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PROJECTOMSCHRIJVING
Het Boschbad in Apeldoorn is het grootste openluchtzwembad van 
Nederland. Het is gelegen in de villawijk Berg en Bos aan de westkant 
van Apeldoorn en aan de rand van de Veluwse bossen. Het bad werd 
oorspronkelijk geopend op 2 juni 1934. Het Boschbad anno 2018 heeft 
drie baden; een recreatiebad, wedstrijdbad en een waterspeeltuin. Het 
zwembad is dus geschikt voor jong en oud. Zonnen, zwemmen, sporten, 
spelen of midgetgolfen? In het Boschbad heb je gegarandeerd zwem- en 
sportplezier.

PROJECTVOORWAARDEN
Voor onze partner Conflex B.V. was het een totaalproject waarin veel 
disciplines onder supervisie van Nieck Diepenmaat succesvol zijn 
uitgevoerd. Bij de keuze voor een nieuwe bodem van het zwembad was 
een van de voorwaarden dat men minder dilatatievoegen wilde. In de oude 
bodem was in totaal 2.000 meter aan dilatatievoegen verwerkt. Deze 
voegen zijn vuilgevoelig en lastig schoon te houden en om die reden werd 
ervoor gekozen om een nieuwe betonnen bodem te storten met slechts 
330 meter aan dilatatieprofielen van Atec Profile.

SIKA OPLOSSING
Voor de waterdichting van de nieuwe bodem is 330 meter Sikadur® 
Combiflex® SG band toegepast. Daarna is de gehele bodem, 3.500 m², 
gecoat met Sikafloor®-156 en vervolgens twee lagen SikaCor® EG-5. In 
drie frisse kleuren, blauw, wit en rood. 

Een goede relatie, vertrouwen, keurmerken en unieke producten waren 
redenen voor opdrachtgever Accres Apeldoorn B.V. om met Conflex en 
Sika samen te werken in dit project. Accress Apeldoorn heeft Sika de 
afgelopen 15 jaar al ingeschakeld voor alle baden die bijgehouden worden 
met SikaCor® EG-5. Dit product is ook in het voor- en najaar goed te 
verwerken en is tot 5°C snel droog. Ten opzichte van de veelgebruikte 
Sikagard® PoolCoat, welke minimaal 14 dagen droog moet blijven, is de 
coating snel na aanbrengen weer belastbaar met regenwater.

DUURZAAMHEID/MVO
Het Boschbad is in het bezit van het Keurmerk Veilig & Schoon. Alle 
zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en 
regelgeving. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche 
gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement 
en overheden stellen aan zwembaden. Het project heeft veel 
duurzaamheidsaspecten. Er zijn zonnepanelen geplaatst en het water 
wordt verwarmd met een warmtepomp. 

Sika als duurzame partner: “Meer waarde, minder impact” is de vertaling 
van het lange termijn perspectief “More Value, Less Impact” van Sika 
waarbij de focus ligt op ons commitment om maximale meerwaarde 
te creëren voor onze stakeholders terwijl de impact op het milieu en 
samenleving wordt gereduceerd. En daarvoor willen we samen duurzaam 
ontwikkelen. Voor ons betekent duurzaam ontwikkelen zowel geweldige 
kansen als een dagelijkse verantwoordelijkheid voor het milieu. Wij willen 
referentie zijn voor een duurzame leef- en werkomgeving. Onze uitdaging 
is energiebesparing en het milieu te beschermen door bij te dragen aan de 
bouw van gezonde gebouwen die comfortabel zijn om in te wonen en te 
werken.

BETROKKEN PARTIJEN
Opdrachtgever: Accres Apeldoorn B.V. 
Sloop: Lagemaat Sloopwerken B.V.
Beton: De Jong Betonvloeren B.V. 
Applicateur: Conflex B.V.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden
(gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer
69/2016) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.
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