
Het kinderbad met klaprozen in print Picknickzone tussen twee baden in

Natuursteenlook als aardse vloer
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Tegels wijzen 
de weg naar 
recreatiebad

NIEUWE AQUARENA  

REFEREERT AAN OMGEVING

IMet het nieuwe Aquarena heeft Emmen een zwembad gekregen dat bij deze 

Drentse stad past. Het vormt een wezenlijk onderdeel van een landelijke omgeving, 

levendig en rustgevend tegelijk. Tegels in zandkleur en grijs leiden de badgasten 

naar hun bestemming in het zwembad.

MATTHIJS PRONKER 

FOTO’S GERARD VAN BEEK FOTOGRAFIE

Steeds vaker wordt in Nederland 
de directe omgeving vertaald in 
een openbaar zwembad. Zo ook 
door interieurarchitect Ton 
Overtoom. Hij zocht inspiratie bij 
de vele recreatieplassen in deze 
provincie. 

Ambiance
Vanaf de doorgaande weg kom je 
via zandpaden, omzoomd door 
gras en bomen, bij het water. 
Deze ambiance is als beleving 
vertaald in de keramische afwer-
king van het nieuwe zwembad. 
Het oude Aquarena bleef open tot 
het nieuwe werd opgeleverd. Het 
is inmiddels gesloopt waarbij 
bepaalde elementen grotendeels 
hergebruikt worden door andere 
baden in de buurt. Het zwembad 
was zwaar verouderd en het 
energieverbruik lag hoog. Daar is 
met het nieuwe bad direct 
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verandering in gebracht dankzij 
milieubewust bouwen.

Geen luxe wellness
Voor de aanbesteding van het 
zwembad stelde Wind Groep een 
ontwerp- en bouwteam samen, 
waarbij WAA Architecten uit 
Drachten tekende voor het 
bouwkundige ontwerp en OdV 
interieurarchitecten voor een visie 
op het interieurontwerp.
Ton Overtoom: “We hebben 
onszelf de vraag gesteld wat een 
zwembad in Drenthe onder-
scheidt van een standaard 
overdekt bad. En omdat we hier 
opgegroeid zijn, haalden we de 
herinnering terug van de beleving 
als je in deze omgeving ’s zomers 
ging zwemmen.”

Verharde weg
Met dat in gedachten maakte de 
interieurarchitect een kleurverta-
ling voor vloer- en wandtegels. Hij 
licht het graag ter plekke toe: 
“Vanaf het moment dat je 
binnenkomt, zit je met een grijze 
tegelvloer denkbeeldig nog op de 
verharde weg. De houten balie, 
het lattenplafond - transparant 
behandeld - en de fotoprint van 
boomkronen op de wand boven 
de balie, zijn de eerste confronta-
tie met het bos. De open struc-

tuur van de latten konden we 
tevens benutten om de akoestiek 
te verbeteren. Het grijs op de 
vloer loopt door naar de kleed-
ruimten. Wanden en lockers zijn 
daar met veel tinten groen 
bekleed.“

Zandpad
In de kleedruimtes gaat de vloer 
over in een zandkleur. “De 
bezoeker voelt intuïtief hoe hij 
verder moet: het denkbeeldige 
zandpad op. Dan kom je als het 
ware via die met bomen omzoom-
de open plek bij de drie zwemba-
den. Struiken en lover komen 
terug in een rijke schakering 
groentinten in de betegelde 
wanden.”
Voor het kinderbad heeft de 
architect zich laten inspireren door 
de fabrikant van grote water-
speelelementen, die ook deel 
uitmaakte van het aanbestedings-
team. 
“De vorm van planten en bloemen 
hebben we overgebracht naar 
enkele wanden. Deze hebben een 
fotoprint gekregen van grote 

klaprozen, dus daar even geen 
tegels.”

Mengeling
Dit gedeelte [welk gedeelte, ook 
het kinderbad?]wordt door een 
bredere zone gescheiden van het 
doelgroepen-bad. De vloer heeft 
op die plek een mengeling in wild 
verband van lichte en donkere 
zandtinten samen met licht -en 
donkergrijs in het formaat 15 x 30 
cm. Ook de scheiding met het 
wedstrijdbad dat erachter ligt, 
werd voorzien van een dergelijk 
gemêleerde tegelvloer. De 
perrons langs het 25 meter lange 
wedstrijdbad zijn bekleed met iets 
grotere zandkleurige tegels van 30 
x 60 cm. Langs de wanden zijn ze 
in twee lagen als hoog plint 
opgetrokken. Dit houdt de grote 
groenstrook in geglazuurde tegels 
ruimschoots vrij van de grond. 

Krimpscheuren
Al het tegelwerk is opgedragen 
aan RBR Tegelprojecten uit 
Almelo. Namens dit bedrijf 
benadrukt René Oude Lashof hoe 
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SPORT EFFICIENCY
Tom van der Horst is directeur Sport Efficiency, 
een bedrijf dat al meer dan 25 jaar actief is in de 
zwembadwereld. Vanwege zijn kennis wordt hij 
vaak ingeschakeld bij grote projecten. “We weten 
wat er bij het personeel aan de badrand leeft, hoe 
gebruikers van een zwembad zich gedragen en 
welke prioriteiten het management bij exploitatie 
stelt. En we kennen de wet- en regelgeving als 
onze broekzak.” 
Sport Efficiency is in staat om zonder hulp van de 
fabriek een zwembad op het gebied van keramiek 
samen te stellen. Met een scherp oog voor veilig-
heid, hygiëne en budget. “Bij voorkeur passen wij 
voor perrons onverglaasde kwaliteiten toe. Niet in 
’t minst omdat de anti slip waarde merendeels uit 
de textuur komt of door toevoeging in de toplaag 
van bijvoorbeeld korund wat op den duur slijt.”  
De wandtegels worden speciaal voor dit bedrijf ge-
produceerd met een eerste klas glazuur dat perfect 
de inwerking van chemie in de zwembadomgeving 
doorstaat. 

VANAF HET MOMENT DAT JE BINNENKOMT, ZIT JE 

MET EEN GRIJZE TEGELVLOER DENKBEELDIG NOG 

OP DE VERHARDE WEG
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stevig deze klus is geweest. “We 
zijn daar zo’n 30 weken aan de 
slag geweest met tien tot vijftien 
man. Voor ons was het een mooi 
maar behoorlijk groot project met 
een stevige tijdsdruk.”
In de uitvoering zaten een paar 
zeer speciale details. Dat geldt 
zeker voor het wedstrijdbad. Het 
betonnen bassin is in de zomer 
van 2018 gestort. Het was toen zo 
warm, dat de bassinvloer vrij veel 
krimpscheuren vertoonde.”

Maatvoering
Besloten werd om dat met een 
scheuroverbruggend weefsel op 
te vangen. Dat hoefde alleen op 
die plek overigens. Verder 
moesten de uitvoerders bij het 
wedstrijdbassin rekening houden 
met de nauwkeurige maatvoering. 
“Waar we op alle andere plekken 
eerst hebben uitgevlakt en 
vervolgens gelijmd, moesten we 
bij het wedstrijdbad de kopse 
kanten traditioneel zetten. De 
interieurarchitect had ons zeer 

volledig uitgetekend. Bij andere 
wanden en vloervelden mochten 
we het zelf random invullen, op 
basis van vastgestelde kleurver-
houdingen.”
Voor het formaat lag het uitgangs-
punt bij 15 x 15 cm voor de wand. 
De vloertegels van 15 x 30 cm 
passen daar uitstekend bij ook 
modulair. Dat geldt eigenlijk ook 
voor het grootste formaat van 30 
x 60 cm. 

Epoxy
Bij al die handelingen stond het 
team van PCI klaar met adviezen 
en de specifieke producten voor 
voorbehandeling, afdichting, 
verlijming en voegwerk. Ook bij 
die plaatsen waar voortdurend 
water stroomt. 
René verduidelijkt: “Zo hebben 
we een 30 cm brede strook rond 
de waterlijn in de bassins verlijmd 
met epoxy en met hetzelfde 
materiaal afgevoegd. De rest is 
verwerkt met flexmortels, zowel in 
de bassins als op de perrons. Het 
was een hele klus, met hier en 
daar wat discussiepunten en ook 
nog oponthoud van de bouwvak, 
maar wel één om trots op te zijn.” 

AQUARENA
Opdrachtgever: de Wind Groep samen met Gemeente Emmen 
Architect: WAA architecten, Drachten 
Interieur: OdV Interieurarchitecten, Assen 
Adviseur & leverancier tegels: Sport Efficiency BV, Waalwijk 
Bouwmaatschappij: Koenen Bouw, Emmen 
Tegelwerk: RBR tegelprojecten (Rietmeijer, Beld, Rivo), Almelo 
Verwerkingsmaterialen: PCI Benelux, met o.a. Seccoral 2K Rapid 
voor afdichting en Pecilastic W geschikt voor hetzelfde doel, hier 
voor scheuroverbrugging. Behalve  Flexmörtel S1 Flott is voor verlij-
ming Aposan icm Durapox Premium  gebruikt waar water voortdu-
rend stroomt. 
Vloer –en bassintegels: Casalgrande Padana custom made  
Vloer: series Minerais de Braga en Dragoës de Porto in 15x15,15x30 
en 30x60 cm 
Wandtegels: Glaze Air A+ collectie, mat en glanzend 15 x 15 cm 
Bouw: vanaf maart 2018; oplevering medio oktober 2019  
Kosten: 14,3 miljoen euro

zorgvuldige omschrijvingen 
gegeven voor de wanden en 
vloervelden waar diverse kleur-
schakeringen door elkaar moesten 
lopen. Voor de wanden bij het 
wedstrijdbad was het zelfs 

Wedstrijdbad omzoomd door groen keramiek

WAAR WE OP ALLE ANDERE PLEKKEN EERST  

HEBBEN UITGEVLAKT EN VERVOLGENS GELIJMD, 

MOESTEN WE BIJ HET WEDSTRIJDBAD DE KOPSE 

KANTEN TRADITIONEEL ZETTEN
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