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Inleiding 

 

 
Nog steeds bevinden wij ons in Nederland, maar zeker ook wereldwijd,  in een 
bijzondere, hectische en spannende tijd. We moeten ons in verband met het 

coronavirus aan een groot aantal regels houden. Het Zoutwaterbad K.P.Zijl gaat open 
voor publiek: beperkte opening onder strikte regels. Wij volgen daarbij het Protocol 

Verantwoord Zwemmen. De uitwerkingen daarvan vind je in dit document.  

 

 
1. Openingstijden 

 

We zijn open voor publiek. Het zoutwaterbad is open mits de watertemperatuur 
minimaal 17 graden is en de richtlijnen vanuit het RIVM het toelaten. Er zijn 
continue wijzigingen door nieuwe inzichten of regels en richtlijnen van de overheid 
en volgen deze stipt op.   

 

Sluiting van het bad of wijziging van de openingstijden is te allen tijde mogelijk.  
 

Het bad gaat open van maandag tot en met zondag. Deze indeling zal maximaal 4 

weken van kracht zijn. Na deze 4 weken zal er bekeken worden aan de hand van de 
huidige regelgeving of deze indeling zo blijft of nog gewijzigd zal worden. Hou daarom 

onze website en Facebookpagina in de gaten! 
 
 

Maandag t/m zondag 12.30 -14.00 uur Baantjeszwemmers vanaf 
18 jaar. Max 30 

zwemmers 
 

Maandag t/m zondag 14.00 -14.30 uur Bad gesloten. Het 
personeel maakt dan 

schoon en ontsmet 

Maandag t/m zondag 14.30 -17.00 uur Alle leeftijden waarbij 

begeleiders zijn 
toegestaan. Max 125 
bezoekers 

 

Dinsdagavond  18.30 -20.00 uur Alle leeftijden waarbij 

begeleiders zijn 
toegestaan. Max 125 

bezoekers 
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2. Kom zwemmen 

 
We nodigen je van harte uit om plezier te maken, te ontspannen en te genieten in het 
Zoutwaterbad. Maar daarbij gelden dit seizoen regels voor iedereen. Deze zijn 

overgenomen uit het Protocol Verantwoord Zwemmen. 

 
Personen die zich niet aan de bovenstaande regels houden of die de aanwijzingen van 

badpersoneel en vrijwilligers niet opvolgen, wordt de toegang ontzegd. 
 
 

 

 

 

3. Aantal bezoekers 

 

Het Zoutwaterbad hanteert tot nader order een maximum bezoekersaantal van 125. 

personen (incl. begeleiders). Dit aantal is gebaseerd op het aantal beschikbare 
wateroppervlakte van de baden. De Veiligheidsregio hanteert dat 1 persoon minimaal 

10 m2 bewegingsruimte moet hebben in het zwembad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder gelden de volgende veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen: 
– Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts; 

– Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is; 
– Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor 

personen ouder dan 12 jaar; 

2. Bij de kassa moet je je registreren en de gezondheidscheck doen 

3. Kom zwemmen tijdens de aangegeven tijden.  
4. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden; 
5. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto. 

6. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de 
accommodatie; 
7. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; 
8. De toiletten zijn weer toegankelijk voor gebruik. 

9. Het aan-en uitkleden kan weer plaatsvinden in de badhokken.  
10. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 
seconden; 

11. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke 
minimum; 
12. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie; 
13. Het is niet mogelijk om voor en na het zwemmen te douchen. De douches blijven 

gesloten. 
14. Gebruik waterbestendig zonnebrandcrème of smeer je na het zwemmen weer in.  
15. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de 

routing naar de aangewezen uitgang. 
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4. Registreren en gezondheidscheck 

 

Bij binnenkomst is het verplicht om je laten registreren. Dit kan op twee manieren: 
 
Registreren via een QR-code 

Er hangen posters met een QR-code. Je scant de QR-code dat op de poster staat met je 
camera op je telefoon. Doe de gezondheidscheck en vul je gegevens in. Jouw 
persoonsgegevens worden na twee weken automatisch verwijderd. Niemand kan jouw 

persoonsgegevens inzien. Je ontvangt alleen een e-mail als je mogelijk met een besmet 
persoon in contact bent geweest. 
 

Registeren op papier 
Heb je geen telefoon bij je. Je loopt door naar een tafeltje. Bij dat tafeltje stelt de 

kassamedewerker of begeleider van het zwembad vier vragen in het kader van de 

noodzakelijke gezondheidscheck. De vragen die gehanteerd worden, zijn de vragen die 
zijn opgesteld door de Rijksoverheid (PDF bestand gezondheidscheck versie februari 

2021). De vragen van de gezondheidscheck worden opgehangen achter het raam, zodat 
het duidelijk is welke vragen gesteld worden aan de bezoeker. De gegevens die nodig 
zijn voor de registratie en gezondheidscheck worden op de juiste wijze bewaard en is 

vertrouwelijk. Deze gegevens zullen bewaard worden ten aanzien van een bron- en 
contactonderzoek van de GGD. 
 

Wanneer de bezoeker zich niet laten registeren en geen gezondheidscheck doet dan 
ontzegt de kassamedewerker of het badpersoneel je de toegang. 

 

 

5a. Baantjes zwemmen 

Kom je baantjes zwemmen, houd je dan aan de regels die hierboven (lichtblauwe/gele 

kader) zijn opgesteld. Doe je dat niet of volg je de aanwijzingen niet op, dan ontzegt 
het badpersoneel je de toegang. 

 

Je spullen leg je op een vrij plekje (denk aan de 1,5 meter) op de dijk. 

 

Baantjes zwemmen is toegankelijk voor volwassene vanaf 18 jaar en ouder. 

 
De banen zijn gescheiden door ballenlijnen (zoals bij de zwemvierdaagse). Je zwemt 

in de eerste baan heen, in de tweede baan terug, derde baan heen, en zo verder. Na 
de vijfde baan klim je er bij het trapje bij de lage duikplank weer uit en kun je 

eventueel opnieuw beginnen. Zo zwem je achter elkaar aan. Inhalen is niet 
toegestaan en buiten het bad moet je je houden aan de aangegeven looproutes. 

 

Het maximaal aantal baantjeszwemmers in het bad zijn 30. Er zijn 6 banen 
gecreëerd waarvan 5 baantjeszwemmers toegestaan zijn per baan. 

 

Het personeel begint om 14.00 uur met schoonmaken. Iedereen moet dan het 
zwembad hebben verlaten. 

 
 

5b. Recreatief zwemmen voor alle leeftijden inclusief begeleiders. 

Kom je zwemmen, houd je dan aan de regels die hierboven (lichtblauwe/gele kader) 
zijn opgesteld. Doe je dat niet of volg je de aanwijzingen niet op, dan ontzegt het 

badpersoneel je de toegang. 

 

Je spullen leg je via de looproute op een vrij plekje (denk aan de 1,5 meter) op de dijk. 
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Recreatief zwemmen is mogelijk voor alle leeftijden van maandag t/m zondag van 
14.30 tot 17.00 uur.  Per kind is één ouder of verzorger uit hetzelfde huishouden 

toegestaan. Kinderen t/m 8 jaar of zonder diploma moeten met één begeleider of 
verzorger naar binnen.  

 
Deze begeleider (volwassenen) moet steeds anderhalve meter afstand houden van de 
andere begeleiders, kinderen, volwassenen en badpersoneel. De begeleiders zitten zo 

veel mogelijk op de dijk. Er zijn slechts een paar stoelen beschikbaar (in verband met 
de looproutes). 

De kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het recreatief zwemmen 
geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden.  

 

Heb je zwembandjes nodig, neem die dan zo veel mogelijk zelf mee. Wij moeten 

namelijk alles elke keer desinfecteren. 

 

De glijbaan, de loopmat en de duikplanken kun je gebruiken. Er zullen een paar 
matten en andere drijfdingen beschikbaar zijn, maar minder dan normaal, omdat  we 

alles elke keer moeten desinfecteren. Je mag zelf een bal meenemen naar het bad, 
maar geen drijfmiddelen. 

 

Het speelveld is geopend. 

 

6.Toegangskaartjes en abonnementen 
Dit seizoen verkopen we abonnementen tegen een normaal tarief. De abonnementen 

zijn te bestellen via de website (www.zoutwaterbad.info) en kunnen opgehaald worden 
tijdens de openingstijden van het zwembad. Tijdens het zwemseizoen is het ook 
mogelijk om je abonnement in het zwembad te bestellen en te betalen.  

 

De abonnementsprijzen in 2021 zijn als volgt: 
 

Eerste abonnement per gezin € 30,-  

Tweede abonnement per gezin € 25,- 

Derde en volgende abonnement per gezin € 20,- 

 

Een volwassene die een kind zonder diploma begeleidt, moet zelf ook een 
abonnement tonen. 

 

Laat je abonnement duidelijk aan de kassamedewerker zien bij het betreden van het 
zwembad.  

 

Er zijn aan de kassa losse kaartjes te koop. Die zijn voor alle bezoekers dezelfde 

prijs namelijk: €3,50. Het bedrag kan contact of per PIN betaald worden aan de kassa. 
De kassamedewerker krijgt desinfecterende middelen om de PIN-automaat regelmatig 
te desinfecteren.  

 

 

7.Winkeltje en consumpties, bewaarservice 
Het winkeltje is open en heeft een beperkt assortiment. Frisdrank en andere 
etenswaren zijn per stuk verpakt, om zo de hygiëne regels te kunnen handhaven. De 

bewaarservice voor waardevolle spullen is tijdelijk niet beschikbaar. Let goed op je 
spullen, wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. 

 

 

http://www.zoutwaterbad.info/
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8.Badhokjes, douches en toiletten 
Voor nood zijn er twee toiletten beschikbaar. Deze worden minimaal 1 keer dag grondig 

schoongemaakt. Voor en na het zwemmen is het mogelijk om te douchen. Alleen de 
inloop douches zijn geopend.  

 

9.Looproute 

De poort bij de kassa is de toegang tot het zwembad. Het ander deel van het hek zal 

worden geopend om te dienen als uitgang. De looproute zal aangegeven zijn met 
pijlen op de grond en moet gevolgd worden. 
 
10.Zomaar even langskomen 

Het bad is alleen toegankelijk voor mensen die komen zwemmen of als begeleider. 
Zomaar even komen kijken of een praatje maken is dus niet mogelijk. 

 

11.Badpersoneel en vrijwilligers 

In het zwembad is elke dag aanwezig 1 badmeester en 1 toezichthouder / 

kassamedewerker.  
 

12.Ontsmetting en het voorkomen van besmettingen 
Bij de ingang van het Zoutwaterbad zal desinfectans aanwezig zijn om de handen mee 

schoon te maken. Ook bij de toiletten zullen pompjes aanwezig zijn. De twee toiletten, 
contactpunten en speelmiddelen zullen na elke gebruikersgroep ontsmet worden. Het 
zoutwaterbad deelt geen mondkapjes of andere beschermingsmiddelen uit. Wil je dit in 

het bad gebruiken, neem ze dan zelf mee. 
 

13. Veranderingen 
We houden mogelijke veranderingen in de situatie en regelgeving natuurlijk goed in de 
gaten. Als leidraad voor dit plan van aanpak is het Protocol Verantwoord Zwemmen van 

toepassing en de richtlijnen die zijn opgesteld door de Gemeente Eemsdelta en 
Veiligheidsregio. Indien de bovenstaande regels en aanpassingen veranderen in het 

Protocol Verantwoord Zwemmen of richtlijnen zal dit ook gewijzigd worden in het plan 
van aanpak. Dit kan elk moment veranderd worden als de situatie daarom vraagt.  
 

We vragen aan iedereen die het bad bezoekt, om begrip en medewerking: alleen samen 
kunnen we ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen kunnen genieten tijdens dit 

bijzondere zwemseizoen. 
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