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Innovatieve luie trap voor zwembad De Kiefer
Wethouder Douwe Prinsse neemt woensdag 17 maart de nieuwe luie trap van zwembad De
Kiefer in Dedemsvaart officieel in gebruik. De trap is ontwikkeld door Eric ten Cate uit
Dedemsvaart. Bijzonder aan de trap is dat deze heel makkelijk in elkaar kan worden
geschoven wanneer hij niet wordt gebruikt. Dedemsvaart heeft de primeur van deze
innovatieve trap.
De luie trap is ontwikkeld voor zwemmers die moeilijk uit het bad kunnen komen via de normale
verticale trappetjes of de zwembadrand. De Kiefer had al een luie trap, maar deze was moeilijk in en
uit het water te halen. Bovendien voldeed de trap niet aan de veiligheidseisen.
Innovatieve oplossing
Samen met Eric ten Cate heeft De Kiefer gezocht naar een innovatieve oplossing voor De Kiefer. Een
luie trap mag niet vast in het zwembad liggen. Volgens de veiligheidsregels moet de trap tijdens het
recreatief zwemmen verwijderd of ingeklapt worden, om te voorkomen dat mensen onder water vast
komen te zitten.
De trap die Ten Cate heeft ontwikkeld, heeft de naam TenCa Trap gekregen. De trap is geheel
gesloten door plaatmateriaal. Ook tussen de treden is de trap gesloten. Wanneer de trap niet
gebruikt wordt, kan deze door één persoon als een harmonica in elkaar worden geschoven. De trap
blijft dan als een plat pakketje van zo’n 25 centimeter hoog op de bodem liggen. De TenCa trap is
door alle normerende instanties bekeken en goedgekeurd.
Eyeview Systems
Het idee achter de TenCa trap is helemaal nieuw. Het bedrijf Eyeview Systems heeft het idee van de
TenCa trap gekocht en heeft gezorgd voor de realisatie van de trap voor De Kiefer. Het bedrijf heeft
ook de ontwikkelingskosten op zich genomen. Eyeview Systems is een bedrijf uit Oss en richt zich al
ruim 10 jaar met name op de openbare zwembaden als het gaat om de veiligheid en de gezondheid
van personeel en bezoekers.
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Noot voor de redactie:
De trap wordt woensdag 17 maart officieel in gebruik genomen door wethouder Prinsse.
Hij zal dit samen doen met een aantal zwemmers. U bent van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn. Het programma begint om 11.00 uur in De Kiefer, Nieuwewijk 14
Dedemsvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Wessels, team communicatie.
Tel 0523-289116.
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