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zie ook: www.houtvaart.nl 

 

HOUTVAARTKOERIER  
april 2017 

 
Het zwemseizoen start zaterdag 22 april 2017. 

VOORVERKOOP. 
De voorverkoop van de abonnementen gaat van start. 
De korting bedraagt 25%. 
Vanaf 1 april in het zwembad De Planeet of in het Boerhaavebad. 
Er is ook een voorverkoop in de Houtvaart van dinsdag 18 april tot en 
met vrijdag 21 april, tussen 18.00 – 20.00 uur. 
De ervaring is dat het heel druk kan zijn tijdens de voorverkoop in de 
Houtvaart. 

 
***** 

 
Hé, de kassa toch bezet? 
 
In de vorige Koerier kondigde ik aan dat in het 
nu komende seizoen waarschijnlijk weer de 
oude situatie zou bestaan, waarbij het toezicht 
volledig door de Vrienden van de Houtvaart 
verzorgd zou worden. Ik ging er van uit dat de 
kwestie rond de verantwoordelijkheden en de invulling daarvan rond de 
BHV (bedrijfshulpverlening) geregeld zou zijn. Dat is echter maar deels 
het geval. 
 
Duidelijk is dat de Vrienden in beginsel niet BHV verantwoordelijk zijn, 
maar de SRO voor onze uren wel. Als zij dat zelf gaan invullen, doet dat 
afbreuk aan onze bijdrage aan het duurzaam in stand houden van de 
Houtvaart als laatste open lucht zwembad in Haarlem. Dus in principe 
willen wij dat wel voor hen invullen. De wet biedt ruimte voor maatwerk, 
dus willen wij dat dat op een op de Houtvaart toegesneden manier 
gebeurt, ook voor wat betreft de (extra) opleiding voor onze vrijwilligers. 
Extra, want in de opleiding voor EHBO en Life Guard zit al een groot 

http://www.houtvaart.nl/
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deel van wat nodig is. Tot op dit moment eist de SRO echter meer aan 
opleiding dan wij denken dat nodig is. 
 
Onze lijn als bestuur blijft daarbij wat die is en zoals al eerder 
aangegeven 

x De veiligheid mag niet ter discussie staan 
x We moeten voldoen aan wet- en regelgeving 
x Het moet zo geregeld zijn, dat het van de vrijwilligers niet meer 

vraagt dan nodig is 
Met maatwerk voldoen we aan alle drie de punten.  
 
Zodra we hier zicht op hebben, zorgen we er voor dat een adequate 
opleiding geregeld wordt en vanaf dat punt zullen we ook weer volledig 
onze verantwoordelijkheid voor het toezicht kunnen nemen. En we weten 
dat onze vrijwilligers daar dan ook in zullen stappen. Dat is immers zoals 
we al jaren werken. 
 
Namens het bestuur 
Jan den Hollander  
Voorzitter van de Vrienden van de Houtvaart 
 

***** 
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ACTIVITEITEN 2017 
  

Zaterdag 22 april  Opening van het seizoen 
    Spelletjes vanaf 13.00 uur 
 
Zondag 14 mei  Moederdagactie 

    Van 10.00 – 11.00 uur 
Gratis entree voor moeder, overige gezinsleden 
betalen entree. 

 
 
 
 
 
 

Donderdag 25 mei Dauwzwemmen 
    Van 05.00 – 08.00 uur 
    Met een pannenkoek als ontbijt. 
    Entree € 2,00; abonnement is niet geldig. 
 
Zondag 18 juni  Vaderdagactie 
    Vanaf 13.00 uur 

Gratis entree voor vader, overige gezinsleden 
betalen entree. 

 
Dinsdag 20 t/m   Zwemvierdaagse 
Vrijdag 23 juni   Starten tussen 17.00 en 18.00 uur 
    Entree € 6,00 voor 4 dagen en een medaille. 
 
Woensdag 28 juni Opblaasmiddag 

Neem je opblaaskrokodil, -bal, -band of ander 
opblaasbaar speelgoed mee. 

    Van 14.00 – 18.00 uur 
 
Maandag 10 t/m  Houtvaart party weeks 
Vrijdag 14 juli  Van 18.00 – 19.00 uur 
    Iedere dag een andere activiteit. 
 
Vrijdag 14 juli  Midzomeravond 
    Vier de langste dag van het jaar. 
    Van 20.00 t/m 21.30 uur 
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Zondag 3 september Bommetjeswedstrijd 
    Vanaf 14.00 uur 
    Wie maakt de grootste splash? 
 
Maanlichtzwemmen Entree € 1,00; abonnement is niet geldig 

       Vrijdagavond van 21.30 tot 22.00 uur 
       Vrijdag 12 mei  -> badkleding verplicht 
       Vrijdag 09 juni  -> badkleding verplicht 
       Vrijdag 04 juli  -> badkleding of naakt 
       Vrijdag 08 augustus -> badkleding of naakt 

Aanmelden is verplicht: bij Lia van Velzen of bij de 
kassa.  

 
Zondags   Aquajogging 
    Van 08.45 – 09.15 uur  
    Start vanaf 23 april (tenzij het water te koud is) 

Zwemtips  
Verbeter uw zwemslag, onder leiding van Anke 
Kranendonk. 

      Vanaf 09.00 – 09.45 uur.  Start vanaf 30 april. 
U kunt contact opnemen via 
zwemtips@houtvaart.nl  
 

***** 

 
 

 
 
  
 
 

 

mailto:zwemtips@houtvaart.nl
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Houtvaartkoerier en bezorging papieren versie 
 
Zoals eerder gemeld het samenstellen en rondbrengen van de 
Houtvaartkoerier is vrijwilligersactiviteit. Zoals jullie weten wordt het 
papieren aandeel van de Houtvaartkoerier steeds kleiner. Een groot 
aantal leden hebben de keus gemaakt om de Koerier per mail te 
ontvangen. Nieuwe leden hebben alleen de keuze uit een digitale versie 
van de Koerier of geen Koerier. 
Wilt u de Houtvaartkoerier digitaal ontvangen, dan kunt u dit aangeven 
via penningmeester@houtvaart.nl  
 

**** 

Vomar sponsoring 
 
De Vomar maakt 0,5% van het door 
de Vrienden bestede bedrag aan de 
Vereniging over. Wilt u ook 
meedoen? Het gaat als volgt: 

- Vraag de gratis Klant-is-
Koning kaart aan bij de 
Vomar. 

- De kaart dient op naam te staan.  
- Geef het nummer van de kaart en de naam, waaronder deze is 

geregistreerd, door aan Didy Karman, tel 023-5314517 of email: 
dkarman@kpnmail.nl 

- Toon bij elk bezoek aan de Vomar uw klantenkaart bij de kassa. 
- De Vomar betaalt dan automatisch 0,5% van het door u bestede 

bedrag aan onze vereniging.  

Iedereen, die aan deze sponsoring mee doet, hartelijk dank. 
 

***** 
 
Een nieuwe secretaris: Paul Platt 
 

 
Als bewoner van het Houtvaartkwartier In mijn jeugd 
gezwommen in de Houtvaart op di-do-za of ma-wo-vrij, 
zelfs bij 15 graden! Daarna jaren niet meer. Sinds drie 
jaar weer wel en met veel plezier. Vanaf begin 2015 met 
pensioen na 21 jaar werkzaam te zijn geweest in het 

mailto:penningmeester@houtvaart.nl
http://www.oavm.nl/medezeggenschap/de-ambtelijk-secretaris.html
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Voortgezet Onderwijs in Haarlem en 18 jaar bij de Gemeente Haarlem 
op de afdeling Jeugd-Onderwijs-Sport met daarvoor en erbij raadslid in 
Haarlem en bestuurslid van diverse culturele en maatschappelijke 
organisaties.  
Vorig seizoen “gestrikt” om op zaterdagochtend de eerste ronde te doen 
voor de controle van het water en koffie/thee. Ook dit seizoen ga ik dat 
doen, ook al is het best heel vroeg opstaan! 
Vanwege mijn kennis en ervaring bij de gemeente en daardoor 
bekendheid met SRO kan ik in het bestuur mijn bijdrage leveren. 
Daarom heb ik ja gezegd op het verzoek. Bijzonder vind ik het dat ik in 
het 90e jaar van de Houtvaart en het jubileumjaar van de Vrienden 
bestuurslid geworden ben. Hoop bij te dragen aan een langdurig 
voortbestaan van dit unieke (gebruiks)-monument.  
 

***** 
 
ENERGIETOEKOMST HOUTVAART 
 
Inleiding 
 
Openlucht Zwembad De 
Houtvaart bestaat in 2017 90 
jaar, en de Vereniging Vrienden 
van de Houtvaart, die in 
belangrijke mate heeft 
bijgedragen aan het 
voortbestaan, de renovatie en de 
heropening van de Houtvaart, 
bestaat dan 25 jaar. 
Het bestuur van de vereniging 
Vrienden van de Houtvaart heeft 
per woensdag 15 februari 2017 een commissie ingesteld die als taak 
heeft voor eind 2017 een onderzoeksrapport  te presenteren over hoe de 
Houtvaart een duurzamere en effectievere energiehuishouding kan 
verkrijgen. 
Doel daarvan is het bereiken van een constanter en hogere 
zwemwatertemperatuur met inzet van energiezuinigere technische 
voorzieningen. 
 
Probleemstelling 
 
Bij de renovatie is de Houtvaart voorzien van een toen zeer modern 
duurzaam verwarmingssysteem dat zou garanderen dat de temperatuur 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjZn7ec-4fTAhUEPRoKHUebAF8QjRwIBw&url=http://www.energie2050.nl/&psig=AFQjCNHyFsXNyRrWIdf_JafWgnagh-Z-SQ&ust=1491297694290378
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steeds minimaal 22 graden zou bedragen. Ook met (gas)bijverwarming 
bleek dat in de loop der tijd lang niet altijd haalbaar, zeker niet bij lage 
nachttemperaturen. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor het aantal 
bezoekers als het wat kouder is. 
Op zich is het een systeem dat aan eisen van duurzaamheid voldoet, 
aansluit in zijn opzet bij wat qua verwarming altijd al bij het monument 
hoorde, maar het zou wenselijk zijn als het wel mogelijk was op 
duurzame wijze een meer constante hogere temperatuur te bereiken. 
Een verkennend gesprek met een  deskundige ter zake liet zien dat dat 
zeker niet op voorhand onmogelijk was. 
Bovendien is duurzaamheid op zich voor de gemeente en daardoor voor 
de SRO een relevant thema. 
Actie dus: wellicht is er op dit terrein meer mogelijk. 
 
Aanpak 
 
Om het bovengenoemde probleem fundamenteel te kunnen aanpakken 
is enerzijds een energie technisch onderzoek nodig van het functioneren 
van de huidige verwarmings- en zuiveringsinstallaties, en anderzijds een 
verkenning van wat er op dit moment en de nabije toekomst op de markt 
aan mogelijkheden is en waar relevante partijen als gemeente en SRO 
mee bezig zijn. Dat moet dan uitmonden in conclusies en aanbevelingen 
om het bovenstaande verbeteren. 
Daarbij, gelden de volgende condities: 
De Houtvaart mag in haar monumentale status niet worden aangetast, 
en de verbeteringen dienen te voldoen aan nieuwste inzichten ten 
aanzien van duurzaamheid en energiezuinigheid. Aandacht zal gegeven 
moeten worden aan korte- en lange termijn doelen en naast technische 
ook financiële haalbaarheid. 
 
Gesprekspartners 
 
De Vereniging Vrienden van de Houtvaart (VVH) wil graag bevorderen 
dat over de toekomst van de Houtvaart overleg tot stand komt met als 
doel in 2017 een gedegen onderzoek met conclusies en aanbevelingen 
te kunnen aanbieden aan: 

SRO, de beheerder, 
de gemeente Haarlem en 
de Vereniging Vrienden van de Houtvaart. 

Voor dit doel wil de VVH actief participeren in het overleg en de 
begeleiding van een  opdracht van het energie/technische onderzoek, en 
biedt tevens aan te willen participeren in de kosten van het uit te voeren 
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onderzoek. De VVH denkt hierbij in eerste instantie aan een onderzoek 
in de vorm van een Quick Scan, met directe resultaten. 
 
De VVH stelt voor om oriënterende gesprekken aan te gaan met de 
volgende organisaties/personen: 

1. Gemeente Haarlem: informeel op bestuurlijk niveau waarbij te 
denken valt aan de wethouders Sport, Milieu, Gebouwen en 
Monumenten. Daarnaast aan de betrokken ambtenaren;. 

2. De SRO op managementniveau en vandaar uit wellicht / zo nodig 
dieper in de organisatie,  

3. Een milieutechnisch bureau met ervaring op dit terrein, 
bijvoorbeeld Hellebreekers, dat al eerder een vergelijkbaar 
onderzoek deed in een openluchtzwembad. 

4. Andere partijen als dat nodig blijkt. Waar dat op bestuurlijk niveau 
nodig is, gebeurt dat in overleg met de het bestuur; 

 
Uitkomst 
De VVH verwacht dat het onderzoek met korte termijn inzetbare en 
uitvoerbare aanbevelingen zal kunnen komen. Onderzoek moet worden 
gedaan naar zaken als een isolerende afdekking ’s nachts, en op 
langere termijn uit te voeren –en te financieren- maatregelen als ofwel 
aanvulling op de bestaande voorzieningen, of als vervanging van het 
bestaande niet echt goed functionerende systeem. Daarbij kan worden 
gedacht aan (meer) inzet van zonne-energie en aan de inzet van 
aardwarmte via warmtepomp en -wisselaar. 
In de toekomst kan ook mogelijk aansluiting op restwarmte bij voorbeeld 
van Tata-Steel tot de mogelijkheden komen te behoren. 
 
Tot slot 
De VVH heeft als doel om de Houtvaart in stand te houden als een 
belangrijke voorziening, die voor mens en maatschappij bijdraagt aan 
gezondheid en welzijn. Door de uitzonderlijke geschiedenis en kwaliteit 
van de Houtvaart ziet de VVH echter ook een unieke kan om wellicht – of 
het mogelijk is  moet dan uit het onderzoek blijken - in de toekomst ook 
de openstelling te verlengen, zodat meer mensen er langer gebruik van 
zullen kunnen maken. 
Met het duurzamer maken van de Houtvaart zal de betekenis van de 
Houtvaart nog kunnen toenemen als een levend en bruisend monument  
met internationale uitstraling! 
 
De commissie Energiehuishouding Houtvaart  
Bert van der Linden 
Eckart Dissen 
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Wisseling van de wacht.  
 
 
Als u dit leest heeft de wisseling reeds 
plaats gevonden. In de Algemene 
ledenvergadering van 28 maart jl. heb ik 
de functie van 
penningmeester/ledenadministrateur 
overgedragen aan Barbara van Balen. Ik 
heb de functie twee termijnen (zes jaar) 
uitgeoefend. Ik heb het met veel plezier 
gedaan. 
Vooral de ledenadministratie vraagt de nodige tijd. Er zijn in een jaar veel 
mutaties. En sommige leden zijn in staat om er een ware speurtocht 
maken van hun verblijf en de financiële bijdrage aan de Vereniging. 
In de zes jaar is de Vereniging gegroeid naar 1720 huishoudens. En ook 
de financiële reserves zijn fors toegenomen. In deze tijd hebben we de 
lidmaatschapsbijdrage niet hoeven verhogen. 
Naast bovenstaande werkzaamheden heb ik erg zorg gedragen voor de 
redactie en de verspreiding van de Houtvaartkoerier. Afgelopen jaar ben 
ik gestart om gedurende het seizoen regelmatig een nieuwsbrief te alten 
verschijnen. Het bestuur heeft een klemmend beroep gedaan op de 
leden om aan te geven of zij de Koerier en de Nieuwsbrief digitaal willen 
ontvangen. 70% van de leden zijn nu in het digitale bestand opgenomen. 
Het bestuur heeft besloten, dat nieuwe leden allen de keuze voor een 
digitale versie van de Koerier of geen Koerier hebben. Ook heeft het 
bestuur besloten om de Koerier niet meer post te verzenden. Deze 
uitgave is de laatste versie, die nog deels per post verstuurd wordt. 
Ik dank het bestuur en alle leden voor de samenwerking en voor de 
toekomst alle goeds. Barbara veel succes bij het voortzetten van het 
penningmeesterschap. 
Ik blijf wel zichtbaar in het zwembad, op zaterdag ben ik toezichthouder. 
En ik zwem – als het water een aangename temperatuur heeft – 
veelvuldig tijdens de Vrienden uren. 
 

***** 
 
 
OPENINGSTIJDEN VAN DE 
HOUTVAART 
 
 

http://www.dorpwierum.nl/wisseling-van-de-wacht-voor-deze-site-geplaatst/
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Maandag tot en met vrijdag 
07.00 - 09.45 uur Vrienden van de Houtvaart* 
11.00 - 20.00 uur Zwembad geopend 
11.00 - 12.00 uur Banenzwemmen 
12.00 - 18.00 uur Vrij zwemmen 
18.00 - 20.00 uur Vrij- en banenzwemmen 
 
Zaterdag 
07.00 - 09.30 uur Vrienden van de Houtvaart* 
07.00 - 09.30 uur Naturistenzwemmen* 
10.00 - 17.00 uur Zwembad geopend 
10.00 - 11.00 uur Banenzwemmen 
11.00 - 17.00 uur Vrij zwemmen 
 
Zondag 
07.00 - 09.45 uur Vrienden van de Houtvaart* 
08.45 - 09.15 uur Aquajogging* 
09.00 - 09.45 uur Zwemtips* 
10.00 - 17.00 uur Zwembad geopend 
10.00 - 11.00 uur Banenzwemmen 
11.00 - 17.00 uur Vrij zwemmen 
 
Feestdagen 
07.00 – 09.30 uur Vrienden van de Houtvaart* 
10.00 – 17.00 uur Zwembad geopend 
10.00 – 11.00 uur Banenzwemmen 
11.00 – 17.00 uur Vrij zwemmen. 
 
Let op: Het zwembad is gesloten op Koningsdag 27 april en 1e 
Pinksterdag 04 juni. Maar de Vrienden uren gaan wel door!! 
 

***** 
Vacature Coördinator Activiteiten 

 
De Vereniging Vrienden van de 
Houtvaart stelt zich als doel: 
Het duurzaam in stand houden van 
het monumentale openluchtbad  
“De Houtvaart” te Haarlem. 
Het organiseren van speciale 
Vriendenuren voor de leden van de 
Vereniging. 
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Jeugd en volwassenen door middel van activiteiten naar het zwembad te 
trekken. 
 
Van de coördinator activiteiten vragen we: 

x Commitment met betrekking tot de doelstellingen van de 
vereniging. 

x Verantwoordelijkheid ten aanzien van alle activiteiten, die 
gedurende het zwemseizoen door de Vereniging worden 
aangeboden. 

x Het onderhouden van een goede relatie met de degene, die 
namens de “SRO” de activiteiten mede organiseert of ondersteunt. 

x Het coördineren van de activiteiten met de vrijwilligers, die de 
activiteiten verder uitvoeren. 

x Het ontwikkelen van activiteiten om de jeugd enthousiast te maken 
voor het zwemmen in het openluchtbad. 

 
De tijdinzet bedraagt in de aanloop en tijdens het zwemseizoen 1 à 2 uur 
per week. 
 
Voor inlichtingen kunt u zich richten tot de voorzitter, Jan den Hollander. 
Tel. 023 – 526 35 17. Email: voorzitter@houtvaart.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Gedempt Oude Gracht 27, 2011 GK Haarlem. Tel. 023-5319458  

mailto:voorzitter@houtvaart.nl
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Bestuurssamenstelling/taakverdeling  
 
Jan den Hollander     voorzitter 

voorzitter@houtvaart.nl 
 
Paul Platt    secretaris,  
     website     
     Houtvaartkoerier 
     secretaris@houtvaart.nl  
 
Barbara van Balen  penningmeester 
     ledenadministratie 
     penningmeester@houtvaart.nl  
 
Marlon Witteman   contactpersoon toezichthouders 
 
      
Hans Bakker   publiciteit  

monument 
 

Renger van Grinsven  activiteiten 
                                      jeugd 
 
contactadres:     Theemsplein 48, 2014 CP Haarlem 
   06-33833833  
email:       info@houtvaart.nl    
website:    www.houtvaart.nl 

mailto:voorzitter@houtvaart.nl
mailto:secretaris@houtvaart.nl
mailto:penningmeester@houtvaart.nl
mailto:info@houtvaart.nl
http://www.houtvaart/
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