
Gorredijk aan zet! 

 

“Een glijbaan voor het zwembad” 

Plan van: Kinderen van groep 5 School Loevestein in actie voor alle kinderen in Gorredijk. 

 

 

Doel van het idee 

Al jaren vragen de kinderen van Gorredijk om een glijbaan voor het zwembad. Het zou het zwembad 

een stuk leuker maken. Een glijbaan is ook goed voor het zwembad, er worden meer kaartjes verkocht. 

En ze hoeven niet meer naar Joure, daar hebben ze wel een glijbaan. 

• Het zwembad leuker maken voor kinderen 

• Het is goed voor het zwembad 

Voor wie is het idee bedoeld 

Voor alle kinderen van Gorredijk. En voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Die kunnen 

dan een leuke zomer hebben. 

Is er draagvlak en waar blijkt dat uit? 

De kinderen in Gorredijk spreken na schooltijd vaak af in het zwembad. Het is een ontmoetingsplaats 

voor jong en oud. Soms is er niet veel te doen. De duikplank is vaak dicht en op de speelmatten zitten 
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grote jongens. Een mooie glijbaan hebben alle kinderen iets aan. En met een familieglijbaan is het drie 

dubbel feest! Het is dan ook niet verwonderlijk dat het eerste wat bij de kinderen bovenkwam om 

Gorredijk een stuk leuker te maken, “Een glijbaan voor het zwembad.” We hebben een vergadering 

bijgewoond van zwembad de Delte om te kijken of ze ons plan ook omarmden. Een glijbaan staat al 

heel lang boven aan het wensenlijstje van het zwembad. Ieder jaar proberen ze iets leuks te bedenken 

om het zwembad aantrekkelijker te maken voor de kinderen. Een opblaasbare glijbaan is volgens hen 

minder geschikt. Het is heel lastig om vrijwilligers te vinden. Een opblaasbare glijbaan is te veel werk. 

Een familieglijbaan, in tegenstelling tot een reguliere glijbaan, mag bovendien zonder toezicht in 

gebruik worden genomen. Dat is een groot pluspunt. 

 

Planning? 

Afstemmen met het zwembad en Pooljoy, er is contact tussen beide partijen. Liefst voor de opening van 

het bad. 

Samenwerking en organisatie 

We hebben op de vergadering met het bestuur van de Delte uitvoerig gesproken over de mogelijkheden 

voor een glijbaan. Het kan geen glijbaan zijn die in het bad staat vanwege het afdekken van het bad 

gedurende de nacht met zgn. lamellen. De firma Pooljoy heeft een betaalbare familieglijbaan. Deze valt 

binnen het budget van € 50.000, - We hebben Ruud Wubbolts gevraagd contact op te nemen met 

Pooljoy om alles grondig door te spreken. Het zwembad heeft een geschikte ruimte beschikbaar om de 

glijbaan te plaatsen. Deze locatie voldoet aan de veiligheidseisen. De uitloop van de glijbaan zal geen 

problemen opleveren voor de afdeklamellen. De plaats voldoet aan de juiste diepte. Verder wordt er 

gesproken bij de installatie over een zgn. persleiding. Deze is  aanwezig voor een ander waterattribuut. 

Een zgn. waterfontein. Deze moet gedemonteerd worden i.v.m. de nieuw te plaatsen afdeklamellen. 

Deze persleiding kan worden gebruikt voor de glijbaan. Deze persleiding moet wel verplaatst worden 

naar de locatie van de glijbaan.  

 

Verder is het wenselijk dat de factuur rechtstreeks naar de Delte gaat, ze kunnen dan de BTW 

terugvorderen. Dit scheelt 20% op de kostprijs. Met dit bedrag kunnen onverwachte meerkosten gedekt 

worden. Hieronder de situatietekening en de offerte voor de Familie glijbaan van Pooljoy. 
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Situatietekening Langs deze zijde komt de glijbaan. 

 

Offerte Glijbaan: 
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