
Rendering met exterieur

38 TVVL Magazine | 05 | 2017 PROJECTBESCHRIJVING

projectbeschrijving

Installateur Hollander Techniek  past in het nieuwbouw zwembad Nijkerk  voor het 

eerst membraam filtertechnologie toe. Het is niet de enige reden waarom dit project 

uitgebreid belicht wordt in dit TVVL-nummer. Ook de innovatieve rolverdeling tussen 

bouwende partijen, de fine-tuning van het W-concept en de uitdaging waarvoor 

de E-specialisten zich zien gesteld bij de realisatie van het zwembad, maken deze 

bouwopgave interessant. Maar laten we niet teveel prijsgeven; lees zelf hoe in Nijkerk 

een nieuw zwembad verrijst met een combinatie van ‘Proven and State of the Art 

Technology’.

Zwembad – Nijkerk

Sanitair primeur voor Nederland

Het oude zwembad was op. De exploita-
tiekosten waren te hoog vergeleken met die 
van nieuwe zwembaden. De gemeente Nijkerk 
besloot dat het tijd werd voor nieuwbouw. 
Ze schakelden Bureau Bos architecten + 
ingenieurs + adviseurs in, die het architecto-
nisch ontwerp voor haar rekening nam. Het 
installatie-advies is in de DO fase door EWZ 
adviseurs opgesteld.  Na het ontwerptraject 
volgde een aanbesteding, die werd gewon-
nen door Hollander Techniek. Ze sloten een 
Engineer, Build & Maintenance contract af met 
de opdrachtgever en togen aan de slag. Als 
hoofdaannemer. 

 INNOVATIEVE ROLVERDELING
In de traditionele werkverdeling fungeert de 
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installateur meestal als onderaannemer van 
de bouwkundig aannemer. Waarom koos 
Hollander Techniek ervoor om de rollen om te 
draaien? Allereerst omdat zwembadtechniek 
een nichemarkt is, waarin alleen gespeciali-
seerde installateurs zich op bewegen. Sterker 
nog, naar eigen zeggen kunnen maar weinig 
partijen in Nederland een totaalconcept 
voor E&W&Z aanbieden. Daarnaast is het 
installatiequote zo hoog, dat een leidende rol 
voor de installateur eigenlijk wel voor de hand 
ligt. Bovendien voelde Hollander Techniek er 
weinig voor om in een traditionele rolverdel-
ing verzeild te raken. En als gespecialiseerde 
installateur heb je liever geen slecht imago 
aan je kleven in een nichemarkt. Tot slot 
heeft Hollander Techniek de afgelopen jaren 

al de nodige ervaring opgedaan met de rol 
van hoofdaannemer van zwembadprojecten. 
Vanuit die optiek bekeken, was het dus logisch 
voor de installateur om ook deze keer de 
leiding naar zich toe te trekken.

 LEERPROCES
Evenals de voorafgaande keren voelt Hollander 
Techniek zich uitstekend in haar rol als 
hoofdaannemer. Natuurlijk is het een leerpro-
ces. Als installateur moet je nieuwe vaar-
digheden verwerven, competenties aanleren 
en oog hebben voor andere prioriteiten. Zo 
schieten bouwkundige aannemers wel eens, 
bewust of onbewust, terug in hun oude rol. 
Ben je niet assertief genoeg, dan denderen ze 
over je heen. Ook moet een installatiebedrijf 
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over de financiële middelen beschikken om in een dergelijk avontuur 
te stappen. Daarnaast kan een dergelijke constructie alleen succesvol 
zijn, als je goed projectmanagement weet te voeren en beschikt over de 
expertise om het bouwkundig ontwerp te beoordelen. Wat dat laatste 
betreft, speelt Hollander Techniek al met de gedachte om op termijn 
zelf bouwkundigen aan te trekken. Zo kan de installateur het gehele 
ontwerp- en realisatieproces beter in eigen hand houden. 

 LANGDURIG ONDERHOUD
Maar terug naar het project. De opdrachtgever stelt hoge eisen aan de 
uitvoerende partijen. Zo is de beoogde doorlooptijd slechts een jaar. 
Eind december wordt volgens planning het nieuwe zwembad opge-
leverd. Daarnaast koestert de gemeente hoge duurzaamheidsambities. 
Niet alleen uit ideële overwegingen, maar ook om de exploitatiekosten 
beheersbaar te houden. Vandaar dat Nijkerk heeft gekozen voor een 
Engineerd, Build & Maintenance contract, legt Hollander Techniek uit. 
Via die formule komt de verantwoordelijkheid om de kosten binnen de 
perken te houden bij Hollander Techniek te liggen. De installateur zal na 
oplevering 10 jaar lang alle technische installaties onderhouden. In het 
contract is een optie opgenomen om die periode nog eens te verlengen 
met 10 jaar.

 DBFMO VS. D&M
Hollander Techniek stapte in het project op het moment dat er een kant-
en-klaar architectonisch ontwerp op tafel lag. Zo´n Engineer, Build & 
Maintenance contract heeft voor- en nadelen. Bij een DBFMO-contract 
mag een installateur weliswaar al direct aanschuiven bij de projecttafel, 
maar moet hij rekening houden met lange voortrajecten en hogere 
kosten. Die onzekerheid blijft de installateur bespaard bij een EB&M 
contract. Aan de andere kant loopt het ontwerp niet altijd in de pas met 
de praktijk. Zo waren bij het zwembad wel de LBK’s ingetekend en sparin-
gen vrijgehouden voor het leidingwerk, maar was er te weinig rekening 
gehouden met de strengere ErP-eisen waaraan luchtbehandelingskasten 
vanaf 2018 moeten voldoen. Daardoor vallen ze in het geval van Nijkerk 
groter uit. Hollander Techniek heeft gelukkig al een oplossing gevonden; 
de installateur heeft aan de fabrikant gevraagd om custom-made LBK’s 
die ter plekke kunnen worden opgebouwd. Zo blijft het ook mogelijk 
om eventueel ventilatoren en warmtewisselaars op een verantwoorde 
manier te kunnen vervangen.
. 

 W-CONCEPT
Het zwembad zelf krijgt 8 banen met een lengte van 25 m lang. De 
fundering is van beton, in de gevels zijn onder andere glas en metsel-
werk opgenomen. De daken bestaan uit geprefabriceerde elementen. 
Door zorgvuldig te isoleren komt de RC-waarde uit op minimaal 
6,0m2.K/W. Oorspronkelijk wilde de opdrachtgever geen 
gasaansluiting, maar dat was niet haalbaar. In het 
W-concept zijn nu twee warmtepompen 
opgenomen en twee cv-ketels voor 
piekmomenten en als back-up 
voorziening. Uiteraard 
krijgt het zwembad 
ook een eigen 
boilersys-

teem. De warmteafgifte vindt deels plaats via vloerverwarming en deels 
met luchtverwarming. Na eerdere positieve ervaringen koos Hollander 
Techniek er in Nijkerk eveneens voor om de ventilatie via het BaOpt- 
systeem te laten plaatsvinden. De voordelen zijn alom bekend, volgens 
Hollander: minder kanalenwerk dan bij een conventionele oplossing en 
een vereenvoudigd inblaasprocedé. Vrijwel alle W-installaties komen in 
de badomloop te staan, de resterende systemen krijgen een plek op de 
begane grond. Behalve de lbk’s voor het restaurant en de kleedruimte. 
Die worden op de verdieping neergezet. 

 E-CONCEPT
Bij het E-concept kon Hollander Techniek, vanwege de duurzaam-
heidseisen, praktisch niet om zonne-energie heen. Op het dak liggen 
nu ongeveer 500 pv-panelen. Onvoldoende om energieneutraal te 
worden, maar wel een fikse stap in de goede richting. Toen het verlicht-
ingsplan werd opgesteld, viel de keuze vrijwel direct op LED-verlichting. 
Het zwembad heeft lichtlijnen met geïntegreerde RGB-verlichting. Zo 
ontstaat een sfeervol lichtbeeld. De installatie is gekoppeld aan andere 
systemen, om de zo de integrale werking goed te kunnen monitoren. 
Daarbij valt te denken aan de geluidsinstallatie, meet- en regeloplossin-
gen en de zonwerking.

 SANITAIRE UITDAGINGEN
Het DO schrijft een tegelmaat voor in de doucheruimten. Het is een 
behoorlijke uitdaging om in combinatie met de toe te passen douchego-
ten een goed afschotplan te maken.
Na veelvuldig overleg met de bouwkundige partner en opdrachtgever 
ontkomt Hollander Techniek er niet aan om voor deze ruimten over te 
stappen op een kleinere tegelmaat. Daarnaast, we zitten per slot van 
rekening in een zwembad, is de nodige alertheid geboden vanwege het 
risico op legionella-infecties. De installateur heeft gekozen voor het 
Rada douchesysteem om dit probleem te ondervangen. Alle douches 
hebben waterbesparende douchekoppen en zijn aangesloten op de 
RADA outlook digitale mengkranen. Het Rada-systeem zorgt voor 
een volautomatische doorspoeling, bij voorkeur op tijdstippen dat het 
zwembad niet in gebruik is. Zoals midden in 
de nacht. Voor een zorgvuldige data-
analyse zijn de douches gekop-
peld aan het GBS-systeem 
van Priva. Stijgt de 
temperatuur 
in 
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de koudwaterleidingen richting de 25°C, dan 
worden ze doorgespoeld, zodat er vers water 
van 10°C in de leidingen komt.  Daarnaast 
zijn de groepen zo aangesloten dat zich een 
frequent gebruikt tappunt aan het eind van 
de streng  bevindt. Daarnaast zal op instel-
bare tijden thermische desinfectie van de 
douchesystemen plaatsvinden. Om even-
tuele hotspots te vermijden liggen de meeste 
leidingen in de kruipruimte in plaats van de 
badomloop waar de temperatuur nog behoor-
lijk kan oplopen. 

 MEMBRAAMFILTER-
TECHNOLOGIE
Wat Hollander Techniek en specialisten op 
het gebied van sanitaire zwembadtechnieken 
waarschijnlijk het meest zal bijblijven van 
dit project is de introductie van membraam 
filtertechnologie in Nederland. Hollander 
Techniek past deze oplossing toe om te 
voldoen aan de hoge duurzaamheidseisen. Per 
persoon mag slechts 15 liter worden gebruikt 
voor de verversing. Een SIC membraan bestaat 
uit een aantal evenwijdige kanalen met een 
dunne  binnenwand. Zet het membraan licht 
onder druk en het water zal door de poreuze 
structuur van de binnenwanden stromen. 
De structuur van het SIC membraan laat 
slechts 3 micron door, waardoor een zeer fijne 
filterkwaliteit gegarandeerd kan worden. Bij 
rationele zandfilters ligt dat tussen de 2 en 100 
micron.
De buisvormige membranen worden meerdere 
malen per dag geautomatiseerd terugge-
spoeld. Ondanks deze frequentie verbruikt het 
SIC membraan ongeveer 50% minder supple-
tiewater. De oorzaak hiervan zit in het verschil 
in terugspoelvolume tussen een membraan en 
een zandfilter.

 ‘KLIK’
Al met al dus een bijzonder project. Hollander 
Techniek ziet haar inspanningen beloond met 
een fraaie GPR-score van 8,8. Hoewel het 
project nog loopt, kijkt Hollander Techniek al 
met voldoening terug op de bouwopgave. De 
rol als ‘totaalaannemer’ is uitdagend, maar 
brengt ook talrijke kansen met zich mee om 
nieuwe vakkennis op te doen en de aanwezige 
Soft Skills door te ontwikkelen. En daarna-
ast heeft de installateur, naar eigen zeggen 
gewoon een prima klik met de opdrachtgever, 
waardoor het contact aangenaam verloopt en 
beide partijen oog hebben voor elkaars belan-
gen, kennis en verworvenheden.

Met dank aan Gerard Velderman en Theo Dikkers 
van Hollander Techniek voor de geleverde input.

 PARTIJEN 
Opdrachtgever:  Gemeente Nijkerk 
Architect: Bureau Bos architecten + ingenieurs + adviseurs
Adviseur namens gemeente:  Synarchis 
Duurzaamheidsadviseur:  EWZ adviseurs  
Hoofdaannemer:  Hollander techniek
Bouwkundig aannemer:  Draisma 
E-installateur:  Hollander techniek 
W-installateur:  Hollander techniek 
Z- installateur:  Hollander techniek

 BAOPT-TECHNOLOGIE
Het BaOpt-systeem werkt op basis van een diffuse luchtstroming, dat wil zeggen, de moleculen 
bewegen zich volkomen ongericht door de ruimte. De diffuse luchtstroming wordt gerealiseerd 
door luchtdrukvariaties te realiseren tussen de luchtdruk in de ruimte en de buitenluchtdruk. 
In de aanloopfase worden relatief kort achtereen (enkele keren per minuut) luchtdruk ‘pulsen’ 
opgewekt. Wanneer de lucht voldoende in beweging is, gaat het systeem over in de onder-
houdsstand en worden in de orde van grootte van enkele minuten drukveranderingen aange-
bracht. Tijdens het ventileren, koelen, verwarmen of recirculeren, zal het systeem voortdurend 
de diffuse luchtstroming onderhouden, zoals gedicteerd door de BaOpt-regelalgoritmen. 
Aanvankelijk reageerde de vakwereld vrij sceptisch op het systeem, maar na het nodige mis-
siewerk, trad er een kentering in. BaOpt werd een ware hype. Een stortvloed aan publicaties, 
TVVL-regiobijeenkomsten die werden platgelopen en in het kielzog een stroom aan projecten, 
volgden. Anno 2017 heeft het systeem zich behaaglijk genesteld tussen concurrerende oplossin-
gen. De regelsoftware wordt nu in de meest uiteenlopende sectoren toegepast: van de museale 
wereld, tot kantoorcomplexen en inmiddels al 24 zwembaden.

Plattegrond 
zwembad

Rendering met het ventilatiesysteem 
van de kleedruimtes
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