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ZWEMBADBEVEILIGING

RISICO HOTELZWEMBADEN
Palace Hotel Noordwijk heeft als
één van de eerste Nederlandse
hotels maatregelen genomen voor
een extra veilig zwembad. Na een
simpele ingreep kunnen gasten nu
niet meer worden vastgezogen aan
roosters. ‘Veel hoteliers zijn zich
niet bewust van de gevaren.’

I

n de zomer van 2011 overleden minstens vier kinderen in
Europa omdat ze onder water
werden vast gezogen in een
zwembadrooster. 'Vaak zijn
zwembadexploitanten en
hoteliers zich niet bewust van
de gevaren onder water', aldus
Jan Jonker, oprichter van The
Blue Cap Foundation. 'Zwembaden die water rondpompen en
een afzuigsysteem hebben,
hebben vaak roosters in het
water, binnen bereik van
gasten. Als deze roosters
volledig worden bedekt door
bijvoorbeeld een lichaamsdeel,
wordt die persoon vacuüm
gezogen. Ook lang haar kan
worden vastgezogen in zo'n
rooster. Met afschuwelijke
gevolgen van dien. Op basis van
onze steekproeven denk ik dat
tweederde van de hotelzwembaden niet veilig is.'
The Blue Cap Foundation is
een stichting die op allerlei

fronten probeert de gevaren van
zwembadroosters in te dammen. 'We hebben speciale
meetapparatuur ontwikkeld om
de zuigkrachten onder water te
bepalen en een technische
oplossingen gevonden om het
vacuüm zuigen te voorkomen.
Er wordt hard gelobbyd om
wet- en regelgeving aan te
passen en een student van de
Technisch Universiteit Twente
doet momenteel onafhankelijk
onderzoek.' Daarnaast is, los
van de stichting, het bedrijf

The Blue Cap Foundation
In 2010 verdronk de twaalfjarige Willem op
vakantie in Italië. Hij werd onder water
vacuüm gezogen aan een bodemrooster en
kon zelfs door drie volwassenen niet worden
losgetrokken. 'Dat was een zwembad met een
kindvriendelijkvignet', zegt opa Jan Jonker. Na
het ongeval besloot Jonker dat er iets moest gebeuren en richtte
The Blue Cap Foundation op, verwijzend naar het blauwe petje
dat Willem vaak droeg. Via sponsoring probeert de stichting de
zwembaden in Nederland en Europa veiliger te maken. Door
bewustworden te creëren, maar ook met concrete oplossingen.
www.thebluecap.nl

Pool-Safety opgericht die
zuigkrachtmetingen uit kan
voeren,maar ook desgewenst
het waterafzuigsysteem kan
aanpassen.

ingreep gedaan waardoor het
vastzuigen uitgesloten is.'
Ook Holiday Inn in Leiden
heeft inmiddels maatregelen
getroffen.

Eerste hotel

Geringe kosten

Het Palace Hotel in Noordwijk,
winnaar van de Dutch Hotel
Award 2012, heeft als één van
de eerste hotels in Nederland
metingen laten uitvoeren
in haar zwembad. General
Manager André Aaij: 'wij waren
ons net als velen niet bewust
van de gevaren van dergelijke
roosters. Ons zwembad
voldoet aan alle wettelijke
veiligheidseisen dus dan ga je er
van uit dat een zwembad veilig
is. Ons bad heeft een jetstream
waarvoor water rondgepompt
wordt. Hoewel de roosters op
een dusdanige plek gemonteerd
zijn dat het vrijwel onmogelijk
is om hieraan vastgezogen te
worden, wilden we geen enkel
risico nemen. Daarom hebben
we een meting laten doen en
is er inmiddels een technische

Om een meting en een
technische ingreep uit te laten
voeren, is een hotel volgens
Jonker meestal nog geen
€1000 kwijt. 'Er moet een
onderhoudsbedrijf komen die
de juiste meetapparatuur heeft.
Een hand ervoor houden is
geen goede check, want als een
rooster volledig wordt afgedekt
is de zuigkracht vele malen
sterker omdat er een vacuüm
kan ontstaan'. De ingreep
die eventueel volgt is volgens
Jonker heel eenvoudig. 'Er
moet, in de juiste maatvoering,
een beluchtingsleiding
op de zuigleiding worden
geïnstalleerd, zo dicht mogelijk
achter het rooster.' Die
oplossing is volgens Jonker 100
procent veilig en eenmaal goed
geïnstalleerd onderhoudsvrij.

Misset Extra HOTEL / 1 maart 2013

31

