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Bio Vakantieoord, Arnhem
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FACTOR ARCHITECTEN

Het Bio Vakantieoord is een vakantiepark gelegen in de bossen bij Arnhem voor gezinnen met

een (complex) gehandicapt kind. De vakantiebungalows zijn volledig berekend op een gezin of

groep met één of meerdere complex gehandicapte kinderen. Alle kinderen kunnen zich vrij

bewegen over het 20 hectare groot landgoed en in het omheinde BioBos. Er zijn

indooractiviteiten (sport- en spelmogelijkheden) voor de kinderen met een beperking samen

met het hele gezin. Er is een zwembad met douchebrancard en een manege waar je

therapeutisch kan paardrijden. Ook zijn er aangepaste fietsen, zoals een elektrische rolstoelfiets

of een elektrische duo fiets om samen erop uit te trekken. Het vakantiepark beschikt ook over

een bioscoop.

Therapeutisch zwembad

Het zwembad, een rijksmonument naar ontwerp van architect J.J.P. Oud uit de jaren ’60, is

volledig gerenoveerd en verduurzaamd. Het therapeutische bad, voorzien van verstelbare

bodem en brancards, heeft een volledige vernieuwing doorlopen. Ook bij de kleedruimten,

betegeling, het praktische comfort en het aanzicht, was technische modernisering nodig, ook op

het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Er zijn onder andere zonnepanelen geplaatst

en er is een luchtbehandelingstechniek toegepast waarbij warmte vanuit de lucht wordt terug

gewonnen. Er zijn vloerverwarming en een kunststof vloer aangebracht, energiezuinige ketels

geplaatst en de nieuwste zuigingspompen voor de kwaliteit van het zwemwater geïnstalleerd.

Ook zijn de oude tilliften vervangen voor modernere exemplaren.

Bio Vakantieoord voorzien van
gezonde lucht

Tijdens de renovatie van het monumentale zwembad te Arnhem,
heeft Orange Climate Verhulst de luchtbehandelingskast geleverd.

Hiermee wordt gezonde lucht geleverd en flink op de energiekosten
bespaart.



Directeur Frans Wientjes van de Stichting Bio was nauw betrokken bij de jongste renovatie. Hij is

enorm blij met het resultaat. “De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen. Het voortraject heeft

bijna drie jaar geduurd. Natuurlijk had het voor elkaar krijgen van de financiering heel wat voeten in

aarde. Nu veel zwembaden in Nederland moeten sluiten vanwege een krapte aan overheidssubsidies,

zijn wij bijzonder trots dat wij de financiering vanuit het bedrijfsleven, vermogensfondsen en

betrokken leveranciers rond hebben kunnen krijgen. Daar zijn we enorm dankbaar voor". 

In drie jaar tijd heeft Stichting Bio een zestal sponsoren gevonden die de verbouwing mogelijk

maakten. Het Bio Vakantieoord is voortdurend bezig om het park te verduurzamen en op

energiekosten te besparen. Wientjes: "Als goede doelen organisatie letten we natuurlijk goed op de

kleintjes. Waar we kunnen, doen we er alles aan om het gebruik van wattage te verkleinen. Er zijn de

afgelopen periode veel organisaties geweest die ons hierbij hielpen. In de nabije toekomst zal dit al

vruchten afwerpen. Dat staat als een paal boven water!"

Door het plaatsen van een nieuwe luchtbehandelingskast inclusief warmteterugwinning, levert

OC Verhulst ook hier een bijdrage aan.

Meer weten over Bio vakantiepark of deze stichting ook een warm hart toedragen? Bezoek de

website voor meer informatie. 

 

https://www.stichtingbio.nl/


Verbouwing van het zwembad, zie boven. 

 

Eindresultaat van het zwembad. 
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