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Meest duurzame zwembad van Nederland
opent haar deuren
Eindelijk is het zover: op 1 mei 2013 gaan de deuren
van het nieuwe Geusseltbad open! Op dit moment
werkt Maastricht Sport aan de inrichting van het
gebouw, de verhuizing naar het nieuwe zwembad
en de instructie van de medewerkers. Binnen
enkele weken kunt u een duik nemen in het
meest duurzame zwembad van Nederland.
Een uniek gebouw voor zwemmers, maar ook
voor de voetbal- en hockeyclubs die er hun
nieuwe onderkomen vinden. En een grote stap in
ons streven om het Geusseltpark te ontwikkelen
tot een levendig parkgebied waarin sporten,
wonen, werken en recreëren elkaar ontmoeten.
In deze laatste nieuwsbrief over het bouwtraject staan we
stil bij de horeca-exploitant van het nieuwe sportgebouw.
Met het Hierder Hepke hebben we een bekend Maastrichts
bedrijf, dat garant staat voor gastvrijheid en hartelijkheid.
Daarnaast is er aandacht voor een toekomstige gebruiker
van het gebouw, Zwemclub Eijsden afdeling synchroonzwemmen. Een bloeiende vereniging voor liefhebbers van
synchroonzwemmen in Maastricht en omgeving. Vervolgens stappen we naar buiten waar we u meenemen langs
de faciliteiten voor de buitensport, en de aankleding van
de buitenruimte.
Als wethouder van sport ben ik enorm trots op iedereen
die bij het bouwproces van het Geusseltbad betrokken is
geweest. Het is een langdurig, intensief traject geweest
met een warme betrokkenheid van gebruikers, de gemeenteraad, Provincie Limburg, stichting Elisabeth Strouven. Daarnaast wil ik ook Slangen+Koenis Architecten,
Grontmij en de betrokken aannemers bedanken voor hun
inzet tijdens het bouwproces. Er start nu een nieuwe fase
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waarbij onze medewerkers van Maastricht Sport u welkom
heten in het nieuwe zwembad. Ik hoop dat u net als ik
geniet van alles wat deze nieuwe accommodatie te bieden
heeft. We zien elkaar bij de opening!
Gerdo van Grootheest
Wethouder van stadsontwikkeling,
natuur en sport
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Opening Geusseltbad in zicht:
1 mei 2013 gaan de deuren open
Het is een feit: het Geusseltbad gaat officieel open op 1 mei 2013 voor publiek.
Voor de feestelijke en officiële opening wordt in de komende maanden aan een
programma gewerkt voor uitvoering in juni 2013.
Laatste loodjes
Voor de ingebruikname van het bad
op 1 mei is uiteraard een functionele,
veilige en schone omgeving een voorwaarde. Denk hierbij aan parkeerfaciliteiten, openbaar vervoer, goedkeuring door wetgevende instanties
en een uitvoeringsorganisatie die er
klaar voor is om alle voorzieningen
en installaties te bedienen.
Dit betekent dat de komende periode
nog hard wordt gewerkt aan de
infrastructuur rondom het gebouw,
de training en opleiding van het
personeel, overleg met verenigingen
omtrent verhuizing en het testen van
alle (technische) voorzieningen met
gebruikers. Hiervoor wordt intensief
samengewerkt met diverse interne en
externe partijen.
Een bijzonder aandachtspunt vormt
het buitenbad. Er wordt met man
en macht gewerkt aan de bouwkundige afwerking en het gebruiksklaar maken van de ligweide zodat
het bad op tijd kan worden gevuld
en de waterkwaliteit geregeld kan
worden. De weersomstandigheden
kunnen van invloed zijn, maar het
streven is om ook het buitenbad op
1 mei gereed te hebben voor publiek.

Klaar voor de start
Maastricht Sport, die het Geusseltbad gaat exploiteren, bereidt zich
uitgebreid voor op de opening.
Naast een verhuizing en de bestaande
taken in de huidige zwembaden, de
binnen- en buitensport en de speelvoorzieningen in de openbare ruimte
volgen medewerkers diverse trainingen en opleidingen om efficiënt en
effectief in de nieuwe omgeving te
kunnen werken.

Sluiting van de drie huidige baden
Het opleiden van personeel en het
verhuizen van zorggroepgebruikers
en verenigingen maakt een gefaseerde
sluiting van de 3 huidige baden in
april noodzakelijk. Concreet betekent dit dat zwembad Vijverdal
wordt gesloten op 7 april en de baden
Dousberg en Heer op 15 april. De
verenigingen en zorggroepen worden
direct na sluiting van het betreffende
bad verhuisd naar het Geusseltbad en
kunnen daar hun activiteiten oppakken. Continuering van zorggroepgebruikers en verenigingsactiviteiten
is hiermee geborgd.
Met zwem- en buitensportverenigingen zal nog een nader overleg plaatsvinden over de wijze waarop de intrek
in het Geusseltbad gaat plaatsvinden.
De betrokken buitensportverenigingen (RKASV Amby en Willem I) zullen na afloop van het voetbalseizoen
hun nieuwe locatie betrekken. Met
de Maastrichtse Hockey Club vindt
nog overleg plaats over de datum
waarop zij zullen inhuizen. Al met
al een spannende periode, waar veel
men¬sen en partijen hard samenwerken om alles op tijd klaar te
hebben voor de opening op 1 mei.
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Geusseltbad biedt multifunctionele kleedclubgebouwen
Het Geusseltbad is meer dan alleen een zwembad. Met zijn multifunctionele kleedclubgebouwen, fraaie
sportvoorzieningen, behulpzame sportparkbeheerders en ruime openingstijden is het Geusseltbad in
combinatie met sportpark Geusselt dé plek waar Maastrichtenaren prettig kunnen sporten en bewegen.
In het Geusseltbad zijn twee grote
sportkantines en een Grand Café
gevestigd. De multifunctionele
kleedclubgebouwen bieden samen
met de voorzieningen rondom het
gebouw diverse mogelijkheden, óók
voor wie geen lid van een sportvereniging is. Wekelijks vinden er op
multifunctioneel sportpark Geusselt
en in het Geusseltbad diverse sporten beweegactiviteiten onder deskundige begeleiding plaats van o.a.
de combinatiefunctionarissen van
Maastricht Sport.
Voordelen op een rij
• toegankelijk voor mensen met een
beperking;
• groot aantal teamlockers en cijferlockers;
• 18 kleedlokalen waarvan vier extra
grote kleedlokalen;

• verhuur van verlichte velden is
per uur mogelijk inclusief gebruik
kleedlokalen en schoonmaak;
• 7 dagen per week geopend van
10.00 tot 23.00 uur, toezicht is
permanent aanwezig;
• geschikt voor diverse sportbeoefenaars;
• multifunctioneel gebruik sport/
recreatie

of beweegtoestellen.
Door de toekomstige wandel- en
fietsroute door Geusseltpark kunnen
ook individuele wandelaars en
fietsers of groepen goed terecht in
het kleedclubgebouw om zich om te
kleden en te douchen.

Veel kansen
Het nieuwe kleedclubgebouw en de
specifieke ligging van dit kwaliteitssportpark bieden veel kansen voor
nieuwe bewegingsinitiatieven.
Gebruikers kunnen gebruik maken
van de nieuwe sportvelden, de loopheuvel, de rondbaan met sprint-banen. Ook komen er jeu de boulesbanen onder andere voor Jeu de boulles
Club Amby en extra speel- en/

Het Geusseltbad uitgelicht in magazine Bouwwereld
Lees ook de mooie bijdrage die eind
februari verscheen in het magazine
Bouwwereld over het duurzame
karakter van het bad. Het artikel gaat
uitgebreid in op de toepassing van
cradle-2-cradle materialen, zoals de
gevelelementen die in samenwerking
met Mosa Façades zijn ontwikkeld.
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Volg ons ook op www.facebook.com/maastrichtsport

Het combinatiebad
in de schijnwerper

Elektronisch kaartjessysteem
Om toegang tot het bad en diverse (kantoor)
ruimtes binnen het Geusseltbad te kunnen
krijgen wordt er een pasjessysteem ingevoerd.
Klanten en gebruikers van het bad dienen een pas aan te
schaffen om binnen het gebouw gebruik te maken van
specifieke ruimtes. Afhankelijk van functie of wensen van
gebruikers worden de mogelijkheden tot het betreden van
locaties in het gebouw toegekend. De pasjes voor gebruikers en bezoekers van het bad verschillen in opmaak en
uitstraling. Het pasjessysteem maakt het gebruik van het
gebouw niet alleen veilig maar ook overzichtelijk voor
gebruikers en beheerders. De management informatie
die voortkomt uit het pasjessysteem zorgt ervoor dat het
serviceniveau voortdurend wordt afgestemd op de klanten
van Maastricht Sport en Geusseltbad.

Een van de vijf baden in het nieuwe Geusseltbad
is het combinatiebad. Dit bassin van 12,5 bij 25
meter heeft een beweegbare bodem van 12,5 x 12
meter, waarmee een variabele diepte van 0 tot 2
meter bereikt kan worden. Het overige deel van
het bad is 4 tot 4.10 meter diep. Dit maakt het bad
geschikt voor diverse doelgroepen en activiteiten.
Het diepe gedeelte biedt dan ook goede trainingsfaciliteiten voor de drie duikverenigingen die in het Geusseltbad
hun thuisbasis hebben. Voor publiek vaak verborgen maar
wel aanwezig in de bodem; de waterpolodoelen en diverse
lijnen voor de afscheiding van het bad. De waterpoloverenigingen en onderwaterhockeyclub zetten deze materialen in bij hun training.

Werkzaamheden rondom het Geusseltbad
Ook rondom het zwembad wordt nog steeds volop
gewerkt. Zo wordt er naar gestreefd om begin april
de bestrating, asfaltering en het verplaatsen van de
bushalte gereed te hebben. De beplanting in het park
gebeurt in fasen: dit voorjaar, in het najaar en in het
voorjaar 2014.
Parkaanleg
De aanplant van het park gebeurt in fasen omdat rekening
moet worden gehouden met het plantseizoen en vorstperiodes. De groenaanplant rondom de nieuwe school;
United World College Maastricht, vindt in het voorjaar
van 2013 plaats. De bouw van de school en bijbehorende
woningen verloopt volgens planning.
De formele ingebruikname van de school is bij de start van
het schooljaar 2013/2014.

Verder is het bad o.a. uitgerust met onderwater speakers
en led verlichting. De groep Synchroonzwemmers uit Eijsden maken graag gebruik van deze specifieke faciliteiten
van het bad. Het ondiepe gedeelte van het combinatiebad
wordt juist vooral ingezet voor de aquafit-en zwemlessen.
Het drenkelingen detectiesysteem zorgt voor optimale
veiligheid. Maar ook onze recreatieve zwemmers komen
in het combinatiebad aan hun trekken mede door de aanwezigheid van twee duikplanken van 1 en 3 meter. Kortom
het combinatiebad biedt voor veel verenigingen, doelgroepen en individuele zwemmers een prima voorziening om
gezond, fit en getraind te worden en te blijven.
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Spetterende
start van Grand
Café Geusseltbad
Jo en Lilian Brands de eigenaren
van het Hierder Hepke in Heer,
worden de uitbaters van de
Horeca in het Geusseltbad.
Maurice Bockting directeur Maastricht Sport feliciteert Jo en Lilian Brands met hun nieuwe uitdaging.

Het echtpaar Brands timmert reeds
10 jaar succesvol aan de weg in het
horecavak. Samen met hun team
werd het Hierder Hepke een begrip in
Maastricht en met hun cateringconcept wisten ze ook reeds AZM
voor zich te winnen. Binnenkort
strijkt het team van Jo en Lilian
neer in Grand Café Geusseltbad.

Uitgelicht:

Hier zullen de gasten van zowel
het Geusseltpark als Geusseltbad
verwennen met o.a. een biologische
koffie en thee aanbod, een breed
assortiment broodsoorten en verse,
seizoensgebonden gerechten.
Verenigingen en vaste klanten van
Grand Café Geuseltbad mogen zich

verheugen op een mooi klantenpassysteem dat straks vele voordelen zal
bieden bij herhalingsbezoek.
Naast het Grand Café vallen ook de
bar in het zogenaamde natte gedeelte
en het zonneterras onder de hoede
van de nieuwe uitbaters.

Zwemclub Eijsden afdeling synchroonzwemmen

Het Geusseltbad wordt straks de thuisbasis voor heel wat clubs en verenigingen in en rond Maastricht.
Zo ook voor de afdeling synchroonzwemmen van zwemclub Eijsden. Emilie Andrien van de zwemclub
geeft een korte introductie.
Hoe zou je jullie zwemclub in
enkele zinnen beschrijven?
Zwemclub Eijsden bestaat uit zo’n
130 leden waaronder 30 synchroonzwemsters. Synchroonzwemmen is
een mix van dans, muziek, kracht
en lenigheid maar dan in het water.
Iedereen met zwemdiploma A en B
mag 1 maand gratis mee doen om te
kijken of hij of zij het leuk vindt.

Wat zijn de voordelen voor de
afdeling synchroonzwemmen in
het nieuwe Geusseltbad?
Naast de Treffer in Eijsden, trainen
wij straks ook in het nieuwe zwembad. Aangezien we tijdens wedstrijden nooit de bodem mogen raken,
is het heel belangrijk om in een diep
wedstrijdbad te trainen om ons zo
optimaal op de wedstrijd voor te
bereiden. De tribune is perfect
voor de ouders en familieleden die
komen kijken naar onze trainingen
maar straks ook voor de Limburgse
Kampioenschappen die we op 15 en
16 juni hopelijk in dit bad mogen
organiseren.

Welke mogelijkheden biedt het
bad voor samenwerking met clubs
of anderen?
Dit bad geeft ons de mogelijkheid om
provinciale en nationale wedstrijden
te kunnen organiseren.
Zien jullie ook mogelijkheden
voor arrangementen ?
Elk potentieel lid mag één maand
gratis mee zwemmen. Onze zwemsters zijn ook in te huren om een
show te geven. Dit gebeurt uiteraard
in overleg. Daarnaast organiseren we
op de nationale sportdag een open
training, waar iedereen mag mee
doen zonder verdere verplichtingen.
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Laatste uitgave Nieuwsbrief Geusseltbad
Dit is de laatste uitgave van de nieuwsbrief Geusseltbad. Gedurende de bouw hebben we u geïnformeerd
over de vorderingen, de ontwikkelingen en partners waarmee wordt samengewerkt of die een plek
krijgen in het gebouw.
Nu de bouwwerkzaamheden bijna zijn afgerond en de
opening van het Geusseltbad nadert, wordt het ook tijd
om deze nieuwsbrief af te sluiten. Dit betekent niet dat u
door ons niet meer wordt geïnformeerd. In de toekomst
ontvangt u van ons de nieuwsbrief Maastricht Sport.
Ook hierin kunt u het laatste nieuws over het Geusseltbad, Geusseltpark terugvinden, maar ook informatie over
sportprogramma’s en andere sportparken in Maastricht.

Wenst u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief van
Maastricht Sport, dan kan dat eenvouding door na ontvangst van de eerste digitale nieuwsbrief een antwoord te
sturen via mail met het verzoek om uw e-mailadres uit het
adressenbestand te verwijderen. Uiteraard hopen wij dat
we u mogen blijven informeren over onze sportfaciliteiten
en sportprogramma’s.
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