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Om de nodige veiligheid en hygiëne na de heropstart van de zwembaden vanaf 4 december 2020 te 
garanderen, heeft stad Antwerpen een protocol uitgewerkt dat geldt in al onze stedelijke zwembaden. De stad 
benadrukt het belang van het strikt naleven van de maatregelen uit dit protocol. .  
 
Algemene preventieve maatregelen  
 
De zwembaden mogen terug open  onder strikte voorwaarden. Hiertoe worden de volgende maatregelen 
genomen voor de klanten: 
 

o Houd 1,5m afstand 
o Blijf thuis als je ziek bent 
o Ontsmet je handen regelmatig 
o Beperk de tijd in de omkleedruimtes 
o Draag idealiter je zwemkledij bij aankomst al onder je kleding 

• Mondmasker is verplicht in alle publieke ruimtes: 
• Inkomhal; 
• Kleedkamer zwembad; 
• Sanitaire voorzieningen; 
• Gangen (niet in de natte zone) 

 
• In de gehele site wordt er maximaal gestreefd naar gescheiden paden voor in- en uitgang van de 

verschillende zones. Respecteer de routes die via de nodige signalisatie worden aangegeven. 

Maatregelen de  gebruikers van het zwembad tot en met 12 jaar: 
 

• Voor gebruikers onder de 12 jaar wordt de toegang tot het zwembad voorzien in sportbubbels die 
gebaseerd zijn op de maximale capaciteit van de beschikbare groepskleedkamers per zwembad. Dit 
met het oog op veilige omkleedzones en trajecten voor ouders, kinderen, trainers en 
zwembadpersoneel. 

• Capaciteit kleedkamers => Het maximale aantal wordt vastgelegd op basis van de richtlijnen 
opgenomen in het geldende protocol voor zwembadexploitanten. De toegelaten aantallen worden 
ook uitgehangen aan elke groepskleedkamer alsook gecommuniceerd naar de verschillende 
gebruikers. 

• Van het toegelaten aantal personen in elke groepskleedkamer mogen er maximaal 4 personen van 13 
jaar of ouder aanwezig zijn. 

• In de zwemhal zijn  binnen de sportbubbels onder de 12 jaar de afstandsregels– en densiteitsregels 
niet van toepassing. Er mag getraind worden met onderling contact. 

 
 
 
 
 
 



 Protocol Antwerpse zwembaden  
 clubs, groepen, zwemscholen  
 

 Pagina 2 Printed : 8/12/2020 

Maatregelen voor de gebruikers van het zwembad vanaf 13 jaar en ouder: 
 

• Vanaf 13 jaar en ouder wordt de toegang tot het zwembad voorzien in sportbubbels van maximum 4 
personen. Deze sportbubbel van 4 personen blijft, mits het houden van voldoende onderlinge afstand, 
gedurende het gehele zwembadbezoek samen voor wat betreft de toegang, het kleedkamergebruik,  
de training, het douchegebruik en het verlaten van het zwembad.   

• Contacten tussen of wijzigingen binnen de sportbubbels is niet toegestaan. 
• De zwemmers trainen (altijd met trainer/begeleider) zonder contact op 1,5m afstand van elkaar. 
• Elke sportbubbel wijst verplicht een meerderjarige trainer of begeleider toe die tijdens de sportbeurt 

verantwoordelijk wordt gesteld voor het strikt naleven en opvolgen van alle in dit protocol opgelegde 
maatregelen.  

• Capaciteit kleedkamers => Per groepscabine worden per zwembeurt maximaal 4 personen vanaf 13 
jaar en ouder toegelaten. 
 

• Maximaal aantal baders in de zwemhal: 
o 20-meterbad (August Leyweg) => maximaal 12 zwemmers in het volledige bad 
o 25-meterbad + Sportoase Veldstraat => maximaal 4 sportzwemmers per baan/per zwembeurt 

- 5 banen: 20 sportzwemmers 
- 6 banen: 24 sportzwemmers  

o 50-meterbad => maximaal 6 sportzwemmers per baan/per zwembeurt. 
- 6 banen: 36 sportzwemmers 
- 8 banen: 48 sportzwemmers 

Algemene Afspraken specifiek voor alle gebruikers 
 

• Het materiaal vanuit het zwembad mag worden gebruikt mits voldoende spoeling in het gechloreerde 
water. 

• Hygiëne kleedkamers => conform het protocol voor zwembadexploitanten zijn de poetsschema’s 
aangepast zodat extra reinigings- en desinfectiemomenten worden voorzien. Bijkomend zullen aan 
elke groepskleedkamer standaard reinigingsdoekjes worden voorzien waarmee gebruikers zelf extra 
kunnen reinigen bij aankomst in de groepscabine indien gewenst.    

• Een clubverantwoordelijke/trainer/begeleider is steeds aanwezig als aanspreekpunt voor het 
zwembadpersoneel en kijkt toe op het naleven van de richtlijnen. 

• De gebruiker houdt een lijst bij van alle deelnemers per training 
• Er wordt een strikte scheiding voorzien tussen de verschillende sportbubbels. 
• Ook aan de buitenzones van het zwembad blijft de aandacht voor voldoende afstand behouden. 

Vermijd te allen tijde de verboden samenscholingen. Na de les/training verlaat iedereen onmiddellijk 
het zwembad. 

• Geen toeschouwers bij de les/training. 
• De stad behoudt zich het recht om de activiteiten stil te leggen indien afspraken niet worden 

nagekomen of indien wij andere richtlijnen vanuit de overheid ontvangen. 
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