisolatie 

Net als HR-glas zorgt warmtereflecterende 
wandisolatie voor terugkaatsing van uittreden
de warmtestraling. Door deze warmtereflectie 
zullen de zwemmers meer warmtestraling ont
vangen dan bij toepassing van normale wand
isolatie. Dit heeft tot gevolg dát het klimaat in 
het gebouw behaaglijker zal aanvoelen. 
Onderzoek heeft aangetoond dat in gebouwen 
die voornamelijk via stralingswarmte worden 
verwarmd, de lllchllemperatullf tenm insle twee 
graden lager mag zijn dan in vergelijkbare 
ruimten met uitsluitend radiatoren en luchlver
warmers. Warmtereflecterende isolatie vergroot 
het aandeel van de stralingsverwarming op de 
totale verwarming van het gebouw, waardoor 
de luchttemperatuur enigszins kan dalen , zon
der dat het klimaat in het gebouw minder 
behaaglijk gaat aanvoelen. 

Thermische isolatie van glijbanen 

Glijbanen zijn tegenwoordig te ·"inden bij meer 
dan de helft van de overdekte zwembaden in 
Nederland. Afgezien van het begin- en eind
punt bevinden glijbanen zich vaak buiten het 
gebouw. Omdat de buitentemperatuur vrijwel 
altijd lager is dan de temperatuur van de luch t 
en het water in de glijbaan, zal er een aanzien
lijke hoeveelheid warmte via de glijbaan verlo
ren gaan. Thermische isolatie van het buiten 
gelegen deel van de glijbaan levert daarom een 
forse energiebesparing op. Het spreekt voor 
zich dat een inpandige glijbaan de voorkeur 
heeft. 

Thermische isolatie van bassins 

Bij thermische isolatie wordt vaak gedacht aan 
de isolatie van wanden, ramen en daken . Ook 
de bodem onttrekt echter warmte aan een ge
bouw; daarom dient bij voorkeur ook de onder
zijde van een gebouw goed te worden geiso
leerd. Bij zwembaden gaat het dan niet alleen 
om de isolatie van vloeren, maar vooral ook 
om de isolatie van de onderzijde van de bassins. 

Plaatsing van het zwembad 

Tijdens het ontwerp van een zwembad is het 
zinvol rekening te houden met de plaatsing van 



het gebouw ten opzi 'hte van de zon en de 
mcest voorkom nde windric hting. Grote glazen 
wanden kunnen het beste op het ZlIicten worden 
gerichl om optimaal "ebruik le maken van de 
zon bij de verwarming en verlichting van het 
gebouw. Om te voorkomen dat 's zomers de 
temperatuur in het gebouw te hoog oploopt, 
dienen deze glaswanden gedeeltelijk te kunnen 
worden geopend en te zijn voorzien van zon
wering. Er dient in ieder geval voor gezorgd te 
worden dat de zoninvloed niet verstorend werkt 
op hel ven tila tiesysteem . 
On erwélnnde ruimtes kunnen het beste wor
den g situeerd langs wanden die het meest op 
de wind sta:'ln. Het temperatuurverschil met 
buiten is dan niet zo groot, waardoor er minder 
warmte verloren gaat. Om de invloed van de 
wind verder te verkleinen, kunnen bomen en 
struiken langs de muren worden geplaatst, zodat 
ze enigszins in de luwte liggen. 

Dampdichtheid 

Doordat de verschillende ruimtes in het zwem
bad een verschillende temperatuur, vochtigheid 
en ventilatievoud hebben, is het belangrijk dat 
het zwembad 'dampdicht' is. Dit betekent dat 
de verschi ll ende compartimenten zo min moge
lijk m · t elk::tar in verbinding staan. Ook tussen
de ure n moeten goed sl uiten en kieren moeten 
zo cel mogelijk voorkomen , .. orden. Hierdoor 
is het mogelijk de leefomgeving optimaal te 
conditioneren. Een optimale conditionering 
zorgt voor een optimale energiebesparing. 

Zwem- en recreatIebad De Kulk. Vlaardingen 

In zwem · en recreatiebad Oe Kulk bespaart men 60 procent energie 

dankzij een aanta l combinaties van energiebesparende maatrege

len die elkaar versterken. Een filtersysteem dat gebruik maakt van 

gravitatie levert een hoge waterkwaliteit waardoor minder chloor 

nodig Is. Sensoren voor chlcorconcentratie en vochtigheid regelen 

de aanvoer van verse lucht. Een verbeterde versie van een in eigen 

huis ontwikkelde zonne-Iucht-collector zorgt voor verwarming en 

droging. De helling van het schuine dak is voor deze collector op 

zestig graden ontworpen om in de winter beter van de zon te pro

fiteren. 'Grijs water' spoelt de wc's. Oe onderwaterverlIchting wordt 

verzorgd door een lichtgeleidingssysteem en hoge rendementslam

pen. Door de grote energiezuinigheld van dil bad mag De Kulk zich 

Europees voorbeeldproject noemen in het Thermie/Joule programma. 
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Energiebesparende maatregelen in zwembaden 

collectordak 

luchtcollector 

warmtepomp, condenseren en reiniging 

ventilatielucht +. toevoer buitenlucht 

luchtbehandeling 

toevoeging vlokmiddel-- ---- ----c;:---
en zuurinjectie 

koolfilter -----"I~~Dr.. 

Organisatie, gedrag en energiebeheer 
• gebouwbeheersystemen 
• verbruiksregistratie- en analyse 
• tussenmeters plaatsen 
• contractanalyse 
• pieklastbewaking 
• gedragsverandering 

Toepassing zonne-energie 
• oriëntering gebouw 
• passieve zonne-energie De waterbehandeling 

- voor opwarming zwembad water • open filters 
- voor opwarming warmtapwater • optimalisatie filterspoelingen 
- voor opwarming ventilatielucht • hergebruik spoelwater 
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De tapwaterinstallatie 
• waterbesparende douchekoppen 
• doorstroombegrenzer 
• zelfsluitende kranen 
• tijdschakeling tapwaterverwarming 
• eigen verwarmingsinstallatie: 

HR- of VR-ketel 
- zonneboiler 



De luchtbehandeling 
o warmteterLlgwinning uit ventilatielucht 
o warmtepomp voor warmteterugwinning 

en ontvochtiging 
• optimalisatie luchtverdeelsysteem 
• optimalisatie regeling luchtbehandeling 
• toerenregeling ventilatoren 

frequentie geregelde 
pompen 

De verwarming 
o HR(hoogrendement)-ketels 

afzuigpunt ventilatie 
(in de vorm van een 
bloemen bak) 

o warmtekrachtkoppeling (WKK) 
laag temperatuur verwarmingssysteem 

• warmteterugwinning uit afval-/ spoel
en douchewater 

• toerenregeling circulatiepompen 
• optimaliseringssysteem 

-

De verlichting 
e hoogfrequent verlichting (HF) 
o spaarlampen PLlSLlQL 
o daglichtafhankelijke regeling 
o dimbare verlichting 
• aanwezigheidsdetectie 
• centrale aan/uitschakeling 
o glasvezel verlichting 

Het gebouwen bassin 
• spouwisolatie 
o vloeriso,Jatie 
• dakisolatie 

dampdicht maken constructie 
o HR+ en HR++ glas 
o bassin-isolatie 
o thermische isolatie glijbaan 
o zwembadafdekking 
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Energiezuinige installaties: het bassin 

Zwembad Hessellngen, Meppel 

Zwembad Hessellngen te Meppel heeft de 

grootscheepse renovatie aangegrepen om 

op een zeer voordelige wijze het bad en de 

ruimten te verwarmen. Dankzij het gebruik 

van restwarmte van een nabijgelegen pro

ducent van cellenbetonblokken, bespaart 

Zwembad Hessellngen bijna een ton per 

jaar aan energiekosten voor water- en 

luchtverwarming. De installatie wordt aan· 

gestuurd met een geavanceerd gebouwbe

heersysteem . 

De terugverdientijd van de Investering 

bedraagt 3,2 jaar, Inclusief subsidie van 

Novem en de DIR-tegoeden van de 

Steunregeling energiebesparing en stro

mingsenergie. Bovendien kon de oude cv

installatie. intact blijven, zodat de kosten 

voor vervanging ervan konden worden uit

gespaard. 
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Energiebesparing in het bassin betreft een 
efficiëntere waterverwarming en watercircu
latie.Dit kan worden gerealiseerd met zowel 
een gedoseerde inzet van de installaties als 
met energiezuiniger apparatuur. 

HR-ketels 

Het rendement van de ketelinstallatie wordt 
sterk verhoogd door de toepassing van hoog
rendement ketels. Het rendement van conven
tionele ketels bedraagt gemiddeld hooguit 
75 procent , terwijl dit bij HR-ketels ongeveer 
92 procent is . Indien het warmtapwater (douche
water of drinkwater) van het zwembad wordt 
opgewekt door deze lfde ketels die worLien g -
bruikt voor verwanning van het zwembad , i, 
het aan te raden hier een aparte kle ine ketel 
voor te gaan gebruiken . Het voordeel i .. dat 
het zwembadwater op een lagere temperatuur 
kan worden opgewekt, waardoor de HR-ketel 
optimaal gaat condenseren en dus een hoog 
rendement behaalt. De kleinewarmtapwaterke
tel voorkomt dat de grote ketel een hoge tem
peratuur moet stoken en dus een laag rendement 
heeft. 
Als een zwembad van meer dan één ketel 
gebruik maakt, is het overigens aan te raden 
om een HR-ketel te gebruiken in combinatie 
met een conventionele of VR-ketel. De tweede 
ketel slaat alleen aan wanneer het vermogen 
van de HR-ketel tekortschiet, bijvoorbeeld bij 
lage buitentemperaturen. Omdat er in die situ
atie nauwelijks condensatiewarmte uit de rook
gassen kan worden teruggewonnen, zal een 
tweede HR-ketel weinig of geen energievoor
deel opleveren. 

Laag Temperatuur Verwarmingssysteem 

Het is in Nederland gebruikelijk om een ver
warmi ngssysteem te ontwerpen op basis van 
een aanvoerwatertemperatuur van 900 e en een 
retourwatertemperatuur van 70°C . Radiatoren, 
warmtewisselaars in luchtbehande lingskasten, 
warmwaterboiler en warmtewisselaars voor het 
zwembadwater (TSA, tegenstroomapparaat) 
zijn dan afgestemd om tot een watertempera
tuur van maximaal 900 e te worden opgewarmd. 
Het gevolg hiervan is dat ook de CV-ketel, 
afsluiters, leidingen en dergelijke, deze tempe
ratuur aannemen. Hierdoor zijn de warmtever
liezen vrij hoog en zal bijvoorbeeld een HR
ketel niet het maximale rendement kunnen 
leveren. 
De mee te warmte die in een zw mbacl 
gevraagd wordt, i. van e n la er temperatuur
niveau: zwembacl\ 'lter maximual 35°C. warm
tapwater maximaal 60°C. 
Een verlaging van de watertemperatuur kan 
worden gerealiseerd door vergroting van het 
verwarmd oppervlak van radiatoren , warmte
wisselaars van luchtbehandelingskasten en 
warmtewisselaars voor het zwembadwater. 
Voor het wanntapwater moet een aparte oplos
sing komen in de vorm van een direct gestook
te gasboiler of een indirect gestookte boiler met 
aparte CV-ketel. Om hygiënische redenen 
(mogelijke aanwezigheid Legionella bacil) 
moet het warmtapwater wel tot een hoge tem
peratuur (>60°C) worden opgewarmd. 
Een Laag Temperatuur Verwarmingssysteem 
(LTV) is met name interessant bij nieuwbouw. 
De meerkosten ervan worden ruimschoots bin
nen de levensduur van het zwembad terugver
diend. Bovendien is dit systeem bij uitstek 



Het gerenoveerde Zwembad 

Hesselingen bespaart jaarlijks bij1la 

een t01l op de energiekosten. 

geschikt voor toepassing van een warmtepomp 
(zie blz. 10). 

Warmtelkrachtkoppeling 

Voor de energievoorziening van een zwembad 
is :ww I warmte als ~lcktl'ici teit nodig . 
Warmt /kra 'htkopp ling kan be ide energie
bronnen tegel ijk leveren. Het apparaat b . taat 
uit een n'asgc~tOl)kte verbranding:,m tor. g -
koppeld aan een g ncralOr di elektriciteit 
opwek t. Warmte wordt verkTegen cl or wa rmte
te rugwinning Uil de rookgassen van de verbran
dingsmot r, en door het retourwater van het c\' 
le idi ngn t als koelwater oor deze motor te 
ge ruiken . Het rendement is hoog : v rgeleke n 
met c nvent inocle installat ies leid t een waml
tc/kracht pp ling tot ee n energiebesparing 
van 30 procent. 
Voor een effect ief gebru ik va n WKK die nt de 
warmte/krachtinstall atie minimaal 5000 draa i
uren per jaar te maken. 
Vaak is de elektriciteitsproduktie van de instal
latie overigens groter dan de behoefte van het 
zwembad. Dit overschot kan worden teruggele
verd aan het elektriciteitsnet, tegen een vergoe
ding van het energiebedrijf. 

Warmteterugwinning afvalwater 

Het afvalwater uit de bassins en de douches 
heeft een grote hoeveelheid warmte in zich. 
Warmteterugwinning uit dit afvalwater kan met 
een warmtewisselaar of via een warmtewisse
laar in combinatie met een warmtepomp. De 

H-'aICrzrti\ !('ringsillstalh ll(c. IJ ron : vc/u Egdnnl H"u l('/":uÎrt'

rillg- 1'11 rccrcariercchl/ iek b.l' .. De Mcel"l/ . 

warmte van het afvalwater komt ten goede aan 
het suppletiewater. cl at de warmtewisselaar en 
warmtepomp in tegengestelde richting door
loopt. Via deze systemen kan afvalwater van 
30 oe de temperatuur van het leidingwater 
circa 15 oe laten stijgen. 

Toerenregeling filterpompen 

De fi lterinstallatie dient vooral tijdens openings
tijden volledig operationeel te zijn; daarbuiten 
volstaat een minder intensieve waterzuivering. 
Door de filterpompen te voorzien van tweetoe
renregeling kan het water in de rustiger perio
den op een lager, dus energiezuiniger toerental 
worden gefilterd. 
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Energiezuinige installaties: de lucht 

Sportfondsenbad De Wiel, Schagen 

Sportfondsenbad De Wiel past twee elek

trische warmtepompen toe In combinatie 

met vier warmte/kracht-Installaties van elk 

15 klloWaH elektrisch vermogen. De elek

triciteit die met deze installaties wordt 

opgewekt, gebruikt het zwembad gedeelte

lijk voor het aandrijven van de warmte· 

pompen. Deze winnen warmte terug uit 

ventilatielucht en verwarmen de inkomen

de lucht. Hierdoor is minder aardgas nodig 

voor de VR-ketel om het gebouw te ver

warmen. Deze toepassing van een warmte

pomp voor verwarming Is uniek in de sector. 

Sportfondsenbad De Wiel voert ai langere 

tijd een actief beleid op het gebied van 

energie, water en milieu . De machines 

voor warmtekraCht-koppeling hebben de 

grens van 100.000 draaiuren inmiddels 

overschreden. Het gasgebruik is gedaald 

van 240.000 m' per jaar naar 185.000 m'. 

Het energiegebruik Is door circulatiepom

pen die zijn uitgerust met Tasc wervel

stroomregelIngen en HF-verlichting afge

nomen van 433.000 kWh per jaar naar 

250.000 kWh. Het watergebruik Is door 

maatregelen met 40 % gedaald. Verder is 

het verbuik van chloor en zuur met circa 

3500 kg afgenomen. 

Het acrieve b~/eid van 

-Sportfondsenbad De Wie/uil 

Schagen op het gebied van energie, 

waler en milieu loont op alle fronten. 
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De lucht van het zwembad is meestal vochtig 
en warm. Onnodige energiekosten zijn uit te 
sparen indien bet luchtbehandelingssysteem 
optimaal is uitgebalanceerd en warme lucht 
wordt hergebruikt. 

Luchtbehandeling 

De opwekking van warme lucht met de juiste 
vochtigheidsgraad is belangrijk voor het com
fort in het zwembad . Om dit comfort zo hoog 
mogelijk te houden en tegelijkertijd de energie
kosten zo laag mogelijk te krijgen , is een goed 
luchtbehandelingssysteem noodzakelijk. Het 
luchtverdeelsysteem speelt hierbij een belang
rijke rol in nieuwbouw of verbouw van een 
zwembad. Lage luchtsnelheden en een goede 
diffusie van de ventilatielucht zijn hierbij be
langrijk. Binnen enkele zwembaden zijn al 
goede ervaringen opgebouwd met het 'doeken
buizen systeem' waarbij flexibele doekenbuizen 
worden gebruikt in plaats van stalen luchttrans
portbuizen . Hierdoor wordt een optimale be
heersing van de temperatuur, vochtigheid en 
lUchtsnelheid mogelijk. 

Warmtepomp 

Een warmtepomp dient om restwarmte terug 
te winnen uit lucht of water met lage tempera
tuur. Een compressor onttrekt daartoe via con
densatie warmte aan zijn warmtebron, waarna 
de warmtepomp de verkregen warmte op een 
hoger en bruikbaarder temperatuumiveau brengt. 
Slechts voor de aandrijving van de compressor 
is energie nodig. 
Vooral bij een klein verschil tussen de tempe
ratuur van de warmtebron en de gewenste 
temperatuur is de warmtepomp zeer effectief. 

Bij toepassing in een zwembad is de warmte
pomp zeer goed inzetbaar voor warmteterug
winning uit de vochtige, warme afvoerlucht ui' 
de zwemzaal. De temperatuur van de afvoer
lucht is immers in zwembaden bijna gelijk aan 
de gewenste temperatuur van de toevoerlucht. 
Bovendien ontvochtigt de warmtepomp de 
afvoerlucht, waardoor een groter deel van de 
retourlucht kan worden gerecirculeerd. Er is 
dan minder (te verwarmen) buitenlucht nodig. 
Ook afvalwater uit de bassins en de douches 
kan de wanntepomp gebruiken als wannte
bron. De energie die de warmtepomp terug
wint en afgeeft aan suppletiewater of toevoer
lucht, hoeft niet meer door de cv-installatie te 
worden opgewekt. De besparing op het aard
gasgebruik kan in dat geval oplopen tot maar 
liefst 50 procent. 

Warmteterugwinning uit ventilatielucht 

Bijna de helft van het totale gasverbruik van 
een zwembad dient voor de verwarming van de 
toevoerlucht.Aangezien het veel energie kost 
om de lucht te verwarmen, is het zonde om de 
afgezogen warme binnenlucht zomaar naar bui-
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ten te laten verdwijnen, Voordat de afvoerlucht 
verdwijnt, kan via een warmtewisselaar zeer veel 
warmte worden teruggewonnen. Deze warmte 
komt vervolgens van pas bij de verwarming van 
detoevoerlucht. 
Om warmteverlies via de ventilatie verder te 
beperken , kan ook de benodigde hoeveelheid 
ventilatielucht worden verminderd: door afcon
den sa tie van de aangezogen buitenlucht zal het 
verschil tussen het vochtgehalte van de binnen
lucht en de toevoerlucht stijgen, waardoor min
der ventilatielucht nodig is . (De benodigde 

hoeveelheid ventilatielucht stijgt naarmate het 
verschil tussen het vochtgehalte van de binnen
lucht en de buitenlucht daalt.) Bovendien is het 
mogelijk een deel van de afgezogen lucht 
opnieuw in de zwemzaal te blazen. De meeste 
luchtbehandelingsinstallaties combineren deze 
onderdelen. Warmtewinning vindt altijd plaats 
in de luchtbehandelingsinstaUatie en kan wor
den gerealiseerd met o.a . de volgende syste
men: warmtewiel , twin-coil-unit , en platen 
warmtewisselaar. Ook de eerdergenoemde 
warmtepomp is een warmteterugwinsysteem. 

Regeling van het ventilatiesysteem 

Nog vaak komt het voor dat ventilatoren zowel 
overdag als 's nachts ononderbroken doordraai
en. De noodzaak tot ventilatie is 's nachts ech
ter veel kleiner - zeker wanneer de bassins na 
sluitingstijd worden afgedekt. Ook overdag is 
het lang niet altijd nodig dat de ventilatoren 

constant doordraaien. 
Op de ventilatie valt dan ook het nodige te 
besparen . Het gaat niet alleen om besparingen 
op het elektriciteitsgebruik van de ventilatoren , 
maar ook om besparing op het gasgebruik . Met 
minder luchtventilatie hoeft er immers ook 
minder toevoerlucht te worden opgewarmd. 
De eenvoudigste manier om het ventilatiesys
teem te regelen , is dag/nacht-schakeling, waar
bij de ventilatoren een uur na sluitingstijd wor
den afgeschakeld . Wanneer de bassins niet 
worden afgedekt, is het overigens verstandig 

om de dag/nacht-schakeling te combineren met 
een dauwpuntmeter die het vochtgehalte van 
de lucht bepaalt. Condensproblemen die op de 
lange duur schade aan het gebouw kunnen ver
oorzaken , worden daarmee vermeden . 
Om het ventilatiesysteem ook overdag te rege
len , kunnen ventilatoren met twee toerentallen 
worden gebruikt. Een tijdklok of een dauw
puntmeter zorgt voor de omschakeling van het 
toerental. Nadeel van deze hoog/laag toerental
regeling is dat de doorstroming van de ver
schillende ruimten door de variabele luchttoe
voer niet altijd voldoende is . 
Vergeleken met de hoog/laag toerentalregeling 
is met continu regelbare ventilatiehoeveelheid 
nog meer energie te besparen . Hierbij worden 
de ventilatoren zodanig geregeld , dat de relatie
ve vochtigheid in de zwem zaal gelijk blijft aan 
de vooraf ingestelde waarde. Bovendien zal de 
vochtigheid van de lucht minder schommelin
gen vertonen. 
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Energiezuinige installaties: het licht 

Zwembad Het Wedde, Voorschoten 

De nieuwe HF-verlichting In Zwembad Het 

Wedde oogt modern, comfortabel en 

levendig. Met behulp van waterdichte bal

vaste HF-armaturen bracht zwembad Het 

Wedde het geïnstalleerde vermogen met 

57 procent terug. Daarnaast is de lamp Ie

vansduur bij Het Wedde verdrievoudJgo 

van 4000 uur naar 12.500 uur. De investe

ring in energiezuinige HF-verlichting wordt 

binnen drie jaar terugverdiend door de 

STlMEV-subsidle van het Energiebedrijf 

van f 13.867,- en de jaarlijkse besparing 

op energie- en exploitatiekosten van bijna 

f 15.000, -
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De verlichting heeft in zwembaden zowel een 
functionele als een decoratieve functie, Voor 
beide situaties is er tegenwoordig een scala 
aan energiebe -pal'ende alternatieven, Naast 
de algemeen bekende spaarlampen ter ver
vanging van gloeilampen, is ook met TL-vcr
lichting veel besparing mogelijk. Door com
binaties van maatregelen toe te passen. kan 
tot 60 procent op de energiekosten voor vcr· 
lichting worden bespaard. 

Spaarlampen 

Spaarlampen produce r n met een veel lae-er 
vermogen net zoveel licht alf, een gloei lamp. 

Over het algemeen bespaart een elektronische 
spaarlamp 80 procent op het en rgi >gebruik ' n 
gaat hij 8 ~l I () keer LO lang mee als c n gloei
lamp; een spaarlamp van 20 W komt bïvoor
be Icl overeen met en gloeil amp van 100 W. 
Ta passing van paarlampen leidt niet aUecn 
tot een dal ing van he t elekt ic ite ilsverbru ik , 
maar ooh. tot en daling van het maximaal 
opgenomen vermogen, de zogeheten kW-max. 
Het voordeel van spaarlampen is dat ze direct 
gewone gloeilampen kunnen vervangen; het is 
een zeer eenvoudige besparingsmaatregel. 
Door gloeilampen pas na uitval, dus geleidelijk 
aan met spaarlampen te vervangen , wordt een 
grote investering in één keer vermeden. 

HF-verlichting 

Ook op het energ ieverbruik van de TL-verlich
ting vall J oor toepassing van hoogfreq uent 
eH ) verl ich ting het nodige te bespare n: HF
ve rl ichting gebru ikt b ij g_l ijke licht ste rk te t t 
40 procent mi nder elektric ite it. Bovendien kan 
nieuwe e lektron ische voorschakclapparatuur de 

I vensduur van de lampen met circa vijftig pro
cent verlengen, zodat ook wordt bespaard op 
cl e vervangings- en arvOcrkostcn van kapotte 
lampen . 
Vervanging van Je normale TL-armaturen dour 
nieuwe HF-armatu ren i ' niet alLijcl nod ig . In 
b pmtldt: gevallen k.un nl:n de oude armaturen 
won.len 'opgewaardeerd' tot HF-armatu ren niet 
nieuwe v oor~chakc lapparatuu r, "p iegelrel'l 'ctl)
ren n Hf-lampen . 
Het energiebedrij f verleent subsid i op d~ aan
schaf van HF-verlich ting. 

Daglichtregeling 

Vooral 's middags brandt de verlichting d OOI' 

het v Ie binnenvallend daglicht vaak onnodib . 

M I dag lichtregeling wordt de verli chting autu
matisch teruggedimd naar het inge. I Ide ve l'
lichtin sn iveau _ Va lt e r vee l L1aglichl binnen, 
dan schak II de verl ich ti ng t 'rug naar het mini
ma le verli 'h l tngsnj veau . 
Met deze schake lfaciliteit is tot 20 procent op 
het energiegebruik vuor verlichting te besparen. 

Centrale aan/uit schakeling 

Om te v orkomen dat cl lampen in toi letl n. 
bezemkasten en andere kj ine ruimten onno
dig en onbedoeld blij ven branden. kunnen 
dez lampen op ecn centraal systeem worden 
aangeslotcn. De verlichting kan daarmee op 
eenvoud ige wijze op vast tijdstippen - bij
voorb lel na . luitingsLijel - worden uitgeseh,' 
keld. De vc rl i 'hting blijft tijdens de gl;:bruiks · 
uren van h,t zwembaLI met cic norrnale 
lichtknoppen bedienbaar. 



Energiezuinige installaties: het water 

De Wilder, Haaksbergen 

Door hergebruik van hel spoelwaler 

bespaart subtropisch zwembad De Wilder 

Ie Haaksbergen /25.000,- per jaar. Daar

mee is de energiebesparende maatregel 

binnen vier jaar terugverdiend . De rest van 

de afschnjlperlode - ell jaar - kan hel 

'wembad dit bedrag aan nUlllger l aken 

besteden. 

Mei hel regenerali esysteem worden de rei · 

nlgingslillers gespoeld met zwembadwa

ter; dat water wordt vervolgens opgeslagen 

In een bullerkelder. Zodra deze vol Is, wordl 

het water via een sp,Bciaal ontwikkeld , bio· 

logisch filter gezuiverd, waarna het water 

weer geschikt is als zwemwater. 

ZI1·embadfilterimtallatie. 

Bron: H ellebrekers Technieken. 

Nunspeet 

Het zwembadwater zelf vormt een bron van 
be paring door de filtering efficiënter aan te 
pakken . 

Filter poeling 

Voor cl' li lt ' ring van he t Lwcmwater g brui k n 
de meeste l wembaden ge: lolèn fil Lers, waarbij 
een circul:.uiepom p he l \ :Her door het filter 
pompt. Naarmate de vervui ling van het fi lter 
toeneemt, moet dc pomp méér energie g brui
ken om het wal r ' rdoorhc ' 0 h.: pomp n. 
Daarom is het Laak hèl filter rege lmalig te 
spoelen . zodat Je weer tand van hel 1ïIter zo 
laag mo" lij"- blij !"t. 
Ook de kwaliteit van hel ri lt rmar ri aal is 
belangrijk . Bij aanku p moel d juist keuz ' in 
tï ltcmlateriaal worden gemaakt. Bij toepassing: 
moet de kwali tei t van h ( Fil te rmateri aal regel
matig w rden gecontrolee rd , Hierdoor wordt 
J e w<tlc rkwaJit it bet ren hee rt de filter minder 
weerstand, waardoor minder pompvcmlog n 
nodig is . Toepassing van frequentie geregelde 
pompen kan in dit geval zorgdragen voor een 
verlaging van het energieverbruik, terwijl de 
waterkwaliteit continu is . 

Open filters 

Naa, t d bekende gesloten filters bestaan er 
ook open tï lters . B ij dit type filter zakt het 
water uit z ichzelf. zonder hulp van een pomp, 
door het filter. Aangezien de snelheid van een 
open hlL'r nit!1 meer dan éénderde bedraagt van 
de fïl lèrsnelhe id van een gesloten fi lter. moet 

Zun necollecttlren: nlOra I ,'onr nicu \\" bou w 

Zonnecollectoren zeHen zonnestraling om in warmIe die wordt 

opgenomen door water dat door de colleclor stroomt Onder gun

slige oms1andigheden kan een collector het waler opwarmen lol 

maar lielsl 60 ·C. Hel rendement van de zonnecollector is vooral 

gunstig bij lagere waterlemperaturen, omdal bij een walertem

peratuur van 50 à 60 ' C weer veel warm Ie verloren gaal. 

Zonnecollecloren Zijn dan ook vooral geschikt voor de verwar

ming van supplellewater en de voorverwarming van koud tapwa· 

Ier voor de warmwatervoorzieningen. 

Voor loepasslng bil een overdekt zwembad vormen geslolen col 

lecloren de beste oplossing om dal deze ook 's winiers. dus bij 

lage bultentemperaluren. warmte kunnen leveren. Een Inslallatle 

met geslolen collectoren kan per m' colleclor-oppervlak het equi

valent van tiO tot 75 m' aardgas aan energie per jaar opleveren, 

voor de verwarming van supptetiewater. 

Zonnewarmte-Installalies voor de voorverwarming van tap- en 

douchewater ziln wat duurder In aanschaf. omdal hiervoor een 

extra bullertank en een warmlewisselaar nodig zijn. De warmte

opbrengst is evenwel ook groter en komt overeen met BO tot 90 

m3 aardgas per m' collector-oppervlak. 

Oe terugverdientijd van een collector-installalle voor zwembad

verwarming bedraagt bij de huidige gasprijzen meer dan lien 

Jaar. Ze zijn dan ook vooral voor nieuwe zwemaccommodaties 

een rendabele investering. Bovendien kunnen de zonnecollecto

ren dan goed in hel ontwerp worden geïntegreerd. 

Voor tapwalerverwarming ziln zonnewarmte-installaties nu al 

rendabel. De terugverdientild Is gemiddeld 5 jaar, 

hel geïn_ la ll ecrdc lï ltcropp rvlak dri maal zo 
grOOI zijn. wat voor bestaande accommodaties 
een probb :m "-an zijn , Opt!n filters zijn dan 
ook vooral geschikt voor nieuwe zwembaden. 
Open filters kunnen veel energie besparen: ze 
leiden ook tot besparing op het watergebruik, 
om lat filtering bij lage sn Iheid een betere 
watl:fk wali teit opl vert. Daardoor is er minder 
suppletiewater nodig. In de regel zijn open fil
tersystemen goedkoper te realiseren dan de 
gebruikelijke gesloten systemen; dit geldt bij 
zowel renovatie als nieuwbouw. 
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Hoe kunt u besparen? 

DOOI de invoering van energiebeheer 

kunl u op een veranlwoorde wijze 

besparingen realiseren. Om een opli

male hes paling Ie bereiken. moel u 

een slruclurele werkwijze han leren. 

Zo is hel belangrijk om Ie welen wal 

de energiekoslen zijn. maar ook is 

relevanl welke machines aan vervan

ging loe zijn . Bijuilvoering van maal· 

regelen is hel belangrijk om Ie welen 

of er energiezuinige alielOalieven 

zijn. en ol er bijvoorbeeld mogelijkhe

den zijn Dm subsidies aan Ie vragen . 

Deze . en vele andere vragen ziln van 

belang bil de invoering van energIe

belIeer. 

Novem heef! een slappenplan ontwlk· 

keld voor de invoering van energIebe

lieer. U vindl bierin de benodigde slap

pen en maalregelen voor de Invoering 

van een degeli jk energlebeheersvs

leem voor een zwemaccommodalie . 
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Energiebeheer: verantwoord besparen met 
een stappenplan 

Stap 1: Analyse 

• Wat is het jaarlijkse energieverbruik 
per vierkante meter gebouwoppervlak? 
Hoe verhouden de verbruikscijfers zich 
tot die van andere accommodaties? 

• Welke wensen en klachten leven er 
onder de bezoekers en medewerkers? 

Stap 2: Inventarisatie 

• Samenstelling energiebalans: welk deel 
van het gas- of elektriciteitsverbruik 
wordt door een bepaalde installatie 
opgenomen? 

• Welke installaties komen in aanmer
king voor vervanging? Wat is de huidi
ge staat van onderhoud? Wat zijn de 
bijbehorende kosten? 

• Welke mogelijkheden zijn zowel tech
nisch als financieel het meest aantrek
kelijk? Wat zijn de terugverdientijden? 

• Is er een subsidie of fiscale maatregel 
van toepassing? (energiebedrijf, 
Novem, VAMil-regeling, EIA-regeling, 
EINP - Subsidieregeling Energie 
Investering Non-Profit-sector -, groen
fondsen, etc.) 

Stap 3: Besluitvorming 

• Verslaglegging; geef onder meer de 
raakvlakken aan met het algemene 
beleid op het gebied van kwaliteitsver
betering, uitbreiding van de mogelijk
heden, kostenreductie en milieutechni
sche verbeteringen. 
Stel een budget vast en geef aan welke 
zaken hiermee worden aangepast. 

• Informeer de gebruikers van het 
zwembad en betrek ze bij de planvoor
bereidingen. 

• Beslis of de plannen worden uitgevoerd. 

Stap 4: Uitvoering 

• Laat een technische projectbeschrij
ving maken met een offerte. 

• Controleer de plannen met een advi
seur of een installateur. 

• Onderzoek de mogelijkheden voor 
subsidie. 

Stap 5: Afspraken 

• Maak een draaiboek waarin alle aspec
ten met betrekking tot levering en uit
voering van de plannen duidelijk zijn 
vastgelegd. 

• Zorg voor een technische oplevering 
met functiecontrole. 

• Zorg voor een instructie voor het 
gebruik van de nieuwe installaties. 

Stap 6: Evaluatie 

• Vergelijk de resultaten van de nieuwe 
installaties met de uitgangspunten. 

• Maak afspraken over onderhoud van 
de nieuwe installaties. 

• Rapporteer de resultaten aan alle 
betrokkenen, zoals beleidsmedewer
kers, beheerders en gebruikers. 

Gedurende het traject is het bijzonder wenselijk 
om een beroep te doen op externe deskundig
heid, zoals een adviesbureau. Ook is het nood
zakelijk om intern iemand te belasten met ener
giecoördinatie, die de verbruiksgegevens in de 
gaten houdt en onder meer verantwoordelijk is 
voor de energie-inkoop. 



Novem 

Novem bv, de Nederlandse onderneming voor 
energie en milieu, bouwt bruggen tussen theo
retische kennis en praktische toepassingen. 
Novem is manager van tal van overheidpro
gramma 's en intermediair tussen overheidsbe
leid en marktontwikkelingen. 

De belangrijkste opdrachtgevers van Novem 
zijn het ministerie van Economische Zaken, het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat. Daarnaast zijn inter
nationale organisaties, zoals het Internationaal 
Energie Agentschap en de Europese Unie, 
wezenlijke relaties . 

Novem is nauw betrokken bij het maken van 
meerjarenafspraken over de verbetering van 
energie-efficiëntie. In dit kader is Novem inter
mediair tussen lokale en regionale overheden, 
bedrijfsleven, instellingen en andere organisa
ties enerzijds en de rijksoverheid anderzijds. 
Milieuverbetering is bij alle activiteiten een 
integrale doelstelling. 

In de gebouwde omgeving bevordert Novem 
energiebesparing. Novem stimuleert duurzaam 
bouwen in de woning- en uti li teitsbouw. Voorts 
bevordert ovem energie-efficiëntie in de ener
gievoorziening, industrie, handel en dienstver
lening én verkeer en vervoer. 

Novem stimuleert daarnaast de ontwikkeling en 
toepassing van nieuwe technologieën en zorgt 
voor kennisoverdracht, advisering en voorlich
ting. Dankzij ervaring en deskundigheid is 
Novem thuis in vele markten. Novem heeft de 
financiële middelen om projecten te realiseren. 

Novem is gevestigd in Utrecht en Sittard. 
Bij Novem werken circa 300 mensen. 
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