
Zwembad Het Ravijn is door toepassing 

van nieuwe duurzame, bouwfysische, 

Zwembad Het Ravijn

Het Ravijn is een accommodatie waarin een 

sporthal is gerealiseerd met binnenzwem-

baden, buitenbaden, kantoorgedeelte, 

horecaonderneming, zorg en een revalidatie- 

fitnessruimte. De accommodatie is gelegen 

in een water-wingebied aan de rand van 

de Sallandse Heuvelrug. Bijzonder aan dit 

complex is dat voorzieningen zijn aangelegd 

voor echte topsporters (atleten) en ook voor 

zorgbehoevende en revaliderende mensen. 

Baden en glijbaan
Het complex heeft een internationaal 

waterpolobad voor dames. Hierin bevindt 

zich een beweegbare keerwand en bodem. 

Het tweede bad is een doelgroepenbad 

waarin met verhoogde watertemperatu-

ren revalidatietherapieën worden gegeven. 

Het derde bad is een instructiebad met een 

beweegbare bodem. In dezelfde hal als het 

constructiebad bevindt zich een peuter- en 

kleuterbad en een spectaculaire 65 meter 

lange glijbaan voorzien van LED-verlichting, 

sproeiers en andere speciale effecten.

Energiebesparend en duurzaam
Uitgangspunt was een zwembad te realiseren 

dat qua technische maatregelen beter is dan 

vereist in het Bouwbesluit en gangbaar in de 

zwembadenbranche. De energiebesparende 

en duurzame maatregelen zijn geïntegreerd in 

één regelsysteem en vormen samen een uniek 

zwembadconcept. De luchtbehandeling is op 

een unieke manier geïntegreerd. De techni-

sche ruimte is tevens het aanzuigkanaal voor 

de buitenlucht. Alle luchtbehandelingkasten 

staan in de ruimte. Deze zuigen de buiten-

lucht vrijelijk aan via 10 modulair opgestelde 

warmteterugwinunits. De units hebben een 

gemiddeld rendement, variërend van 85 tot 

95%. Daarnaast is er gebruik gemaakt van 

bouwkundige schachten die als kanalen zijn 

gebruikt. Het ontwerp is zo gemaakt dat er 

geen enkel kanalenwerk in het zicht is. Door 

het gebruik van de bouwkundige ruimtes 

voor luchtinblaas en luchtaanzuig hebben 

deze ruimten een dubbele functie gekregen. 

Deze manier van luchtverdeling stamt af van 

de Romeinen en het principe functioneert 

nog steeds. 

 

Verder wordt de warmte voor het suppletie-

water, het warme tapwater en de verwar-

ming van het gebouw voor 90% geleverd 

door een houtgestookte CV-ketel. De 

verbranding van houtsnippers of houtpellets 

is nagenoeg CO
2-neutraal en er wordt aan-

zienlijk op het energiegebruik voor verwar-

ming en tapwater bespaard. Het Ravijn is het 

eerste zwembad dat zijn warmte krijgt van 

zo’n houtgestookte cv-installatie, gecombi-

neerd met een gasgestookte installatie.

installatietechnische en regeltechnische 

maatregelen een uiterst innovatief en 

modern zwembad dat klaar is voor de 

toekomst.

Contactpersoon

DWA installatie- en energieadvies

Ing. R.G.M. Ruiter

T 0548 - 535 547

E ruiter@dwa.nl

Opdrachtgever

Gemeente Hellendoorn

Postbus 200

7440 AE Hellendoorn

 met duurzame voorzieningen voor topsporters, zorgbehoevende en revaliderende mensen


