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Natuurlijk behoud van kwaliteit voor Wateringen! 

Wij vragen uw steun voor een burgerinitiatief met nut, 
versterkt met Westlands ondernemerschap. 

De schaarse open ruimte kan maar één keer goed 
worden ingericht! 

Sport en Welzijnscentrum 
De Waterman

nut
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speelweide

Openlucht zwembad De Waterman in 
Wateringen.
Het Wateringse openluchtzwembad Waterman, 
geopend vlak na de grote crisis in 1935, was 
lange tijd het enige zwembad in het Westland. 
De staat van onderhoud vraagt tijdens de 
hoogconjunctuur van 2008 om grondige 
renovatie. Er loopt een politieke discussie in de 
gemeente Westland over het voortbestaan van 
dit openlucht zwembad. 
Stichting i.o. Waterman Natuurlijk! zet zich in om 
het openluchtbad voor Wateringen te behouden. 

Doelstelling Stichting i.o. Waterman 
Natuurlijk!: 
Waterman Natuurlijk stelt zichzelf primair tot 
doel het openluchtbad en de speelweide te 
behouden, omdat deze voorzieningen een 
belangrijke plaats hebben in de recreatieve 
voorzieningen van de kern Wateringen. 
Secundair doel is het realiseren van 
ondersteunende functies die het zwembad nog 
meer maatschappelijke verankering geven. 

Waterman Natuurlijk!

welzijn

openluchtbad
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exploitatietopsport
De Stichting i.o. Waterman Natuurlijk! heeft een 
drietal plannen uitgewerkt om het bad met de 
speelweide te behouden. Het ene plan vergt een 
grotere ingreep c.q. herontwikkeling dan het 
andere: 
1. Plan 1: Gezonde exploitatie van het  
 zwembad zonder subsidie, en realisatie  
 van een intensiever, meer openbaar 
 gebruik van de groene ruimte; 

2. Plan 2: = Plan 1 met renovatie door 
 extra functies: Ondersteunende functies  
	 maken	financiering	van	een	slimme		
 renovatie een modernisering van het  
 zwembad mogelijk, waardoor de meest  
 optimale exploitatie voor de toekomst  
 mogelijk wordt;

3. Plan 3: = Plan 2 met topsport: 
 De Stichting zou graag, met haar 
 partners, de haalbaarheid willen 
 onderzoeken om een topsportcentrum te  
 realiseren.

Met plan 1 wil de Stichting laten zien dat een 
gezonde exploitatie nu al mogelijk is. Dit kan de 
Stichting zelfstandig realiseren. Fysiek blijft alles 
bij het bestaande. Ook de gemeentelijke staat 
van (groot-)onderhoud van het bad.  

renovatie

Hoe wil de Stichting i.o. Waterman Natuurlijk! behoud van het openluchtbad met 
speelweide realiseren?  

maatschappelijkPlan 1

Plan 3

Plan 2
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topsport unieke

renovatie

Met plan 2 wil de Stichting bereiken dat:
a) het zwembad volledig gerenoveerd wordt,  
 duurzaam exploitabel is voor de toekomst  
 en
b) de locatie volledig maatschappelijk wordt  
 ingebed als centrum voor sport, 
 recreatie en welzijn. Combinaties met  
 functies zoals werken en wonen kunnen  
 als alternatief worden ingezet indien 
 wenselijk of noodzakelijk. 

maatschappelijk

Plan 3 is op dit moment een studiemodel 
waarvoor nog verkennende gesprekken 
plaatsvinden met Stichting Top Zwemmen 
Haaglanden en Summit Health die een unieke 
kans zien in de locatie en het bad.

Primair doel van de stichting is de optimale 
exploitatie van het bad en de speelweide. Het ligt 
niet in de bedoeling van de stichting om één van 
deze aanvullende voorzieningen, genoemd onder 
plan 2) of 3) te beheren of te exploiteren. 

GroupA architecten uit Rotterdam 
(www.groupa.nl) werkt momenteel aan een 
ruimtelijke verkenning van de functies.
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Concreet

lakmoesproef

intentie

Concreet drie voorstellen aan de Gemeente Westland:
1. De lakmoesproef: De gemeente laat Stichting Waterman Natuurlijk! een jaar proef draaien om  
 aan te tonen dat de exploitatie volgens plan 1 realistisch en verantwoord is

2. Het sluiten van een intentieovereenkomst die uiteindelijk moet leiden tot een 
 realisatieovereenkomst,  waarin de gemeente de initiatiefnemers Stichting Waterman 
 Natuurlijk! en Hopman interheem laat aantonen dat renovatie betaald kan worden uit de 
 herontwikkeling zoals voorgesteld in plan 2. 

3. Het volgens voorstel 2 aanvullend kunnen onderzoeken van de realisatie van plan 3.

De werkgroep Waterman Natuurlijk! heeft met haar partners ruim negen maanden intensief aan deze 
studie gewerkt. Wij denken met deze studie een positieve bijdrage te hebben geleverd voor de Wate-
ringse leefomgeving. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en u kunt er van op aan dat wij uw vertrouwen 
niet zullen beschamen.
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Dit plan bespaart de gemeente jaarlijks de 
subsidie op de exploitatie. Stichting i.o. 
Waterman Natuurlijk! beschouwt het hebben van 
een gezonde exploitatie als haar kerntaak in de 
toekomst van De Waterman. Wij hebben kennis 
van en contact met een vijftal in vergelijkbare 
vorm beheerde openluchtbaden in Nederland¹ 
die laten zien wat daarin mogelijk is. 
De mogelijkheden voor De Waterman zijn goed, 
alleen al door de stedelijke setting heeft de 
locatie een groot voordeel boven deze 
‘referentiebaden’. 

Stichting i.o. Waterman Natuurlijk! wordt 
gevormd uit een bestuur van (professionele) 
vrijwilligers, ondersteund met een professionele 
dagelijkse leiding. (Organogram+ doelstelling 
in	bijlage	1).	In	het	bestuur	kunnen	financieel	
en juridisch goed onderlegde mensen worden 
gevraagd waarbij de gemeente deelneemt als 
bestuurder of fungeert als toezichthouder. 
Alleen de bestuurders zijn vrijwilligers. 
In	financiële	bijlage	1	vindt	u	onze	
exploitatieopzet op basis van de kengetallen van 
het gemeentelijke ‘Deloitte rapport’.  

Een actieve houding naar de omgeving zal het 
gebruik van het zwembad vergroten. 
De werkgroep denkt aan het 
organiseren van diverse activiteiten (activi-
teitenplan bijlage 2a), zoals het organiseren 
van de zwemvierdaagse, wedstrijden voor de 
(school)jeugd, aqua-gym voor ouderen, 
stoomcursussen zwemles en festiviteiten voor de 
jeugd in het weekend (o.a. i.s.m. verenigingen in 
de omgeving). 

Toelichting plan 1) Gezonde exploitatie en intensiever gebruik van de groene ruimte

professioneel

continu

buitensport ¹ Aarweide te Aarlanderveen, Openluchtbad Zwolle te  Zwolle,

Het Amstelbad te Ouderkerk aan de Amstel, Bosbad de Vuursche 

te Baarn en Zweelo te Emmen



professioneel
houding

activiteiten
continu

imago
buitensport

Ook is het noodzakelijk de openingstijden aan te 
passen aan de weersomstandigheden en deze ’s 
zomers ’s avonds langer open te laten.
Om continu gebruik te verzekeren is de Stichting 
in gesprek met diverse partijen die de ligweide 
willen gebruiken voor diverse activiteiten. Dit zijn 
sportieve activiteiten, die passen in het 
recreatieve en sportieve imago dat de Stichting 
met dit zwembad wil uitstralen. Hiervoor heeft de 
Stichting overleg gevoerd, c.q. afspraken 
gemaakt met: 
- de scholen in de omgeving van het 
 zwembad. Hiervoor is veel belangstelling  
 (4400 leerlingen in een straal van 3 km  
 rond het zwembad); 
- de NSO t.b.v. sportactiviteiten (Na   
 Schoolse Opvang, - bijlage 2b); 
- een ondernemer in buitensport 
 activiteiten, (verklaring bijlage 2c) ; 
- evt oprichten van een speeltuinvereniging  
 op de ligweide (buiten openingstijden  
 zwembad). 



sport

cultuur

plan 2



horeca
theater
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Om tot in lengte van jaren een hele goede 
exploitatie te kunnen draaien moet er worden 
gerenoveerd. Eén van de succesformules bij 
andere openluchtzwembaden is de dure 
elementen uit de exploitatie leidend te maken in 
de renovatie van het zwembad. Beheer, 
installaties en energie kunnen in de exploitatie 
tot bijna de helft aan exploitatiekosten worden 
gereduceerd indien goed herontworpen tijdens 
de renovatie. Centraal in de renovatie staat het 
installatieontwerp en het veiligheids-beheers-
plan. Een eerste veiligheidsquickscan is reeds 
gemaakt door Aqua-basic (bijlage 3). 
De renovatie zelf zal daarmee duurder uitvallen, 
maar de renovatie hoeft de gemeente geen extra 
financiële	bijdrage	te	kosten.		
De gemeente stelt de ruimte ter beschikking 
voor herontwikkeling. Door het toevoegen van 
complementaire functies kan de grondwaarde 
wordt gebruikt voor de renovatie van het bad. 
Hiertoe ontwikkelt de Stichting i.o. Waterman 

Toelichting Plan 2) Renovatie door versterking met functies

exploitatie
Beheer

installaties
renovatie

ruimte

Natuurlijk! samen met een aantal partners een 
plan. Deze partners hebben een gezamenlijk 
belang bij het ontstaan van een cluster van 
sportieve, zorg en  recreatieve voorzieningen op 
de huidige locatie. Er is ruimte voor bijvoorbeeld 
een	zorgcentrum,	fysio-fitness,	een	
multifunctionele ruimte voor sport en cultuur 
(gymzaal, toneel, theater, muziek, ballet), 
kleinschalige wellness, horeca, een 
vergadercentrum, een internetcafé, werk- en 
eventueel zelfs woonruimte. De exacte 
samenstelling van de voorgestelde functies moet 
nader worden uitgewerkt. 



exploitatie

renovatie
ruimte

In	financiële	bijlage	2	is	een	voorbeeldbereke-
ning gemaakt hoe, en met welke voorzieningen 
een renovatiebudget kan worden gerealiseerd. 
Ook in de buitenruimte kan worden geïnvesteerd 
in een eenvoudig openlucht theater annex beach 
volleybalstadion. Hierbij staat voorop dat het 
recreatieve aspect van het openluchtbad en de 
zwemweide behouden blijven.  

De plannen wil de Stichting uitvoeren onder 
leiding van een professionele ontwikkelaar 
(bijlage 5), die zorg draagt voor een haalbaar en 
betaalbaar plan. Daartoe zal de Stichting 
samenwerken met enkele partners om een 
complex te realiseren op de locatie van huidige 
bebouwing en het voorterrein. 
De instandhouding van het parkeerterrein is een 
vereiste om ook in de toekomst optimaal te 
kunnen functioneren. Deze combinatie, 
stichting-ontwikkelaar, maakt verdere 
samenwerking in de uitvoeringsfase mogelijk 
met lokale partijen zoals ondernemers en 
corporaties.   



topsport 

visie
plan 3



onderzoek



multidisciplinaire

tekort trainingskampen

  
Graag zou de Stichting de mogelijkheden 
onderzoeken wat de (extra) investeringen en 
consequenties zijn om het buitenbad om te 
turnen in een 50 meter bad topsport trainings-
centrum. Dit vraagt grotere investeringen dan 
plan 2 en heeft dus ook meer opbrengsten nodig. 
Dit betekent een permanente openingstelling van 
het bad, niet meer seizoensgebonden, en vraagt 
daarom meer onderzoek. Alvorens De Stichting 
u vraagt dit plan 3) te ondersteunen willen wij 
samen met de topsportinvesteerders aanvullend 
onderzoek doen naar de haalbaarheid ervan. 

Het centrum zal ontstaan in samenwerking met 
enkele belangrijke partners in de sport en zorg. 
Dit zijn:

1. Summith Health uit De Lier 
(www.summithealth.nl) Dit is een multidiscipli-
naire Arbo-dienst waarin integraal adviezen en 
trainingen worden gemaakt door een Arbo-arts, 
fysiotherapie, voedingsadvies, psychologische 
hulp,	fysio-fitness	enz.	De	heer	Theo	Nass,	
directeur van Summit Health is een jonge 
ondernemer, die een eigenzinnige visie op de 
zorg- en sportsector heeft ontwikkeld. Theo Nass 
heeft in zijn verleden als fysiotherapeut van het 
Nederlandse roeiteam veel gereisd, en heeft vele 
voorbeelden gezien van multifunctionele centra 
waarin plaats is voor breedtesport en topsport 
ondersteund door zorgvoorzieningen. De eerste 
concrete verwezenlijking van zijn visie is het 
multidisciplinaire Summit Health concept in de 
Lier. Hij wil het concept uit De Lier uitbouwen 
met topsport geïntegreerd en wil dit op meerdere 
plaatsen gaan toepassen (bijlage 6 – Visie 
Summit Health). 

Hij heeft hierin ook medewerking nodig van de 
wethouders Zorg en Sport van de gemeente 
Westland. Theo Nass is als privé persoon  
penningmeester van de Stichting Topzwemmen 
Haaglanden, en heeft een zoon die aan topsport 
zwemmen doet.  
 
2. Top Zwemmen Haaglanden 
(www.tzhaaglanden.nl), vertegenwoordigd door 
de voorzitter, de heer  Marcel Verkijk. Hij is 
tevens jurist en tandarts en werkzaam in de zorg 
als algemeen directeur van de DMC Group 
(www.dmcgroup.nl).

Doelstelling van Top Zwemmen Haaglanden is: 
- Het opleiden en ondersteunen van 
 topzwemmers in met name de regio  
 Haaglanden;
- Beschikbaar stellen van (extra) faciliteiten  
 ten behoeve van de geselecteerde 
 zwemmers;
- Prestatieniveau stimuleren en begeleiden  
 naar topniveau (nationaal en 
 internationaal);
- Behoud van de talentvolle zwemmers bij  
 de verenigingen binnen de regio 
 Haaglanden.

Toelichting Plan 3) (Top) sport en welzijnscentrum De Waterman (bijlage 5-functioneel organogram)

noodzaak



multidisciplinaire

50
toptrainers

trainingskampen

Toelichting Plan 3) (Top) sport en welzijnscentrum De Waterman (bijlage 5-functioneel organogram)

Probleem voor Stichting Top Zwemmen 
Haaglanden is dat er een ernstig tekort aan 
50 meter zwemwater is in de regio voor 
topsporters. Er is veel talent in deze regio. Dit 
talent reist nu naar trainingscentra in Amersfoort 
en Eindhoven en voor trainingskampen zelfs naar 
België.	Er	is	een	beleidsvisie	-geschreven	door	de	
toptrainers Paul Bergen (VS) en Jacco Verhaeren 
van Inge de Bruin - dat de noodzaak van een 
50 meter bad onderschrijft, hetgeen (als 
trainingsfaciliteit) bij De Waterman in Wateringen 
goed mogelijk is. En met name de 
trainingskampen die nu in multidisciplinaire 
centra	in	België	worden	gedaan	zouden	hier	
prima hun weg kunnen vinden. Nadrukkelijk 
vermeld dient te worden dat het gaat om een 
trainingscentrum, niet om een wedstrijdbad.
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