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Upgrading subtropisch zwembad
•  d o o r B ro e r F e e n s t r a

Subtropisch zwembad AquaFun Sportiom in Den Bosch onder-
ging na 22 jaar een grondige binnenrenovatie. De eigenaar, 
gemeente Den Bosch, investeerde 2,6 miljoen euro in het ruim 

tien maanden durende project, dat vorige maand werd afgerond. 
Kuypers Zorg voor Vastgoed uit Druten voerde alle schilderwerk uit. 
“We moesten de gestuukte plafonds, wandvlakken, betonkolommen 
en liggers afwerken”, vertelt uitvoerder Michel van Loon. “Om kwa-
litatief goed schilderwerk te kunnen leveren in een zwembad, heb 
je een verf nodig die zeer schrobvast is en een hoge belastbaarheid 
heeft.  We besloten daarom te kiezen voor de acrylaat muurverf Amphi-
bolin, een product van Caparol waarmee we goede ervaringen hadden 
 opgedaan bij het schilderen van een studentenhuis in Wageningen.” 
Caparol-accountmanager Twan Klijs begeleidde het zwembad project.
“De gladde, watervaste pleister op de wanden kon meteen door de 

schilders worden afgewerkt. Alle plafonds zijn voorzien van een groff e 
pleister met open korrelstructuur en daar is, vanwege de zuiging, eerst 
het voorstrijkmiddel CapaTex Fix Thix op aangebracht. Daarna kon er 
worden afgewerkt met Amphibolin”, zegt hij. Directeur Harry Kuypers 
van - het 106 jaar oude - Kuypers Zorg voor Vastgoed vertelt dat alle 
plafonds airless zijn gespoten. “Hiervoor hebben we een verplaatsbare 
spuitcabine ingezet, zodat de andere werklieden geen last van ons 
ondervonden. Alle wandvlakken zijn handmatig geschilderd.” De 
schilders moesten hier vijf sprekende NCS-kleuren op aanbrengen. 
“Bij een project als dit komt vaak meer werk kijken dan aanvankelijk 
wordt ingeschat. Wij hebben dat van tevoren goed in ons plan van 
aanpak mee kunnen nemen”, zegt Kuypers. Na de lockdown heropent 
AquaFun Sportiom haar deuren.
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