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Informatie ten behoeve van Zwemvereniging de Duck

Inleiding/kaders
Doel
Gebouw DukdalfBRES, met name zwembad, schoolruimten en foyer, openstellen voor het
publiek, met inachtneming van de wettelijke regelgeving.
Doelgroep
De eigen inwoners van Gemeente Brielle.
Wanneer
Vanaf 11 mei mogen zwembaden en bibliotheken weer open. Als officiële datum waarop
het zwembad weer open gaat houden we dinsdag 2 juni 2020 aan. De Bibliotheek ZuidHollandse Delta (BZHD) gaat op woensdag 20 mei open.
Belangrijkste voorwaarden die nu bekend zijn
1,5 m afstand, social distance, hygiëne: veiligheid medewerkers en bezoekers borgen.
Andere gebruikers
We zijn, als sportcomplex Dukdalf en beheerder van het gebouw DukdalfBRES, niet de
enige gebruiker in het pand. Er dient constant afstemming te zijn tussen het
afdelingshoofd van Afdeling Dukdalf en de overige bewoners, te weten: Bibliotheek ZuidHollandse Delta (BZHD), Stichting Kunst en Cultuur Brielle (st. K&C Brielle), de Brede
school (OBS Branding, CBS Anker en RKBS Sint Leonardusschool) en de speel-o-theek.
De dienstverlening, werkprocessen en bezoekersstromen van alle bewoners van
DukdalfBRES raken elkaar, waardoor het extra complex is om de aangegeven wettelijke
voorwaarden te waarborgen.
Ook dient er communicatie te zijn tussen afdeling Dukdalf en alle huurders van
zalen/ruimten in DukdalfBRES over hoe dit vormgegeven kan worden.
Onderliggende documenten/protocollen:
 Protocol verantwoord zwemmen van de samenwerkende partijen in de
zwembranche.
 Protocol verantwoord sporten van de NOC-NSF.
 Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd - hygiëne en desinfectie in badinrichtingen
 Protocol heropening Bewegingsonderwijs van het KVLO.
 Protocol gefaseerde openstelling bibliotheekvestigingen van de Vereniging
Openbare Bibliotheken (VOB).
 Protocol heropening horeca van Koninklijke Horeca Nederland.
 Protocol veilig naar kantoor, ondersteund door VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV,
CNV, de Unie en is afgestemd met de ministeries van I&W en EZK.
 Protocol heropening theaters en concertzalen van het VSCD.
 Protocol voor zakelijke bijeenkomsten van het Eventplatform.
Corona verantwoordelijken:
Dagelijks dient er een corona verantwoordelijke aanwezig te zijn in het gebouw.
In DukdalfBRES wordt deze deze rol ingevuld door de aanwezige gebouwbeheerder.

Kaders opening
Afdeling Dukdalf:
 Geopend: alleen tijdens dienstverlening en op afspraak (vooraf gereserveerde
tijd). Van vrije inloop is geen sprake voor afdeling Dukdalf.
 1,5 meter is de minimale afstand voor en tussen medewerkers en bezoekers.
 Looproutes in het gebouw om te voorkomen dat mensen elkaar te dicht passeren.
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Max. tegelijkertijd in het gebouw (excl. schoolruimten zoals wissellokalen):
45 personen incl. personeel. Voor de foyer geldt een maximum van 30
personen tegelijk.
Voor foyer en zwembad tezamen geldt ook een maximum van 40 personen (let
op gefaseerde uitloop van zwembad door foyer). Dit is afgesproken i.s.m.
BZHD en st. K&C Brielle.
Het zwembad hanteert een maximum van 5 personen voor banenzwemmen in
het wedstrijdbad.
Het zwembad hanteert voor de lesgroepen in het instructiebad een een maximum
van 5 kinderen in een zwemlesgroep. Er mogen maximaal 2 groepen tegelijk in
het instructiebad (dus maximaal 10 kinderen). Het zwembad hanteert voor de
lesgroepen in het wedstrijdbad een maximum van 10 kinderen in een
zwemlesgroep. Totaal houden zij een maximum aan van 20 kinderen tegelijk in
het gehele zwembad. Bij een maximum van 20 kinderen vinden er geen andere
activiteiten plaats in het gebouw (i.v.m. de maximale capaciteit van de foyer).
Gezelschappen van max. 2 pers, m.u.v. 1 ouder met meerdere kinderen voor
zwemles/bibliotheekbezoek.
Alleen contactloos betalen of pinnen, geen contant geld.

BZHD:
 De Bibliotheek hanteert voor zijn openstelling het protocol gefaseerde openstelling
bibliotheekvestigingen van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB).
 Er is sprake van openstelling met vrije inloop in het gebouw (alleen foyer
gedeelte) vanaf 20 mei 2020. Voor die tijd wordt er gewerkt op afspraak op
maandagochtend en woensdagochtend, mensen betreden dan niet het pand, maar
halen bij de toegangsdeur hun bestelling boeken af.
 Bibliotheken hanteren een maximaal aantal bezoekers dat tegelijkertijd in de
bibliotheekvestiging aanwezig is. Voor de foyer van DukdalfBRES is dit maximum
25 personen. Zo is er voldoende ruimte om naast de opening van de bibliotheek
nog 5 banenzwemmers voor het zwembad per keer toe te staan.
 Uitgangspunt daarbij is 10 m2 ruimte per bezoeker. Om de toegang te reguleren
hanteren bibliotheken een systeem dat gebruik maakt van toegangsitems. Voor
DukdalfBRES zal de Bibliotheek werken met 25 toegangsitems.
 Optioneel: Het aantal toegangsitems wordt vermindert door de bibliotheek op het
moment dat zij tegelijk open zijn met zwemlessen, om het maximum van 30
personen in het zwembad en foyer tegelijk niet te overschrijden. In het begin zal
er met rooster voor gezorgd worden dat bibliotheek en zwemles niet naast elkaar
open zijn.
BREStheater (St. K&C Brielle):
 Zal vooralsnog niet beginnen met openstelling of het hervatten van
voorstellingen.
 Als zij starten met een voorstelling met publiek (in aangepaste vorm) dan zullen
zij dat per voorkeur doen op tijden dat er geen bibliotheek of zwembad
openstelling plaatsvindt.
 Zodra zij starten met openstelling dienen zij zich te houden aan de richtlijnen en
adviezen in het protocol heropening theaters en concertzalen van het VSCD.
 Er zal samen met Bibliotheek en Afdeling Dukdalf afgestemd moeten worden hoe
dienstverlening van het Theater vormgegeven kan worden naast de andere
stromen in het gebouw.
Speel-o-theek:
De speel-o-theek heeft geen protocol dat zij kunnen volgen. Zij hebben vanuit afdeling
Dukdalf wel een aantal aandachtspunten en richtlijnen meegekregen waar zij aan moeten
denken bij het uitvoeren van hun dienstverlening in DukdalfBRES. Dit zijn:
 Er mogen niet meer dan 30 personen maximaal in de foyer zijn incl. personeel.

2



Jullie aanwezigheid (aantal medewerkers en aantal bezoekers) en tijden van
opening dienen afgestemd te worden met de andere bewoners in DukdalfBRES,
afdeling Dukdalf heeft hierover de coördinatie.
 Bij het openen van de Speel-o-theek is een vereiste dat er op afspraak gewerkt
gaat worden en dat bezoekers van te voren speelgoed reserveren.
 De dienstverlening betreft reservering ophalen en direct weer het pand verlaten.
Er mag geen uitstalling komen van speelgoed en de kinderen mogen niet met het
speelgoed spelen.
De Speel-o-theek moet alvorens open te gaan aan afdeling Dukdalf laten weten hoe zij
bovenstaande vorm gaan geven.
Basisscholen:
De Brede Scholen (primair onderwijs) op het Gooteplein hebben hun eigen protocol die
zij volgen. Er wordt gezorgd dat onderwijsruimten, zoals de wissellokalen worden
afgeschermd van de publieksruimten in DukdalfBRES. Verder gebruiken de scholen hun
eigen scholeningang en is deze ingang niet beschikbaar voor bezoekers van DukdalfBRES
of ouders van leerlingen.
Vanuit de KVLO is er een protocol opgesteld t.a.v. heropening bewegingsonderwijs voor
PO, hierin staat:
De lessen bewegingsonderwijs worden tot 2 juni a.s. bij voorkeur buiten gegeven. Als er
geen buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het
Speciaal Onderwijs), dan worden er in een binnen-accommodatie (gymzaal/speellokaal)
alleen matig intensieve activiteiten verzorgd.
De Maarlandschool (Speciaal onderwijs) gaat gymzaal Reede vanaf 25 mei gebruiken
voor gymlessen.
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Tijdspad
Hieronder staat een tijdspad aangeven voor DukdalfBRES op basis van dit plan en op
basis van de peildata die door de Rijksoverheid zijn benoemd.
Dit tijdspad is onder voorbehoud van wijzigingen.
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Inrichting en gebouw
De inrichting en looproutes in het gebouw worden afgestemd op de kaders van
openstelling. Om de minimale onderlinge afstand van 1,5 meter, hygiëne en veiligheid te
borgen is het nodig om het e.e.a. aan inrichting aan te passen of bezoekers te middels
looproutes te sturen. Hierbij is het van belang om extra aandacht te hebben voor de vele
verschillende bezoekersstromen in het gebouw, het feit dat sommigen gangen in het
gebouw te smal zijn om langs elkaar te lopen in tegengestelde richtingen en dat er in het
zwembad mogelijk moet zijn om je om te kleden (wat bij andere sporten niet
noodzakelijk is).
Looproutes
Looproutes in het gebouw worden aangegeven d.m.v. meubilair en belijning/stickers op
de vloeren.
Toiletten
De gezamenlijke toiletten (3 toiletcabines in 1 ruimte) in de foyer van DukdalfBRES,
zullen niet meer gezamenlijk toegankelijk zijn. Op de toegangsdeur wordt een ander
deurbeslag gezet, zodat er maar 1 iemand tegelijk in de ruimte kan zijn om het toilet te
gebruiken. Geldt zowel voor de ruimte van het mannentoilet als de ruimte van het
vrouwentoilet. Bij het invalidetoilet is gebruik alleen maar mogelijk voor 1 persoon
tegelijk. De toiletten aan de kant van de school mogen niet gebruikt worden door
bezoekers van DukdalfBRES, alleen door de scholen.
Schoonmaak
Schoonmaakbedrijf Verweel doet 1x per dag een extra goede schoonmaak waarbij er
extra aandacht is voor deurklinken, oppervlakten e.d..
Schoonmaak tussendoor wordt gedaan door het aanwezige personeel waaronder
gebouwbeheer. Verder is elke medewerker zelf verantwoordelijk voor de hygiëne op
zijn/haar werkplek.
Luchtbehandeling
Door de onderhoudsfirma van Dorp wordt er gekeken of er aanpassingen nodig zijn aan
de luchtbehandeling. Er zijn al diverse aanpassingen gedaan.
Chloor en Phwaarde in het zwembad
Zwembad Dukdalf zal zijn zwemwaterinstallatie en de processen daaromheen moeten
aanpassen om weer open te mogen voor bezoekers. Wij baseren ons op de ‘Richtlijn
veilig zwemmen in coronatijd –hygiene en desinfectie in badinrichtingen’ en informatie
van het RIVM, welke beide hieronder staan weergegeven.
Belangrijkste conclusie is dat er tot dusver geen bewijs is dat het virus zich verspreidt
via water. De WHO bevestigt dit. Op een zwemlocatie moet wel voldaan kunnen worden
aan de geldende hygiëneregels die staan in de ‘Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd’.
RIVM:
(Het hierna volgende is de officiele tekst van de website van het RIVM) De officiële
zwemlocaties gaan per 1 mei open. Er is tot dusverre geen bewijs dat het virus zich
verspreidt via water. De WHO bevestigt dit. Op een zwemlocatie moet wel voldaan
kunnen worden aan de op dit moment geldende hygiëneregels die verspreiding van het
nieuwe coronavirus moeten voorkomen. Ook op de zwemlocaties moeten mensen 1,5
meter afstand van elkaar houden en moeten ze elkaar de ruimte geven.
In een protocol is beschreven hoe alle partijen, van locatiebeheerder tot recreant, van
gemeente tot toezichthouder, kunnen bijdragen aan het uitvoeren van deze regels.
Daarover wordt op de zwemlocaties duidelijk gecommuniceerd.
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Op www.zwemwater.nl is hierover ook informatie te vinden. Zwemlocaties waar het niet
mogelijk is of blijkt om deze regels uit te voeren, in acht te nemen of te handhaven
worden gesloten. Een officiële zwemlocatie is een door de provincie aangewezen plek
voor zwemmen in oppervlaktewater. Op deze plekken wordt de waterkwaliteit tijdens het
zwemseizoen regelmatig gecontroleerd. De waterkwaliteit op officiële zwemlocaties moet
voldoen aan de eisen die de Europese Zwemwaterrichtlijn daaraan stelt. Een niet-officiële
zwemlocatie is niet aangewezen en de waterkwaliteit wordt niet gecontroleerd.
Richtlijn veilig zwemmen in coronatijd –hygiene en desinfectie in
badinrichtingen
(Dit volgende stuk komt rechtstreeks uit de Richtlijn veiligzwemmen in coronatijd) Het is
vooralsnog niet duidelijk of het zwembadwater een rol speelt in de verspreiding van
virusdeeltjes. Er is een sterk vermoeden dat dit zo is. Het is dan belangrijk om ervoor te
zorgen dat de desinfectie zo optimaal mogelijk verloopt. De inactivering van COVID-19 in
gechloreerd zwembadwater duurt eerder minuten duurt dan seconden. Het is daarom
nodig om de desinfectiekracht van het badwater te verhogen, daarvoor geldt het
volgende advies:
Zorg voor zo optimaal mogelijke desinfectie
- Verhoog de desinfectiekracht van het badwater door verhoging van de gewenste
waarde van vrij chloor en verlaging van de gewenste waarde van de zuurgraad.
Maak hierbij het volgende onderscheid:
• binnenbaden ≥20m2: vrij chloor 1.4 mg/l en pH 7.0
• binnenbaden <20m2: vrij chloor 1.5 mg/l en pH 7.0
- Zorg dat het personeel goed getraind is om afwijkingen in de waterkwaliteit (vrij
chloor en pH) spoedig en betrouwbaar te constateren.
- Zorg voor maximale doorstroming en menging van het zwembadwater bij
badbelasting, voor verdeling desinfectie.
- Desinfecteer oppervlakken regelmatig, daarbij is speciale aandacht nodig voor
“blote voeten vloeren”. Hygiene van spel- en lesmateriaal dient hierbij ook
meegenomen te worden.
Verlaag de kans op besmetting
De bron van de besmetting is altijd een zwemmer die zich er vooralsnog niet van bewust
is dat hij/zij een drager van het virus is. De desinfectie is het eerste vangnet om deze
coronavirussen af te doden. Om vervolgens de blootstelling aan het coronavirus voor
personeel en bezoekers tot een minimum te beperken gelden de volgende maatregelen:
- Zorg voor maximale doorstroming en menging van het zwembadwater bij
badbelasting, voor verdunning coronavirussen.
- Daar waar gezwommen wordt met zwemluiers geldt het advies om drinken van
het zwembadwater te vermijden.
- Voor zwemmers ouder dan 18 jaar geldt het advies om zoveel mogelijk met het
hoofd boven water te zwemmen.
- Beperk de zwemduur per zwemmer.
- Bezoekers met onderliggend lijden wordt geadviseerd om vooralsnog niet te gaan
zwemmen.
- Overweeg om het zwembad (deels) te sluiten als in de regio van het zwembad
een “hot spot” van coronabesmettingen is.
Beperk de bijwerkingen van de voorgestelde maatregelen
Het verhogen van de desinfectiekracht van het badwater heeft als bijwerking dat er
mogelijk irriterende of zelfs schadelijke stoffen gevormd worden. Door deze stoffen te
monitoren kan tijdig bijgestuurd worden als de concentratie van deze stoffen te hoog
wordt.
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Hierbij is uitgegaan van een advies van RIVM inzake de nieuwe regelgeving voor
zwembaden die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook voor zwembaden van
kracht wordt. De volgende maatregelen gelden om de bijwerkingen van een verhoogde
desinfectie te beperken:
- Registreer de vorming van trihalomethanen (THMs) en neem maatregelen als
deze te hoog wordt, tenminste bij bassins waar (top)sport bedreven wordt.
- Registreer de vorming van chloraat en neem maatregelen als deze te hoog wordt,
tenminste bij bassins waar (top)sport bedreven wordt.
- Registreer de concentratie van HCO3 en neem maatregelen als deze te laag
wordt.

7

Huurders en verenigingen
Huurders dienen zich te houden aan alle regels die ook gelden voor bezoekers.
Voor hen gelden nog een aantal extra regels, die ook naar hen toe kenbaar gemaakt
dienen te worden.
Voor huurders geldt:
 Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door de badinrichting
vastgesteld en dat deze nageleefd worden.
 Stel minimaal een ‘coronaverantwoordelijke’ aan en maak dat die persoon bij
iedereen bekend is en op de hoogte is van de geldende regels/kaders. Ook
adviseert hij/zij medewerkers en vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het
(coronaproof) sport- of lesaanbod.
 Geef trainers/instructeurs instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en
veilige manier sport- of lesaanbod kunnen uitvoeren.
 Communiceer de geldende regels met je trainers, zwemmers, ouders via de eigen
communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de
accommodatie.
 Geef trainers/instructeurs de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op
ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiëne en schoonmaakmiddelen voor je
medewerkers en vrijwilligers.
 Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij zwemmers moeten helpen
bij het naleven van de regels.
Er zal voor gezorgd worden dat de huurders tijdig de huisregels krijgen toegestuurd die
gelden binnen de locatie DukdalfBRES. Ook zal er voor gezorgd worden dat er extra
aandacht is vanuit medewerkers DukdalfBRES richting huurders over looproutes, gebruik
van ruimten en andere veiligheidsmaatregelen.
Zwemvereniging de Duck
Er zijn, buiten de bovenstaande genoemde regels, nog een aantal andere regels die
vanuit het gebouw DukdalfBRES van belang zijn voor de zwemvereniging, dit zijn:
 Er mogen niet meer dan maximaal 40 personen tegelijk in de foyer en in het
zwembad zijn. Zorg ervoor dat dit aantal niet wordt overschreden tijdens jullie
huurtijd van het zwembad.
 Volg de looproutes die in het gebouw zijn aangegeven, ga geen eigen looproutes
verzinnen of maken.
 Er wordt zoveel mogelijk voor gezorgd dat er tijdens jullie verhuurtijden geen
andere activiteiten in het gebouw zijn (i.v.m. het max. aantal personen), als dit
wel het geval is dan wordt dat aan jullie kenbaar gemaakt door afdeling Dukdalf.
 Maak alleen gebruik van de grote kleedkamers. Deze kunnen gebruikt worden
door maximaal 5 personen tegelijk (er is belijning op de vloer om dit aan te
geven). Wijs leden een kleedkamer toe (kleedkamers krijgen elk een eigen kleur)
om zo verspreiding van leden over de kleedruimtes te garanderen.
 Maak geen gebruik van de kleedhokjes, omdat de tijd van verhuur aansluit op het
rooster van zwembad Dukdalf zullen de bezoekers van het banenzwemmen dat
aansluit op de verhuurtijd zich in de hokjes kunnen omkleden om zo niet in
contact komen met jullie leden. M.u.v. dinsdag dan kan er geen gebruik gemaakt
worden van de laatste twee kleedkamers en dient er ook gebruik gemaakt te
worden van de kleedhokjes.
 Gebruik alleen de ingang bij de douches wedstrijdbad, de uitgang uit de zwemzaal
is via de douches peuterbad. M.u.v. de dinsdag dan dienen de aanwijzingen van
het personeel opgevolgd te worden.
 Advies (vanuit het protocol verantwoord zwemmen) is dat er gezwommen moet
worden voor met het hoofd boven water.
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Geef aan de leden aan niet eerder te komen dan 5-10 minuten voor aanvang van
de activiteit.
Kleding, tassen en eigendommen dienen allemaal meegenomen te worden de
zwemzaal in. Kluisjes en kledinghangers zijn niet beschikbaar.
Blijf niet langer dan 15 minuten in een kleedruimte, kleed je zo snel mogelijk om
en verlaat daarna het gebouw.
DukdalfBRES heeft geen sociale/verblijfsfunctie, er mag niet in de foyer gebleven
worden. De horeca is gesloten.

Zwemvereniging de Duck dient aan afdeling Dukdalf een plan voor te leggen hoe zij de
invulling van hun gehuurde uren gaan vormgeven, rekening houdend met bovenstaande
regels. Zij mogen pas starten met huren van het zwembad als dit plan is goedgekeurd
door afdeling Dukdalf.
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Huisregels DukdalfBRES
Algemene huisregels:










Houdt 1,5 meter afstand
Verkoudheidsklachten? Blijf thuis en ziek uit
Hoest en nies in je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen
Was vaker je handen
Kom alleen of met maximaal 1 ander persoon uit je huishouden
Verlaat direct na het doel van je bezoek de accommodatie
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op

Huisregels ten behoeve van zwembad:















Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor u een zwemactiviteit gepland
staat (reservering banenzwemmen)
Trek thuis uw zwemkleding al aan en ga thuis naar toilet.
Kom niet eerder dan 5-10 minuten voor de afgesproken tijd.
Desinfecteer voor u de accommodatie betreed uw handen (er staat een
desinfectiepomp bij de ingang).
Houdt u aan de aangegeven routing en denk aan de afstand van 1,5 meter tot
anderen.
Kleed u om in de aangewezen kleedruimte of kleedhokjes.
Beperk aanraking van deuren, leuningen e.d. tot het noodzakelijk minimum.
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe en kluisjes.
Neem uw kleding en eigendommen in een tas mee naar de zwemzaal.
Douche thuis, zowel voor en na het zwemmen.
Advies (vanuit het protocol verantwoord zwemmen) is dat er gezwommen moet
worden voor met het hoofd boven water.
Verlaat als uw afgesproken tijd is verstreken zo spoedig mogelijk de
accommodatie.
Horeca is gesloten.
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de
baliemedewerker, zwemjuf of gebouwbeheerder.
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