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Noorderparkbad Amsterdam 
overtreft alle verwachtingen
Bij het Noorderparkbad in Amsterdam passen enkel maar superlatieven. De installaties 
leveren een totale energiebesparing op van meer dan 80 procent ten opzichte van het 
oude bad, hoger zelfs dan geëist. Het bad werd onlangs ook winnaar van de 
Amsterdamse Architectuur Prijs 2016. Zowel de vak- als publieksjury waren het eens: 
Het Noorderparkbad, het meest duurzame bad van het land, geeft een impuls aan een 
stadsdeel in opkomst.

Vroeger was er het Floraparkbad. Een begrip in 
Noord toen dat nog een echte volksbuurt was. Na 
veertig jaar was het bad op. Het was te oud en 
gebruikte te veel energie. Een nieuw en duurzaam 
bad moest er komen. Sjaak Huijsman, Bouwmanager 
bij de Gemeente Amsterdam, maakte de hele 
ontwikkeling mee. Vanaf het eerste 
haalbaarheidsonderzoek tot de dag van vandaag. 
Een jaar na de opening is het duidelijk: het 
Noorderparkbad overtreft alle verwachtingen. Met 
haar ronde en golvende vormen is het een gebouw 
dat perfect aansluit bij het omringende park. De 
energieprestaties gaan de vooraf gestelde doelen 
ruim te boven. Ook het publiek is winnaar, met meer 
comfort en zwemplezier. ‘’Zonder dat het kaartje 
noemenswaardig duurder is geworden.’’

Energiereductie
Het coalitieakkoord waarin gesproken werd over het 
Noorderparkbad dateert uit 2010, het dieptepunt 
van de crisis. Geld uitgeven aan luxe voorzieningen 

was er niet bij. De duurzaamheidsambities van de 
Gemeente Amsterdam en het Stadsdeel Noord 
logen er echter niet om. De te realiseren 
energiereductie werd vastgesteld op 75 procent. 
Voor waterverbruik lag de lat nog hoger, met zelfs 
een beoogde reductie van 85 procent ten opzichte 
van het oude Floraparkbad. Ook duurzaam 
materiaalgebruik stond hoog op het lijstje. In het 
programma van eisen kwam het allemaal samen. 
Architecten Cie uit Amsterdam presenteerde een 
ontwerp waarin alles draait om duurzaamheid. Na 
een Europese aanbesteding werd Vaessen 
Bouwbedrijf met Hellebrekers Technieken gekozen 
als marktpartij met de meest economische 
inschrijving, ofwel de beste prijs-
kwaliteitsverhouding. Het resultaat: een goed en 
mooi gebouw dat zich dagelijks bewijst als 
ontmoetingsplek voor Amsterdam Noord, een 
gebied in opkomst met vele doelgroepen. De 
bezoekersaantallen zijn volgens Interim Manager 
Corine Persijn in het eerste jaar met 36 procent 
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gestegen ten opzichte van de oude situatie. ‘’Ook de 
verenigingen hebben hier hun eigen plekje 
gevonden en zijn bijzonder tevreden. Zij zien hun 
ledenaantallen aantrekken en de vraag naar water 
neemt toe.’’ Het buitenbad trekt het nodige 
recreatieve bezoek uit het stadsdeel. ‘’We bieden 
een vakantiegevoel in de wijk.’’

Optimale prestaties
Marcel van den Berg, commercieel manager bij 
Hellebrekers Technieken, noemt het 
installatieontwerp tot in de kleinste details 
onderscheidend. Zonne-energie en hergebruik van 
water en warmte staan in het hele project 
centraal. In het Noorderparkbad wordt geen 
warmte verspild, onder andere door de toepassing 
van luchtbehandelingskasten met een 
hoogrendement warmteterugwinning en 
warmtepompen wordt een groot deel van de 
energie teruggewonnen om weer nuttig gebruikt te 
worden in het verwarmingssysteem. Behalve de 
warme lucht in de zwembadruimtes wordt ook de 
warmte uit het afvalwater van de douches 
opgevangen en hergebruikt. Een uitgebreid 
energie-monitoringssysteem staat hierbij 24/7 
garant voor optimale prestaties. ‘’Een eventuele 
storing wordt hierbij meteen opgemerkt en 
opgelost voor de klant het merkt.’’ 

Regengordijn
Het Noorderparkbad is voorzien van een energiedak 
met 750 vierkante meter aan zonnepanelen, zonder 
dat dit vanaf de straat te zien is. Wat wel meteen in 
het oog springt: de voiles van roestvrij-staal aan de 
buitenkant van het zwembad. Deze opvallende 
elementen laten zien dat het regenwater op het dak 
wordt opgevangen en weer wordt hergebruikt in het 
zwembad. Meteen werken de metalen gordijnen als 
passieve zonwering. Sjaak Huijsman is enthousiast 
over dit regengordijn dat, behalve praktisch, ook 
mooi is om te zien en bij vorst zelfs wit wordt. ‘’Een 
mini-kringloop wordt hier zichtbaar, voelbaar en 
hoorbaar gemaakt.’’ Het regenwater wordt 
gezuiverd en opnieuw hergebruikt als 
suppletiewater voor de baden en als spoelwater 
voor de toiletten. De buitenbaden worden verwarmd 
door zonne-energie. Door de grote hoeveelheid 
zonlicht in het transparante gebouw kunnen ook de 
binnenruimtes worden verwarmd. Wat ook meetelt 
bij het bereiken van de energiedoelen: de 
uitstekende isolatie, het gebruik van triple-glas en 
in alle ruimtes dimbare LED-verlichting met 
daglichtregeling. Huijsman, zelf geboren en getogen 
in Noord, is trots op het bad. ‘’Laten we eerlijk zijn: 
veel zwembaden zijn rechthoekig, stug, met de 
technologie zichtbaar aan het plafond of langs de 
muur en altijd witte tegeltjes natuurlijk. Het was 
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onze uitdaging om een genuanceerd beeld te realiseren, 
zonder dat dit de geëiste bijzondere energieprestaties in de 
weg zou staan. Met alle inzet en kennis van de betrokken 
partijen is dat gelukt. Het is een mooi en evenwichtig gebouw 
dat tegelijkertijd extreem duurzaam is.’’

Meer comfort 
Huijsman ziet nog meer voordelen. Met de in het 
Noorderparkbad gebruikte zoutelektrolyse behoort het 
chloortransport door de wijk tot het verleden. Met het 
ontwerp van Branimir Medic is sprake van een 
kwaliteitsimpuls én meer comfort. ‘’Door de gelijkvloerse 
voorzieningen is het nieuwe bad bijvoorbeeld voor ouderen 
veel aantrekkelijker geworden. Er zijn geen glibberige 
trappen meer. En dankzij de innovatieve klimaattechnologie 
kun je in zwemkleding bij de ramen zitten, zonder dat je het 
koud krijgt.’’ Door het vele hout en het gebruik van 
keramische tegels is sprake van een rustig interieur. De 
grote ramen die op het zuiden zijn geplaatst, dragen bij aan 
de ademende atmosfeer van het gebouw en brengen het 
daglicht tot diep in het gebouw. De verenigingszwemmers 
en recreatiezwemmers hebben elk hun eigen 25 meter bad. 
Ook is er een speciaal doelgroepenbad met verstelbare 
bodem. Wat ook opvalt: de fraaie zichtlijnen op de drie 
buitenbaden, net als de visuele verbinding met de omgeving 
en het park. Het metselwerk in de eigentijds vormgegeven 
gevel verwijst naar de Amsterdamse School en kreeg in het 
juryrapport van de Amsterdamse Architectuur Prijs de 
nodige lof toegezwaaid. Zowel als wijkbewoner als vanuit 
zijn functie is Huijsman blij met alle positieve feedback. ‘’Het 
is een uniek gebouw voor Amsterdam-Noord.’’ 

Meerjarig onderhoud
Hellebrekers Technieken is de komende tien jaar 
verantwoordelijk voor het onderhoud van alle technische 
installaties in het Noorderparkbad. Die strategische 
alliantie past volgens Van den Berg bij deze tijd, 
waarin geïntegreerde contracten en duurzame relaties 
tussen opdrachtgever en de markt de boventoon voeren. 
In het voortraject is al met deze langdurige verbintenis 
rekening gehouden, onder andere door te kiezen voor 
onderhoudsarme materialen van hoogwaardige kwaliteit. 
‘’Energie en onderhoud maken in het gemiddelde zwembad 
voor circa 30% deel uit van de totale exploitatie. Daarin valt 
in onze visie nog steeds de nodige efficiencywinst te 
behalen. Aan de voorkant is daarin al het nodige 
geïnvesteerd, doordat de bouwkundige en 
installatietechnische specialisten vanaf het begin samen in 
een team optrekken. Hierbij is een onderling vertrouwen 
tussen alle betrokken partijen de belangrijkste succesfactor 
om het maximale resultaat te behalen.’’

Foto’s: EVA Optic, leverancier van alle boven- en 
onderwaterverlichting in het Noorderparkbad
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