
en startten we met 
de voorbereidingen.  

 
Oplevering in 2019    

Voordat een zwem-
bad daadwerkelijk 
gebouwd wordt, zijn 
er veel voorbereidin-
gen nodig. Het be-
stemmingsplan wordt 
gewijzigd, er worden 
veel vergunningen 
aangevraagd en ge-
gund. Daarna begint 
het echte werk pas. 
Het slaan van de eer-
ste palen, de opleve-
ring van het gebouw 
en de ruimte er om 
heen.  

In 2016 startten we 
met de  voorbereidin-
gen voor de renovatie 
van het buitenzwem-
bad en de nieuwbouw 
van het binnenzwem-
bad. We vroegen alle 
Ambachtse verenigin-
gen, bewoners, 
marktpartijen en be-
langhebbenden om 
ons te laten weten 
wat  ze in het nieuwe 
binnen zwembad 
graag tegenkomen. 
Na het bundelen van 
deze informatie en 
onder leiding van ad-
viesbureau Synarchis 
hebben we onze wen-
sen kenbaar gemaakt.  

Eerste ontwerp 

Op 3 oktober 2016 
stelde de gemeente-
raad de kaders vast. 
Binnen deze kaders is 
er voldoende speel-
ruimte om samen met 
een aannemer en een 
exploitant het best 

passende zwembad 
voor Hendrik-Ido-
Ambacht te bouwen.  

Samenwerken 

De partijen waarmee 
we samenwerken zijn 
geselecteerd via een 
aanbesteding. Bouw-
bedrijf Vaessen en 
exploitant Sportfond-
sen wonnen de aan-
besteding en maak-
ten samen met de 
gemeente een ont-
werp. Het ontwerp 
legden we voor aan 
een klankbord- groep 
en aan de medewer-
kers van De Louwert, 
die er uiteindelijk in 
gaan werken. Deze 
input leidde tot een 
aantal aanpassingen 
in het ontwerp en 
daarna hebben we de 
stap naar het defini-
tief ontwerp kunnen 
maken. Op basis van 
dit ontwerp vroegen 
we vergunningen aan 

De start van een nieuw zwembad 
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  Zwembad De Louwert 

Feiten 

∗ Ontwerp nieuw 

zwembad klaar 

∗ Start bouw gevierd op 

5 maart 2018 

∗ Mei 2018 start seizoen 

buitenbad (i.v.m. 
bouwwerkzaamheden 
is er geen kleuterbad) 

∗ Zwembad klaar: 3e 

kwartaal 2019 

 

 

 

    

Eerste Paal 5 maart 2018 

 

Hebt u vragen? Stel ze gerust! Richt uw vragen aan  

I.burgler@h-i-ambacht.nl en we mailen u terug. 


