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Een kleine terugblik op Zwembad De Louwert dat (bijna) een halve eeuw deel van de Ambachtse gemeenschap 
is. Een aantal foto’s kregen we ingezonden, dank daarvoor! Vrijdag 1 november werd het nieuwe zwembad fees-
telijk geopend. We hopen dat ook van dit bad generaties Ambachters genieten.

De Louwert door de tijd

De Stehouwerbrug in 1960. Deze brug ligt 
er nog en is nu een van de twee toegangs-
bruggen naar De Louwert en de De Ridder-
hal. Foto van J.Pons/Historisch Genootschap 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Feestelijke opening van 
zwembad De Louwert 
door Burgemeester 
De Ridder en anderen 
door het hijsen van de 
Ambachtse vlag in juli 
1970. Foto uit Regio-
naal Archief Dordrecht.

Zwembad De Louwert, ergens tussen 1975 
en 1984. Foto uit Regionaal Archief Dor-
drecht.

De Louwert vanuit de lucht in 1975. 
Still uit een film op YouTube-kanaal van 
TVHistory.

Ook ingezonden: Het binnenbad van De 
Louwert in april 1987.

Zomer 1989: Burgemeester Broekhuis geeft het 
startschot voor de Nationale Zwemvierdaagse, 
waarop wethouder Van Cortenberghe het water 
in duikt, gevolgd door 350 anderen. Foto: De 
Dordtenaar/Rini Boon.

Deze foto uit december 2005 kregen we 
ingezonden! Op de foto een afzwem-
feestje in De Louwert.

Ambachtse basisschoolkin-
deren maken mooie tekenin-
gen. Een deel ervan siert de 
hekken om het bouwterrein. 
Foto van april 2018.

In De Louwert worden regel-
matig leuke evenementen 
gehouden, zoals de drijfbios. 
De foto komt van het insta-
gramkanaal van De Louwert.

In 2016 krijgen Ambachters 
de gelegenheid om hun 
wensen voor het nieuwe 
binnenbad te laten weten. 
Het levert talloze reacties 
op.  

Op 5 maart 2018 wordt feestelijk de eerste paal 
voor het nieuwe binnenbad geslagen.

Het oude binnenbad van De Louwert ging bijna 50 
jaar mee, het nieuwe bad waarschijnlijk ook. Bij 
sloop ervan wordt de tijdscapsule ontdekt, die bij 
het slaan van de eerste paal begraven is.

In november 2019 
opent burgemeester 
Jan Heijkoop samen 
met Reddingsbri-
gade Hendrik-Ido-
Ambacht het nieuwe 
binnenbad van De 
Louwert.

In oktober bezoekt koningin Juliana De 
Louwert. Ze wordt rondgeleid door bur-
gemeester De Ridder. De kinderen krijgen 
les van badjuf Jannie Stuurman.
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Ook deze foto uit december 2005 kre-
gen we ingezonden! Op de foto rechts 
bedrijfsleider Henk Schreurs, die dit jaar 
met pensioen gaat.
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De bouw verloopt 
voorspoedig, ziet 
wethouder sport 
Steven van Die als 
hij rondgeleid wordt 
door bouwproject-
manager Peter Post 
in maart 2019.
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Mooie foto op In-
stagram van Pa-
trick Kars: reünie 
van personeel De 
Louwert in sep-
tember 2019.
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De laatste keer di-
plomazwemmen in 
het oude binnenbad 
van De Louwert in 
oktober 2019. De 
foto komt van de 
facebookpagina van 
De Louwert.
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Het binnenbad van De Louwert 
zoals velen dat tot aan dit 
jaar kennen. Foto uit Regio-
naal Archief Dordrecht, waar 
de foto om onverklaarbare  
reden gespiegeld is. Deze foto 
is juist weergegeven.
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