
Het Aquabad is het nieuwe hoofdzwembad dat op dit moment wordt gere-
aliseerd op het bedrijventerrein ‘De Vrolijkheid’ in Zwolle. Voor 0p het ter-
rein rondom het zwembad of in de aangrenzende openbare ruimte is deze 
kunstopdracht uitgeschreven. 

De kunsttoepassing moet zich verhouden tot de architectuur en de omge-
ving. De kunsttoepassing versterkt de identiteit van de omgeving met het 
zwembad en verbindt dat onlosmakelijk met elkaar. De verbindingen waar 
het kunstwerk uitdrukking aan geeft zijn die van stad, natuur, mens en sport. 

Kernbegrippen zijn verrassing, herkenbaarheid en zichtbaarheid. Dit is zo-
als wij de formulering van de opdracht lezen en waar wij met ons beeldvoor-
stel aan beantwoorden. In ons gesprek met de commissie is het ook duide-
lijk geworden dat de haalbaarheid en een relatief kort uitvoeringstraject een 
belangrijk aandachtspunt is.

1

~ Kunstopdracht De Vrolijkheid Zwolle ~
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Wij hebben goed gekeken naar het ontwerp van het zwembad en de voor-
gestelde inrichting van het terrein. Wij hebben de bouwplaats meerdere 
keren bezocht en de locatie en de omgeving goed kunnen onderzoeken. 
Het nieuwe zwembad wordt gerealiseerd op een bedrijventerrein en in 
onze ogen is die uitstraling ook nadrukkelijk aanwezig. In de omgeving be-
vinden zich voor een deel autobedrijven en aanverwante branches, maar 
ook een badmintonhal, een onderwijsinstelling en de topsporthal. Dit zijn 
allemaal min of meer substantiële bouwvolumes met een functionele uit-
straling. Wat dat betreft sluit het zwembad hier goed bij aan. Het zwembad 

wordt ingepast in zijn omgeving. Het is hier op zijn plaats, maar dit alles 
maakt tegelijkertijd dat het zwembad minder zichtbaar is dan wat wij voor 
een gebouw met zo’n grote publieksfunctie wenselijk achten. Ons voorstel 
is vooral gericht op zichtbaarheid en attentiewaarde. En dat reikt wat ons 
betreft verder dan alleen de locatie zelf. 

Van het kunstwerk wordt ook gevraagd hechting te creëren tussen de nieuwe 
functies en de specifieke locatie. Dit gaat over inbedding. Inbedding van de 
identiteit van het zwembad in de locatie en de omgeving. Dat gebeurt alleen 

als deze twee zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden worden in de er-
varing en beleving van het publiek, de gebruikers van het zwembad. Dat is 
waar wij naar streven. 
Die identiteit komt in onze ogen vooral tot uitdrukking in de verbinding tussen 
mens en sport, tussen mens en spel. Als we dat tot uitdrukking willen bren-
gen dat moeten wij aan de buitenzijde van het zwembad zichtbaar maken 
wat er binnen in het zwembad gebeurd. Daar ligt de kernwaarde; de beleving 
binnen van het zwemmen in het water, die beleving, dat is waar het bij een 
bezoek aan dit zwembad om gaat! 

~ Beeldbepaling ~
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Wij kiezen voor een bilboard benadering, een billboard die zich ook hier op 
een passende hoogte afspeelt. Iedereen kent ze wel; de aandacht vragen-
de billboards op zuilen van bekende fastfoodketens, automerken, mode-
outlets en frisdranken, om maar eens wat te noemen. Er is wat te verkopen; 
die taal, dat is het idioom dat ook past in de bedrijven setting van deze 
locatie. 

Een goed billboard vestigt de aandacht, is herkenbaar en wordt een anker-
punt in tijd en ruimte, een belangrijk moment in de plaatsbepaling. Door te 
kiezen voor de hoogte bereiken we al een fysieke zichtbaarheid, maar onze 
boodschap is anders. 

Fastfoodketens verleiden met snelle kant en klare happen, passief en een-

zijdig consumeren, wij willen juist verleiden tot sport en spel! Met dezelfde 
stijlmiddelen is dit een tegengeluid. Dit billboard verhaalt over gezond be-
wegen, plezier, activiteit en frivole dynamiek. Dit zwembad, deze plek, hier 
moet je zijn voor actief consumeren, dat is de boodschap! 

~ Billboard ~
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Het billboard dat wij voorstellen staat op de grote parkeerruimte aan de 
zijde van de Ossenkamp. Het is gesitueerd in de nabijheid van de hoek van 
het zwembad. Het staat, zoals gebruikelijk bij een billboard, op een hoge 
zuil die gerelateerd is aan de hoogte van het gebouw. Boven op de zuil 
staat een horizontaal liggende ruitvorm, als een enigszins uitgerekt wie-
bertje. De ruitvorm is in zijn geheel opgebouwd uit bollen van verschillende 
afmetingen. Het grootste volume, dikte, is in het centrum van de ruitvorm en 
dat volume verjongd zich naar de randen. Daar zijn ook de meeste kleinere 
bolletjes. Dit maakt het tot een expansief geheel met een enigszins naar 
buiten toe uitdijende vormbeweging. 

~ Beeldvoorstel ~
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De ruitvorm heeft duidelijk twee zijden, maar op elke zijde komt vanuit de 
bollenconcentratie een cartoonachtig figuurtje naar voren. Het eerste fi-
guurtje richt zich vanaf zijn middel, vanuit de bollen, naar voren en omhoog. 
Het is een jeugdig figuurtje, met dito lijfje en relatief groot hoofd. Prominent 
heeft het figuurtje een breed grijnzende eendensnavel, zoals badeendjes 
dat kunnen hebben. Op zijn hoofd heeft hij een ondeugend en parmantig 
kuifje! Het is duidelijk een zwemmertje dat er plezier in heeft. Dit figuurtje 
heft zijn rechterarm in een triomfantelijk gebaar en toont op zijn hand een 
badeendje. Het badeendje is bijna een afspiegeling van het figuurtje zelf en 
hij lijkt hem in een ultiem spelmoment weg te willen werpen.  
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Het tweede figuurtje aan de andere zijde is duidelijk z’n broertje, met de-
zelfde vrolijke eendenbek. Dit zwemmertje duikt met gestrekte armen naar 
voren en naar beneden. Door de snelheid van de beweging is zijn kuifje 
wat naar z’n achterhoofd verschoven. Om zijn hals hangt een snoer van 
bolletjes, die door diezelfde beweging langs het lichaam af staat. De bol-

letjesketting is beeldtechnisch de tegenhanger van de opgeheven arm van 
het eerste figuurtje. Het maakt dit zwemmertje frivool en het verhoogd de 
snelheid in zijn beweging. Het refereert aan de lijnen met bollen in een wed-
strijdbad, maar hij moet z’n medaille nog wel veroveren.  



  7

Alles in dit beeld, vorm en figuratie, verwijst met een dynamische en levendige 
energie naar het plezier dat je in het zwembad kunt beleven. Spetterend, borrelend 
en met bubbels putten wij hier moeiteloos uit eigen ervaring dat alles in en rond 
het zwembad vooral ook leuk kan zijn! De beste stimulans tot actief bewegen is: ‘ 
Having Fun ‘. 
Kun je van een kunstwerk vrolijk worden? Niets liever dan dat, want het is vooral dit 
gevoel dat wij alle gebruikers en bezoekers van het zwembad, nog voor dat zij het 
water ook maar zien, mee willen geven. In goed Nederlands: a good mood mind 
setting! Hoe kan het ook anders op een bedrijventerrein dat De Vrolijkheid heet. 

De kunsttoepassing, het beeld dat wij voorstellen, is geen formeel conceptueel 
beeld waar diep over nagedacht moet worden. Het is een helder eenduidig sculptu-
raal icoon, dat vooral verhaalt over de beleving van het zwemmen. Het is een beeld 
dat leesbaar en toegankelijk in één oogopslag vertelt wat mensen komen doen en 
waar het om gaat. Dit billboard is niet alleen een uitdrukking van de verbinding tus-
sen mens en sport, mens en spel, het is bovenal een uitbundig aanprijzen van waar 
dit zwembad voor staat. Het uitdragen van functie en identiteit! 

~ Betekenis ~
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Het voorstel dat wij doen bestaat uit één geconcentreerd beeld 
dat in verhouding staat tot de grote van het terrein en het volume 
van de bebouwing. We hebben gekozen voor concentratie in te-
genstelling tot versplintering, omdat op deze manier het beeld als 
een baken zichtbaar is van zowel de Ossenkamp als vanaf het 
Rechtenland. 
Het beeld onderscheid zich sterk van de architectuur. Waar de ar-
chitectuur werkt met grote volumes en vlakken, geometrisch en 

functioneel is opgebouwd, daar maken wij met onze vormtaal een 
contrast. De uitwerking in het beeld is sculpturaal en in detaillering 
verfijnd. Onze beeldtaal contrasteert door een zekere mate van 
een barokke weelderigheid; er is op een relatief klein oppervlak 
veel te zien, er is een rijkdom aan vorm, dynamisch, levendig en 
wellustig. De helderheid en overtuiging van het beeld komt vooral 
door de strakke contouren, heldere belijning en eenduidigheid. 

~ Uitwerking ~
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 Het billboard zelf wordt gemaakt van gegoten aluminium en 
heeft dan ook die typische zilvergrijze kleur en uitstraling. Met 
dit materiaal is het beeld wind en weersbestendig en vrijwel on-
derhoudsvrij. De zuil is van staal en voorzien van een poeder-
coating in kleur. Zuil en billboard worden met flenzen aan elkaar 
verbonden. Bij plaatsing wordt eerst de zuil op een fundering 
verankerd en daarna het billboard op de zuil geplaatst; afgezien 
van de hoogte is plaatsing daardoor relatief eenvoudig. Voor de 
constructie, het geheel van fundering, zuil en billboard, wordt 
een bouwkundige berekening uitgevoerd om de vereiste veilig-
heid te garanderen. Wij kiezen voor deze werkwijze en dit mate-
riaal omdat daardoor de haalbaarheid, gezien de korte produc-
tietijd, reëel wordt. Ons voorstel is realiseerbaar met het budget 
dat voor deze opdracht staat. 

~ Materiaal / uitvoering ~
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In overleg met de betrokken partners wordt een keuze gemaakt 
voor de optimale lokatie van het kunstwerk ,dit mbt zichtbaar-
heid  , plaatsingsmogelijkheid op het terrein , zonder dat dit de 
overige  functies in het gebied hindert . Aangegeven is wat de 
gewenste lokatie hiervoor is . 

~ Gewenste lokatie ~
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Aanlichting van het kunstwerk is een gewenste aanpassing aan 
het ontwerp , hierdoor wordt de zichtbaarheid vergroot op don-
kere dagen , maar met name tijdens schemer en nacht . Het 
voorstel is het werk aan te lichten door middel van zogenaam-
de  grondinbouwarmaturen. Het voorgestelde armatuur Cricket 
25 is een gasontladingslamp met een hoge duurzaamheid en 
veiligheid , dit vanwege de montage in de grond. Het armatuur 
wordt geleverd en geplaatst door een gespecialiseerd bedrijf.

~ Grondspots ~


