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Complexomschrijving
Omschrijving van het complex
Het complex STRANDBAD WINTERSWIJK bestaande uit PAVILJOEN, WATERBASSIN met KIOSK,
ZANDSTRAND/GAZON en CASCADE is gesitueerd aan het adres Badweg 4-6 te Winterswijk en bestaat uit een
rechthoekig perceel dat in het noorden wordt begrensd door de Badweg en de Slingebeek in het zuiden. De oude
spoorbaan van/naar Bocholt c.q. het huidige fietspad vormt de westelijke grens en de oostelijke grens bestaat uit
een talud dat met hoogopgaande bomen is beplant (en waarachter het voormalige bleekveld is gesitueerd). Het
complex ligt in het beeklandschap van de Slinge, zijnde een als waardevol cultuurlandschap aangemerkt gebied, en
bestaat uit de volgende onderdelen: paviljoen (complexonderdeel 1), waterbassin met kiosk voor de badmeester
(complexonderdeel 2), zandstrand met gazon (complexonderdeel 3), cascade (complexonderdeel 4).
Gemeentearchitect J.L.G. de Koster voorzag in het ontwerp en burgemeester J.A.R. Bosma opende het strandbad
officieel in augustus 1933. Het strandbad kwam als project van werkverschaffing tijdens de crisisjaren tot stand. De
totale bouwsom beliep circa 38.000 gulden. In 1954 werd het paviljoen verbouwd en aan beide korte zijden met
7.50 meter uitgebreid ten behoeve van kleedhokjes, een bovenwoning aan de oostzijde en een restaurant met
terras aan de westzijde. Op de begane grond kwam ruimte vrij voor uitbreiding van garderobes, personeelsruimtes
en werkplaats. In 1956 werden de houten steigers vervangen door betonnen plankieren. Ook de drie verdiepingen
tellende houten duiktoren maakte toen plaats voor een betonnen exemplaar. Omstreeks 1990 kwam er een glijbaan
bij en werd het zandstrand gedeeltelijk vervangen door een gazon. De cascade is omstreeks 1970 buiten werking
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gesteld. Medio 2001 sloot strandbad Winterswijk als gevolg van een te gering doorzicht van het algenrijke water.
Het complex strandbad Winterswijk bestaat uit een paviljoen, een waterbassin met kiosk voor de badmeester, een
zandstrand met gazon en een cascade.
Het rechthoekige waterbassin c.q. het strandbad ligt centraal op het complex en is met een langzaam oplopend
gazon omgeven. Aan de korte zijden van het bassin (west en oost) versmalt het gazon in zuidelijke richting. Het
paviljoen staat aan de noordzijde van het gazon, precies in het midden, en strekt zich breed aan deze lange zijde
uit: het staat recht tegenover de cascade aan de overzijde van het bassin; paviljoen en cascade vormen elkaars
pendant. In het zwembad staat de kiosk voor de badmeester strategisch opgesteld, op een van de betonnen
plankieren die het bassin indelen. Ten noorden van het complex strandbad Winterswijk loopt de Badweg.
Waardering van het complex
Het complex STRANDBAD WINTERSWIJK, bestaande uit PAVILJOEN, WATERBASSIN met KIOSK,
ZANDSTRAND/GAZON en CASCADE, ontworpen door gemeentearchitect J.L.G. de Koster, opgeleverd in 1933 en ten
dele gewijzigd in 1954 e.v. vertegenwoordigt algemeen belang op basis van:
- de ouderdom;
- de zeldzaamheid in de monumentencategorie "zwembaden";
- de erin opgenomen bouwkundige, cultuurhistorische en landschappelijke kenmerken uit de crisistijd, zijnde de
jaren '30 van de twintigste eeuw;
- de esthetische, functionele en ruimtelijke kwaliteiten van het ontwerp;
- als tastbare proeve van het recreatieve sportverleden van ons land;
- de historische belevings- en ervaringswaarden die in het complex besloten liggen.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 1: PAVILJOEN.
Langgerekte, symmetrische en samengestelde bouwmassa, het centrale deel bestaand uit twee bouwlagen met
schilddak en een twee bouwlagen tellende, naar voren springende middenpartij, ook met een schilddak. De begane
grond bestaat uit baksteen (kruisverband), de verdieping heeft gepotdekstelde houten gevels. De daken hebben een
overstek en zijn belegd met rode Hollandse danwel verbeterde Hollandse pannen.
In de middenrisaliet een dubbele paneeldeur geflankeerd door grote vensters, op de verdieping drie gekoppelde
vensters met originele zesruits roedeindeling. De zijgevels van de risaliet hebben op de begane grond een doorgang
met rondboog en ernaast een breed venster, op de verdieping aan beide zijden twee grote vensters. In de voorgevel
van de risaliet op de verdieping drie gekoppelde zesruits vensters met roeden. Links en rechts van de middenrisaliet
zijn de gevels van het centrale deel identiek: op de begane grond vijf gekoppelde lage raampjes, op de verdieping
vijf grote vensters. De begane grond bevat o.m. een kassaruimte, een personeelskamer en garderobes. Op de
verdieping wordt ruimte geboden aan een woning, een restaurant met keuken en een terras. Tegen de linker- en de
rechtergevel van het centrale deel zijn in elkaars verlengde, twee lagere houten aanbouwtjes opgetrokken (1954)
die de uitgestrektheid en de horizontaliteit van de middenbouw benadrukken. Deze lagere aanbouwtjes zijn
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gepotdekseld, voorzien van schilddaken met overstek en bevatten kleedhokjes (m/v) met opgeklampte houten
deuren en bergingsruimtes.
Waardering
Het PAVILJOEN van het strandbad Winterswijk vertegenwoordigt het algemeen belang wegens:
- de architectuurhistorische betekenis, met name als sobere representant van de architectuur uit de jaren '30 van de
twintigste eeuw zoals deze o.m. tot uitdrukking komt in het materiaalgebruik, de horizontaliteit en het dakoverstek;
- de gaaf behouden constructie, gevelcompositie, hoofdvorm en structuur;
- de prominente situering en identiteitbepalende rol in het complex;
- de functionele en ruimtelijke betrokkenheid op het zwemwater;
- de rol als pendant van de cascade aan de overzijde van het waterbassin;
- de betekenis voor het oeuvre van gemeentearchitect J.L.G. de Koster;
- de cultuurhistorische betekenis, zijnde een aanlegkunstige en bouwkundige proeve uit de crisisjaren, als project
van de werkverschaffing.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Sport en recreatie
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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:
- 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;
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- 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
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Functie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Sport en recreatie
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 3: ZANDSTRAND/GAZON.
Het zandstrand/gazon omvat het waterbassin aan de noord-, oost- en westzijde en versmalt zich aan de korte zijden
(oost en west) in zuidelijke richting. Vanaf het wateroppervlak lopen zandstrand en gazon langzaam op en omvatten
als een kragend talud het waterbassin aan drie zijden. Het zandstrand met gazon ligt sedert circa 1990 op de plaats
van het (oorspronkelijke) zandstrand.
Waardering
Het ZANDSTRAND/GAZON langs de noord-, oost- en westzijde van het waterbassin vertegenwoordigt het algemeen
belang wegens:
- de ouderdom;
- de eenduidige betrokkenheid op de functies van het complex;
- de praktische en doelmatige vormgeving;
- de cultuurhistorische betekenis, zijnde een door mensenhand vervaardigde proeve uit de crisisjaren, als project
van de werkverschaffing, uit de jaren '30 van de twintigste eeuw.

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2022

Functie

Pagina:

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Sport en recreatie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2022

Openlucht bad

Pagina:

Monumentnummer*: 529915
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 maart 2006

Kadaster deel/nr:

82897/67

Complexnummer

Complexnaam

529912

Strandbad

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Winterswijk

Winterswijk

Gelderland

Straat*

Nr*

Badweg

4

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Winterswijk

E

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7102 EG

Winterswijk

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
10470

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 4: CASCADE.
In het midden van de zuidzijde van het waterbassin bevindt zich een cascade in beton en baksteen, daterend uit
1933. De cascade, zijnde een kunstmatige waterval met traptreden, diende voor toevoer en beluchting van het
beekwater van de Slinge en werd omstreeks 1970 buiten werking gesteld wegens vervuiling van de beek.
Waardering
De bakstenen CASCADE in het midden van de zuidzijde van het waterbassin en daterend uit 1933 vertegenwoordigt
het algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de historische en functionele betrokkenheid op het complex;
- als pendant van het paviljoen aan de overzijde van het waterbassin;
- de sierende betekenis voor het complex;
- de praktische en doelmatige vormgeving.
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