Nieuw zwembad : Zeewater vs. Leidingwater in bespreking

Ontwerp nieuw zwembad stelt voor:
Zoutwater in wedstrijdbad ( 25m x 23m )
Leidingwater in instructiebad (16m x 11,5m) en peuterbad (40m2)
Keuze gebaseerd op:
1. Advies sportraad (sportclubs – scholen )
2. Advies seniorenraad
3. Advies gehandicaptenadviesraad
4. Enquêtes en onderzoek : Er werd nagegaan hoe de klanten staan tegenover het zeewater
- uitgevoerd in periode 01/07/15-30/06/16 – totaal 792 bevraagden
- Er werden 2 vragen gesteld aan de klanten :
- Komt u specifiek zwemmen voor het zeewater ? 38% JA 62% NEE
- Is het zeewater voor jou ok ? 76,4% JA 23,6% NEE
Besluit enquetes en adviezen
- Minder dan de helft bezoekers komt specifiek voor het zeewater.
- Een minderheid zou liever leidingwater hebben, maar komt toch zwemmen
- Combinatie zeewater en leidingwater verhoogt aantrekkingskracht
Objectieve gegevens:
Financieel :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

489.900€ subsidie werden toegewezen via Sport Vlaanderen.
Goedgekeurd op basis van:
a. energie (verwarming/waterverbruik/waterkost…)
b. specifieke/ unieke karakter (waarin zeewater en recreatieve elementen gelinkt
aan zeewater een heel belangrijke factor waren)
Zoutwater vraagt specifieke aanpassing van technieken, maar doordat zwembad in
een zilte omgeving staat is een groot deel van die aanpassing sowieso nodig.
Aangepaste technieken vragen geen extra onderhoud en hebben een even lange
levensduur tov technieken gebruikt bij leidingwater
Prijs leidingwater zal in de toekomst meer dan waarschijnlijk stijgen
Installatie om zeewater tot aan zwembad te brengen is aanwezig (verplichting tov
Sealife), dus geen meerkost.
Gebruik zeewater in wedstrijdbad zorgt jaarlijks voor een minuitgave ts de 15.000
en de 20.000€

Wetenschappelijk :
1. Zeewater heeft hoger drijfvermogen (in voordeel van ouderen, senioren,
mindervaliden en sporters)
2. Wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken van de Wereld Gezondheidsorganisatie
tonen aan dat de toepassing van zeewater een positieve invloed heeft op het welzijn en
welbevinden
3. Heilzaam tov huidaandoeningen, goed voor gewrichten en reuma

