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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 2: WATERBASSIN met KIOSK voor de badmeester.
Rechthoekig waterbassin of zwembad, met dien verstande dat de hoeken aan de noordwest- en noordoostzijde zijn
afgerond. Aan de lange noordzijde van het waterbassin staat in het midden het paviljoen, hier recht tegenover
bevindt zich aan de zuidzijde de cascade. In het bassin is door middel van lineaire, betonnen elementen of
plankieren een scheiding tussen diep en ondiep zwemwater aangebracht, een en ander correspondeert met de
verschillende functies als het polobad, het diepe of instructiebad en de kanovijver. Op een van de snijpunten van
deze betonnen plankieren is een lage, platgedekte kiosk voor de badmeester opgetrokken in de materialen hout en
glas. Betonnen startblokken met ingegrifte startnummers in de zijden, corresponderend met de zwembanen. Tussen
de kiosk voor de badmeester en het paviljoen staat nog een betonnen duiktoren (1956) en een later tegen de
duiktoren aangebouwde glijbaan.
Waardering
Het WATERBASSIN met KIOSK voor de badmeester vertegenwoordigt het algemeen belang wegens:
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- de ouderdom van het waterbassin en de kiosk voor de badmeester;
- de eenduidige en historische betrokkenheid van het waterbassin en de kiosk voor de badmeester op de functies
van het complex;
- de centrale en strategische situering van de kiosk voor de badmeester;
- de praktische en doelmatige vormgeving van het waterbassin en de kiosk voor de badmeester;
- de praktische en doelmatige vormgeving van de indeling van het waterbassin middels betonnen plankieren,
startblokken en duiktoren;
- de cultuurhistorische betekenis van het waterbassin, zijnde een door mensenhand vervaardigde proeve uit de
crisisjaren, als project van de werkverschaffing, uit de jaren '30 van de twintigste eeuw.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Sport en recreatie

Openlucht bad
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