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Identiteit van de locatie 
 

Een bijzonder mooi zwembad, gelegen in een volledig groene omgeving. De locatie 

bestaat uit meerdere zwembaden: een wedstrijdbad, een groot recreatiebad met 

meerdere glijbanen en een peuterbad. Daarnaast zijn op het terrein meerdere ligweides 

aanwezig, diverse speelterreintjes, kleedruimtes, beachvolleybalvelden, een spring-

kussen, etc. Op het eiland in de voormalige kanovijver is een teambuildingsbedrijf actief. 

Zij beschikken over een semi-permanente accommodatie en teambuildingsactiviteiten. 

 

 

1.1 Ambitie 

De ambitie voor deze locatie is gelegen in het zoveel mogelijk mensen laten genieten 

van het zwemmen en verblijven in dit bijzonder mooie zwembad. 

 

 

1.2 Gewenste programmering 

Evenementen die een link hebben met het zwembad. Hierbij kan gedacht worden aan 

een zwemvierdaagse, een triathlon, hondenzwemmen etc. Eventueel een ‘poolparty’ 

maar dan slechts af en toe en met zo min mogelijk overlast voor de buurt. Eventueel 

ook evenementen die het zwemmen tot een compleet ‘dagje uit’ maken zoals een 

barbecue. 

Gezien de natuurlijke omgeving van het zwembad en de woonwijk die er omheen ligt, is 

een evenement met luide muziek (bv dancefeest) niet gewenst. 

 

 

1.3 Omgeving 

Het zwembad is gelegen in een volledig groene omgeving maar wel in de nabijheid van 

woonhuizen. Aan de westkant wordt het begrensd door een doorgaande weg en het 

daarachter gelegen park Berg en Bos met de Apenheul. Aan de noordkant bos en aan de 

oost- en zuidkant door 

een villawijk. Op de 

locatie is horeca 

aanwezig in de vorm 

van een ‘snackcounter’. 

 

 



Beheersaspecten 
 

2.1 Veiligheid 

 De bruto oppervlakte 

van het gebied is ca. 

29.000 m2.  

 De netto oppervlakte 

is ca. 10.000 m2 

beschikbaar voor 

publiek.  

 De maximale 

theoretische 

publiekscapaciteit is 

bepaald op 1 persoon 

per m2 zijnde 10.000 

personen. Afhankelijk 

van het evenement 

en het plaatsen van 

objecten zoals podia 

e.d. dient dit 

maximale aantal 

bezoekers naar 

beneden te worden bijgesteld. 

 Vluchtwegen zijn de hoofdingang aan de Felualaan, twee dienstingangen aan de 

zijde Felualaan en een (dienst)ingang zijde J.C. Wilslaan. Verder is het terrein 

ruim opgezet met ligweides en een bosperceel. 

 Calamiteitenroutes voor de hulpdiensten lopen via Felualaan aan de noordzijde 

en J.C. Wilslaan aan de zuidzijde. Gezien de parkeerdruk gedurende de zomer-

maanden (bezoekers Apenheul), is het belangrijk dat de rijbanen van de 

Felualaan en J.C.Wilslaan vrij worden gehouden van geparkeerde voertuigen. 

 De aanwezigheid van zwemwater is een risicofactor. 

 Het Boschbad functioneert onder het Keurmerk Veilig & Schoon, een waarborg 

voor bezoekers dat op alle denkbare manieren over de veiligheid van onze 

accommodatie en bezoekers is nagedacht. 

 Tijdens openstellingsuren staat het Boschbad onder controle van de provincie 

Gelderland in het kader van de WHVBZ. Daarmee voldoet het aan de normen op 

het gebied van het houden van toezicht op zwemveiligheid en het (doen) 

opvolgen van regels en procedures voor maar ook door onze gebruikers.  

 Een evenement of activiteit op het terrein van het Boschbad volgt ook deze 

regels, tenzij het een besloten en uitgekocht evenement is waarbij de huurder de 

verantwoordelijkheid contractueel overneemt en zelf in de voorwaarden dient te 

voorzien.  

 Daarnaast volgt Accres voor o.a. het Boschbad het Protocol Gedragsregels 

Zwembaden van de politieregio, waarbij bezoekers uit zwembaden worden 

uitgesloten die zich misdragen hebben, of de regels op het gebied van drank en 

drugs overschreden hebben. 

 De omvang van het terrein maakt goed toezicht op alcohol- of drugsgebruik 

tijdens een evenement lastig, tenzij het evenemententerrein kleiner wordt 

gemaakt en wordt omsloten met een hekwerk. Tijdens activiteiten onder 

verantwoordelijkheid van Accres op zwemmen, wordt niet geschonken. 

 Het Boschbad is voorzien van cameratoezicht op eigen terrein en bovendien 

voorzien van noodverlichting om zicht op het zwemwater mogelijk te maken.  

 

 

2.2 Geluid 

Het Boschbad ligt buiten het centrum. Het akoestische omgevingstype kan worden 

aangemerkt als relatief stil gebied met direct aangrenzend geluidgevoelige functies. Het 



Boschbad is in formele zin een ‘inrichting’ van de categorie B en daarvoor geldt het 

Activiteitenbesluit. Binnen de context van een zwembad zijn daar tal van activiteiten 

mogelijk die samenhangen met sporten en bewegen. 

 

Binnen het Activiteitenbesluit gelden de volgende geluidsnormen.  

 7.00 – 19.00 19.00 – 23.00 23.00 – 7.00 

Gemiddeld geluid, gemeten op eerste 
gevel 

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Versterkte muziek, gemeten op 
eerste gevel 

40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

 

 

Wanneer niet aan de voorwaarden uit het Activiteitenbesluit kan worden voldaan wordt 

een uitzondering aangevraagd en dan gelden de volgende voorwaarden:  

 

Evenement Frequentie Duur/eindtijd Norm in 

dB(A)/dB(C)**** 

  Vr-za*** Zo-do**  

Type I 4 (1)* 24:00 23:00 60/73 

Type I 

middag 

6 (1) 07:00 19:00 60/73 

Type II 0 24:00 23:00 n.v.t. 

 

Type I-Speciaal maakt het mogelijk dat er één tweedaags evenement wordt gehouden in 

het Boschbad. 

 
I I-evenement: (muziek)geluid is onderschikt 
II II-evenement: evenement met in hoofdzaak (muziek)geluid 
 
() Maximum aantal aaneengesloten dagen  
* Eén keer per jaar mag een evenement type I worden georganiseerd waarbij maximaal 2 

achtereenvolgende dagen meer geluid wordt geproduceerd dan de standaard norm uit het 
Activiteitenbesluit met een eindtijd die past bij de dag van de week. Daarbij mag het totaal 

aantal dagen van 4 niet worden overschreden. 
** Alleen op collectieve feestdagen of als er de daaropvolgende dag een feestdag is 

(bijvoorbeeld de woensdag voor Hemelvaartsdag), geldt voor die dag de regeling van 

vrijdag en zaterdag; 
*** er geldt voor maximaal drie dagen een eindtijd van 01:00 uur, mits deze dagen zijn 

opgenomen in de evenementenkalender en dit geen aaneengesloten dagen betreft. 
**** Toetsing vindt plaats door middel van geluidmetingen met een klasse 1 of 2 meter op 1,5 

meter hoogte boven maaiveld en op 2 meter voor de gevel van de dichtstbijzijnde woningen 
van derden; hierbij wordt het gemiddelde geluidsniveau bij een meetduur van 1 minuut 
vastgesteld en worden er geen correcties toegepast; bij een geluidsevenement (buiten een 
inrichting) van meer dan 4 uur en een eindtijd later dan 21:00 uur verricht de organisatie 
zelf ook geluidsmetingen om aan te tonen dat wordt voldaan aan de voorschriften en 
rapporteert zij deze na afloop in de vorm van een korte rapportage. 

 

 

 

2.3 Overige wetgeving 

 

Natuurwetgeving 

Langdurige en verstoringsgevoelige evenementen kunnen hier niet gehouden worden. 

Bij kleinschaliger evenementen zijn er beperkingen met betrekking tot geluid en duur 

van het evenement tijdens het broedseizoen. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 

15 juli. Buiten het broedseizoen gelden deze beperkingen niet. 



In de bosstrook rondom de zwembaden bevinden zich dassenburchten. Verstoringen 

dienen voorkomen te worden bijvoorbeeld door het plaatsen van (tijdelijke) afrastering.  

 

 

 

 

Bestemmingsplan 

Voor deze locatie is het bestemmingsplan ‘Park Berg en Bos en omgeving’ van 

toepassing. Binnen de sportbestemming is een zwembad mogelijk gemaakt en is slechts 

horeca als ondergeschikte functie (max 300 m2) en daarnaast recreatief medegebruik 

toegestaan. Aan zwemmen gerelateerde activiteiten zijn toegestaan. Ondergeschikte 

detailhandel, zoals het verkopen van zwemmode, is niet toegestaan.  

 

 

 

Fysieke aspecten 
 

3.1 Parkeren en verkeer 

 Vanaf het NS-station rijdt een directe buslijn naar ‘Berg en Bos/Apenheul’.  

 Op ongeveer 5 minuten loopafstand van de bushaltes aan de J.C.Wilslaan en 

Burgemeester Roosmale Nepveulaan. 

 Ruime parkeergelegenheid in de directe nabijheid met 1600 plaatsen. Deze zijn 

beschikbaar als de attractieparken gesloten zijn en er geen andere grote 

evenementen plaatsvinden. Hiervoor moet afstemming met de andere activiteiten 

worden gezocht. 

 Fietsenstalling ligt tegenover de hoofdingang aan de zijde Felualaan. 

 



In de zomermaanden is er overdag vaak extra drukte op de toegangswegen (J.C. 

Wilslaan, Burgemeester Roosmale Nepveulaan en de Felualaan) door bezoekersstromen 

van en naar de Apenheul.  

 

 

3.2 Openbare ruimte 

 Onverharde ondergrond  

 Er is een stroomvoorziening aanwezig 

 Er is een wateraansluiting aanwezig 

 In geval van bevestiging van objecten aan bomen is eerst overleg vereist met de 

(wijk)beheerder. Zo nodig dienen beschermende maatregelen te worden 

genomen om bomen te beschermen op de boomwortels tegen beschadiging, 

vernieling of verdichting van boom en bodem. 

 Er zijn sanitaire voorzieningen aanwezig. Bij grote evenementen moeten deze 

aangevuld worden met aanvullende voorzieningen. 

 Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het 

terrein. 

 

 

3.3 Overige aandachtspunten 

Deze locatie wordt geëxploiteerd door Accres.  

 

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding 

De organisatie van een evenement stuurt schriftelijk informatie over het evenement aan 

de omwonenden en omringende bedrijven. Dit gebeurt uiterlijke 14 dagen voorafgaand 

aan het evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en 

telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens en na het evenement. De 

volgende straten ontvangen deze informatie bij belastende evenementen:  

 

 J.C. Wilslaan vanaf de rotonde met de Jachtlaan tot aan de kruising met de 

Soerenseweg. 

 Soerenseweg vanaf de kruising met de J.C. Wilslaan tot aan de Jachtlaan 

 Jachtlaan vanaf de kruising met de Soerenseweg tot aan de rotonde met de J.C. 

Wilslaan 

 Binnen deze driehoek gelegen straten. 

 

 



 
 

Tevens wordt deze informatie gestuurd naar de wijkvereniging Berg en Bos. 

 

Bij niet belastende evenementen kan dit beperkt blijven tot de bewoners aan de 

Felualaan die aan de zwembadlocatie grenzen en de wijkvereniging Berg en Bos. 

 

 

SAMENVATTING INSTRUCTIES ORGANISATOR 

 Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in 

de evenementenvergunning en dit locatieprofiel. 

 Regel het opruimen van het terrein, bijvoorbeeld via Circulus. 

 Zorg voor communicatie vooraf met omwonenden. 

 Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het 

evenement. 

 Houd rekening met de maximale geluidsnormen bij het evenement. 

 Gebruik bij op- en afbouw de muziek niet als ‘arbeidsvitaminen’. 

 

 

 


