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SportZorgcentrum
Het Ravijn
Innovatief ruimtegebruik voor sport en zorg

Indoor sporten
Een sporthal
De nieuwe sporthal voldoet met een vloeroppervlakte van 28 bij 48 meter, een tribunecapaciteit van 400
personen en qua inrichting ruimschoots aan de eisen van NOC*NSF en biedt volop mogelijkheden voor
de vele breedtesportactiviteiten. Het bewegingsonderwijs en de racket-, bal- en gymnastische sporten
vinden er voor trainings- en wedstrijdgebruik onderdak. De sporthal wordt ook gebruikt voor grotere

De gemeenteraad besloot in oktober 2006 een nieuw, multifunctioneel sportcomplex te realiseren op de
huidige locatie van het buitenzwembad. De bouw is eind 2007 gestart. De planning is er op gericht dat
het nieuwe Ravijn in het voorjaar van 2010 open gaat. De plannen op een rijtje:
• Een instructiebad van 10 bij 20 meter

evenementen, zoals regionale wedstrijden en uitvoeringen van turn- en muziekverenigingen. De sporthal

• Een doelgroepenbad/zorgbad van 10 bij 20 meter

is te verdelen in drie segmenten, zodat deze optimaal is te gebruiken voor beweging in het kader van

• Een peuter- en kleuterbad

SportZorg.

• Een wedstrijdbad met een afmeting van 33,3 bij 21 meter (voldoet aan FINA-accommodatie-eisen) en
• een tribunecapaciteit van 250 personen

Een ontmoetingsruimte
Het SportZorgcentrum stelt “elkaar ontmoeten” centraal. Een sfeervol ingerichte horecaruimte draagt
daar een extra steentje aan bij. Hier kan na het sporten informeel worden bijgepraat. Verenigingen en
vrijwilligersorganisaties hebben hieraan grenzend nog de beschikking over een aparte ruimte.

• Een buitenbad met een oppervlakte van 525 m2
• Waterglijbaan, bereikbaar vanuit binnen en buiten
• Een sporthal van 1344 m2 die voldoet aan de sporttechnische richtlijnen van NOC*NSF
met een vaste tribune voor 400 personen
• Een sport- en speluitleen van 80 m2
• Algemene voorzieningen waaronder een sportgerelateerde horeca- en verenigingsruimte
• Extra vloeroppervlak van 615 m2 ten behoeve van zorgfuncties en een multifunctionele
ontmoetingsruimte
• Een warmtevoorziening door middel van twee houtkachels.
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Topsport
Recreatie

Zorg en sport vormen een sterk verbond in het
nieuwe SportZorgcentrum Het Ravijn.

Bewegen, meedoen en presteren
Een nieuw sportcomplex dat bijdraagt aan een
gezonde toekomst voor alle gebruikers. Functioneel.
Een bewuste en toekomstgerichte keuze. Het biedt
mogelijkheden voor bewegen op alle niveaus.
Van jong tot oud, van breedtesport tot topsport.
Gezond, revaliderend of met een beperking.
Iedereen kan er terecht.

Fanatiek bewegen

SportZorg-concept
SportZorg: bewegen en behandelen

Het SportZorg-concept wordt met de volgende organisa-

Specifieke aandacht gaat uit naar mensen die moeten

ties ontwikkeld:

revalideren, mensen met een beperking en ouderen. Het

Sport Spectrum Roessingh: kennis-& expertisecentrum

gehele centrum is voor deze groepen goed toegankelijk en

voor aangepast bewegen voor mensen met een motori-

comfortabel met op de eerste verdieping een extra opper-

sche beperking en/of chronische aandoening;

vlakte van 615 m² waar speciale sportzorgvoorzieningen

Stichting Zorgaccent: een stichting met woonzorgcen-

worden gerealiseerd. Het SportZorg-concept ontwikkelt

tra en verpleeghuizen waar onder andere CVA-patiënten

de gemeente samen met vier deskundige partners, zodat

en Korsakov-patiënten worden verzorgd;

de innovatie (een verregaande vorm van integratie van

Medisch Centrum Nijverdal: centrum waarin diverse

sport en zorg), regionale reikwijdte en de multifunctio-

eerstelijns gezondheidsfuncties samenwerken, maar ook

naliteit van Het Ravijn ten volle worden benut.

poliklinische functies;
Health City: onderdeel van een landelijke keten van
fitness centra.

Waterpoloën, zwemmen, synchroonzwemmen: trainingen en wedstrijden spelen zich af in het wedstrijd-

Bewegen met plezier

bad. Met een afmeting van 33,3x21 meter voldoet het bad aan de internationale FINA-accommodatie-

Het hele jaar kunnen recreanten in het binnenbad terecht. Van mei tot oktober zijn de recreatiemogelijk-

eisen voor waterpolo en zijn wedstrijden op nationaal en internationaal niveau mogelijk.

heden uitgebreid met uniek gelegen buitenbaden van 525 m² in totaal. Een waterglijbaan die vanuit binnen en buiten te gebruiken is, zorgt voor een extra dimensie. De aanwezige grote ligweide is ingericht

Het wedstrijdbad - met een tribune voor 250 mensen -, de ideale ligging in de provincie, de mogelijkhe-

met diverse sport- en spelvoorzieningen. Een apart peuter- en kleuterbad, zowel binnen als buiten, biedt

den voor topsportontwikkeling op lange termijn en het topsportklimaat bij Zwem- en poloclub Het

de allerkleinste gasten een veilige en speelse wateromgeving.

Ravijn met teams op het hoogste nationaal niveau; allemaal goede redenen waarom de KNZB het complex aanwijst als regionaal centrum voor talentontwikkeling in het noordoosten van het land.

Jong geleerd is oud gedaan
Nederland waterland. Leren zwemmen is van groot belang. Baby-, peuter-, kleuterzwemmen, school-

Het wedstrijdbad is met een gedeeltelijk beweegbare bodem ook bij uitstek geschikt voor school- en

zwemmen en leszwemmen zorgen voor een hele goede basis voor de toekomst. Ideaal voor deze

leszwemmen en aquasporten, zoals bijvoorbeeld aquajoggen, steps, aquatief.

diverse groepen is het instructiebad met een volledig beweegbare bodem.

Rianne Guichelaar (lid nationaal waterpoloteam):
“Toptalent moet zich kunnen ontwikkelen. Het
nieuwe zwemcomplex geeft zwem- en waterpoloclub
Het Ravijn die kans.”

Sport en spel
In de nieuwe accommodatie is een sport- en speluitleen met een oppervlakte van ruim 80 m2 opgenomen. Deze biedt een breed assortiment sport- en spelattributen aan, waar inwoners uit de gemeente
Hellendoorn en uit de regio gebruik van maken. Ideaal voor breedtesportactiviteiten, sportzorgaanbieders, een toernooi of evenement, maar ook voor bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje.
Er is voor elk wat wils.

