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Dit is de vierde nieuwsbrief van Het Stadsbad waarin informatie over voortgang, 

planning en bouw is opgenomen die van belang is voor omwonenden van het 

voormalig sportfondsenbad aan de Burgemeester Knappertlaan te Schiedam. In 

de afgelopen maanden is geen nieuwsbrief verschenen in verband met de 

zomer(vakantie) periode. 

Nieuwsbrief of vragen: hetstadsbad@outlook.com 

Deze nieuwsbrief zal (doorgaans) eens per maand verschijnen. U kunt zich 

hiervoor aanmelden via mailto:hetstadsbad@outlook.com. Actuele informatie 

wordt ook opgenomen op onze website: www.hetstadsbad.nl. 

Uitgevoerde werkzaamheden 

In de afgelopen weken is de luifel van het voormalig sportfondsenbad verwijderd 

om toegang te kunnen bieden voor het funderingsonderzoek. Na uitvoering heeft 

de aannemer het hele voormalig zwembad afgesloten. Hiermee voldoen wij aan 

de eisen die door de Provincie Zuid-Holland zijn gesteld met betrekking tot Flora 

en Fauna (zie toelichting hieronder) 

Nader Funderingsonderzoek 14 oktober en 2 november 

Op 14 oktober en (vanaf) 2 november zal aanvullend funderingsonderzoek 

worden gedaan in de kelder van het sportfondsenbad. Op deze dagen kunt u dus 

mensen het zwembad in en uit zien gaan. Wellicht hoort u geluid omdat er wordt 

gegraven en geboord. Verder verwachten hiervan geen overlast voor de 

omwonenden. 

Flora en Fauna Toelichting 

Ons bereiken veel vragen over de dieren die in en om het zwembad leven. Door 

een ecoloog is een uitgebreid rapport met maatregelen opgesteld. Deze 

maatregelen zijn in lijn met de Flora en Faunawet en zijn goedgekeurd door de 

Provincie Zuid-Holland. Naast het plaatsen van nestkasten is onder andere de 

voorwaarde gesteld dat het zwembad voor 15 oktober ongeschikt moet worden 

gemaakt voor dieren (bijvoorbeeld mussen en de gewone dwergvleermuis).  

Om hier invulling aan te geven is het pand afgesloten en wordt er met behulp 

van exclusionflaps voor gezorgd dat dieren die zich in het pand bevinden het 

pand wel kunnen verlaten, maar er niet meer in kunnen. Bij de materiaalkeuze 

voor het dichtzetten van de openingen is voldaan aan bijzondere voorwaarden; 

er worden geen milieuonvriendelijke materialen gebruikt (zoals purschuim of 

glaswol). 

De gehele toelichting van onze Ecoloog kunt u binnenkort vinden op onze 

website. 

Documentaire Sportfondsenbad 

Aan in de vorige nieuwsbrieven genoemde documentaire wordt momenteel de 

laatste hand gelegd. Première zal vermoedelijk plaatsvinden half november. Wij 

houden u op de hoogte via nieuwsbrieven en website. 
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