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entree

Betaalautomaat, contante betaling of pinbetaling mogelijk,

baliebel voor vragen aan de medewerkers

Kleedcabines en sanitaire ruimten

Gemeenschappelijke kleedruimtes en eenpersoons-

cabines, babywikkeltafel, afsluitbare lockers, 

dames- en herentoiletten, kindertoilet 

rolstoelgedeelte met douche, kleedcabine en toilet

Zwembad (29 °C)

Wateroppervlak: 200 m2, waterdiepte: 0,90 m tot 1,90 m,

stortdouche, massagestralen, drie startblokken, onderwater-

verlichting

Peuterbad (32 °C)

Wateroppervlak: 38 m2, waterdiepte: 0,30 m, bamboehut 

met balkon, dierfi guren zoals papegaai met handpomp, 

krokodil, apeneiland, pelikaan met handpomp, water-

spuitende vis, schildpad met handpomp, kronkelslang

Glijbaantoren

75 m black-hole glijbaan met verschillende lichteffecten

en tijdmeting

Hotel-restaurant ‘am waldbad’

Hotel en à-la-carte-restaurant verzorgt een gevarieerd 

aanbod van een kleine snack tot een compleet menu
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+

entree buitenbad

Kassa met een medewerker voor advies en verkoop, 

extra betaalautomaat, informatiebord met dagelijks 

actuele informatie

Kleedcabines en sanitaire ruimte

Gemeenschappelijke kleedruimtes en eenpersoonscabines, 

babywikkeltafels, afsluitbare lockers, dames- en herentoiletten

toezichtruimte

Centrale toezichtruimte voor badmeesters

spetter- en speel-

gedeelte voor peuters

Wateroppervlak: 100 m2, 

Waterdiepte: 0,30 m, 

peuterglijbaan, verschillende 

speeltoestellen zoals slang, 

krokodil, papegaai en waterfon-

teinen. Afgebakend gedeelte 

met stoelen en ligbedden

 attractiebad

Wateroppervlak: 462 m2, waterdiepte: 

0,80 m tot 1,35 m, massagedouches, 

bodemjets, zitjets, stortdouche, blauwe mega-

glijbaan met een lengte van 75 m, familieglijbaan 

van 23 m lang en 4 m breed

multifunctioneel bad

Wateroppervlak: 820 m2, waterdiepte: 1 m tot 2,05 m en 

onder de springplanken 3,80 m, totale afmeting: 50 m x 22 m, 

stroomkanaal, springplanken: 1 m en 3 m

ligweide

Groot klimnet, mini-voeltbaldoel, tafeltennistafel, basket-

balkorf, volleybalveld, ligbedden, zitmogelijkheden

Kiosk

Voor de trek en de dorst zijn er warme en koude snacks, 

drinken en ijs te koop

miniGOlF & CamPerterrein
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minigolfbaan

Parcours met 18 banen vlak bij het buitenbad, 

geopend van april tot oktober 

Camperterrein met sanitaire voorzieningen

13 moderne standplaatsen met separate elektriciteits-

aansluitingen en WiFi-netwerk, het gehele jaar geopend

entreePrijZen

BUitenBad Uelsen

tarieven

volwassenen: 4 euro

kinderen/tieners (tot 17 jaar): 2,50 euro

tarief voor vroegzwemmers (van 6.30 – 9.00 uur)

volwassenen: 3 euro

kinderen/tieners: 2 euro

tarief voor avondzwemmers (vanaf 18.00 uur)

volwassenen: 3 euro

kinderen/tieners: 2 euro

Cadeaukaarten (Geldwertkarten-GwK)

GWK 25 (10 % reductie): 25 euro

GWK 50 (20 % reductie): 50 euro

GWK 100 (30 % reductie): 100 euro

seizoenskaarten 

(geldig tijdens het buitenbadseizoen in het binnen- en buitenbad)

gezinskaart: 120 euro

volwassenen: 80 euro

kinderen/tieners: 40 euro

jaarkaarten

JK gezin: 399 euro

JK volwassene: 240 euro

Gratis toegang voor peuters t/m 3 jaar

BinnenBad Uelsen

tarieven

volwassenen: 3,50 euro

kinderen/tieners (tot 17 jaar): 2 euro

tarief voor vroegzwemmers (van 6.30 – 9.00 uur)

volwassenen: 3 euro 

tieners: 1,50 euro

tarief voor avondzwemmers (vanaf 18.00 uur)

volwassenen: 3 euro

tieners: 1,50 euro

Groepen vanaf 20 personen

volwassenen: 3 euro

kinderen en tieners tot 17 jaar: 1,50 euro

Toegang voor groepen vanaf 20 personen na telefonische

aanmelding via telefoonnummer: +49 5942 1037

OPeninGstijden 

BUitenBadseiZOen  15 mei – 15 september

buitenbad (vanaf een dagtemperatuur van tenminste 21 ºC)

maandag: 12.00 – 19.00 uur

dinsdag – vrijdag: 10.00 – 19.00 uur

(bij zeer warm weer is het buitenbad tot 20.00 uur open)

zaterdag, zondag en op feestdagen: 9.00 – 17.00 uur

(bij temperaturen ruim boven 21ºC is het buitenbad tot 19.00 uur 

open en bij zeer warm weer tot 20.00 uur)

binnenbad (bij een dagtemperatuur onder de 21 ºC)

maandag: niet geopend voor bezoekers

dinsdag en woensdag: 15.00 – 20.00 uur

donderdag: 15.00 – 18.00 uur

vrijdag: 15.00 – 21.00 uur

zaterdag: 13.00 – 18.00 uur

zondag en op feestdagen: 9.00 – 17.00 uur

tijdens het buitenbadseizoen kunnen vroegzwemmers in het 

binnenbad van dinsdag t/m vrijdag van 6.30 – 9.00 uur zwemmen.

winterseiZOen 16 september – 14 mei

binnenbad

maandag: niet geopend voor bezoekers

dinsdag en woensdag: 6.30 – 9.00 uur en 15.00 – 20.00 uur

(woensdag: 18.00 – 20.00 uur zwemmen voor vrouwen)

donderdag: 6.30 – 9.00 uur en 15.00 – 18.00 uur

vrijdag: 6.30 – 9.00 uur en 15.00 – 21.00 uur

zaterdag: 13.00 – 18.00 uur

zondag en op feestdagen: 9.00 – 17.00 uur

In de omgeving van het binnen- en buitenbad in Uelsen zijn 

voldoende parkeerplaatsen beschikbaar

Foto’s: Franz Frieling en bnn GmbH

dagelijks actuele informatie via:

Binnen- en buitenbad Uelsen

Am Waldbad, 49843 Uelsen

uelsen@bnn-grafschaft.de

facebook.com/waldbad.uelsen

WELKOM IN 

BOSBAD UELSEN!

PUUR 

ZWEMPLEZIER!

10

15

16

10



BinnenBad Uelsen 
 

sportbad 

In het 25 m lange bad werken zwemmers aan hun gezondheid 

en trekken ontspannen hun baantjes. In het voorste ondiepe  

deel staan spel en plezier op de voorgrond. Hier vermaken zich 

de jongere zwemmertjes. Waterspeelmatten om met elkaar te 

stoeien zijn te leen.

Black-hole-glijbaan 

Wie zin heeft in actie, suist van de 75 m lange black-hole-glijbaan 

de diepte in. Verschillende lichteffecten en tijdmeting houden jong 

en oud in de ban. Wie zet de beste tijd neer?

spetter- en speelgedeelte 

Voor de allerkleinsten heeft binnenbad Uelsen een royaal spetter- 

en speelgedeelte: het junglebad laat kinderharten sneller slaan. 

Beginnende zwemmertjes beleven spannende avonturen met de 

waterspuitende dieren, waterpompen en op de glijbaan.

lessen en cursussen 

In het kader van het les- en cursusaanbod vinden in binnenbad 

Uelsen zwemlessen, zwemles ‘niveau zeepaardje’, aquafitness en 

therapeutische behandelingen (deze alleen op medische indicatie) 

plaats. Centraal staan plezier hebben en je goed voelen – ongeacht 

de leeftijd van de deelnemers. U kunt zich bij het team van binnen-

bad Uelsen aanmelden via telefoonnumer +49 5942 1037.

Kinderverjaardagen 

Wilt u een kinderfeestje afspreken in binnenbad Uelsen? Als u een 

datum reserveert kunt u afspreken dat de tafels feestelijk worden 

gedekt. De jarige heeft uiteraard vrij entree en de feestgangers  

worden met zoete lekkernijen verwend. 

Party’s voor kinderen en tieners

We organiseren regelmatig pool party’s voor tieners. Met coole 

muziek en waterspelen is de stemming altijd opperbest. Actuele 

informatie over feestjes die binnenkort plaatsvinden kunt u vinden 

onder: www.bnn-grafschaft.de en op onze Facebookpagina.

Ontspannen en genieten

Na het zwemmen nodigen de ligbedden met uitzicht op de vrije 

natuur uit om lekker te ontspannen. Voor de kleine honger en dorst 

kunt u gebruik maken van snack- en drankautomaten. 

 

Voor een omvangrijk en smakelijk gastronomisch aanbod kunt  

u terecht bij het naburige hotel-restaurant ‘Am Waldbad’.

BUitenBad Uelsen 
 

Buitenbad

Het 50 m lange edelstalen bad biedt alle recreatieve en sportieve 

zwemmers goede trainingsmogelijkheden en is ook erg geliefd bij 

vroegzwemmers.

stroomkanaal

In het stroomkanaal kan jong en oud de conditie testen door tegen  

de waterkracht in te zwemmen of zich gewoon met de stroming mee 

te laten drijven.

Het ondiepe bad

De beginnende zwemmertjes kunnen hier heerlijk in het water  

stoeien en zich met hun vriendjes prima vermaken.

Glijden

De blauwe 75 m lange megaglijbaan en de gele 4 m brede familie- 

glijbaan zijn erg populair. Het plezier om alleen of met vrienden van 

deze glijbanen te glijden is sensationeel.

springen

Een andere attractie voor de jonge bezoekers zijn de springplanken 

in bosbad Uelsen. Een stoere sprong van de 1m-plank is geweldig. 

Wie meer durft, maakt een soepele salto van de 3m-plank.

spetter- en speelgedeelte

Het peutergedeelte is voor de kleinste zwemmertjes, in gezelschap 

van hun ouders, een waar paradijs. Hier kunnen ze zorgeloos in 

warm water spelen en zich nat laten spuiten door dierfiguren zoals 

een krokodil, paradijsvogel en kronkelslang – zwemplezier op zijn 

best.

Kiosk

Je knapt op van een zoete of hartige snack tijdens het zwembadbezoek. 

De kioskmedewerkers zorgen met een gevarieerde kaart voor het 

welzijn van de bezoekers van het bosbad.

ligweide

De grote ligweide nodigt uit om lekker te ontspannen of samen met 

vrienden van de dag te genieten met voetbal, volleybal en tafeltennis.

‘KinderFerienland’

Het binnen- en buitenbad Uelsen is zeer gezinsvriendelijk en draagt 

daarom het kwaliteitspredikaat ‘KinderFerienLand’ (predikaat voor een 

kindvriendelijke omgeving).

HartelijK welKOm!
 

Het binnen- en buitenbad ligt midden in het idyllische heuvel- 

landschap van Uelsen in het Grafschaft Bentheim. Het gezinsvrien-

delijke zwembad, dichtbij Nederland, nodigt uit voor een sportief  

en ontspannen verblijf. 

 

Binnenbad Uelsen is niet alleen van buiten een echte blikvanger met 

zijn feloranje 75 m lange black-hole waterglijbaan. Ook van binnen 

maakt het zwembad een lichte en zeer moderne indruk. De grote 

panoramaramen bieden een prachtig uitzicht op de vrije natuur.  

Hier is het goed toeven voor jong en oud. 

 

Van 15 mei tot 15 september is het bosbad, dat dicht bij het binnenbad 

ligt, vanaf een temperatuur van 21°C geopend. Omringd door oude 

bospercelen biedt het buitenbad alles wat bij een perfecte zomerse 

vakantiedag hoort: zwemmen, glijden, springen, ontspannen en genieten. 

 

Wie tussendoor zin krijgt in een rondje minigolf kan terecht op het 

mooie parcours met 18 banen op 20 m afstand van het bosbad. 

 

Vakantiegangers die Uelsen en omgeving met een camper willen 

verkennen, kunnen gebruik maken van een modern camperterrein 

vlakbij bij het bosbad. Het ontspannende oponthoud in de natuur  

met mogelijkheden om de vrije tijd door te brengen in het binnen-  

en buitenbad maakt een korte vakantie perfect. 

 

We hopen u spoedig te zien! 

 

Het bosbadteam

miniGOlFBaan Bij 

BUitenBad Uelsen
 

Het parcours met 18 banen ligt in de mooie omgeving van  

buitenbad Uelsen. 

 

Het parcours is aantrekkelijk voor kleine en grote minigolffans  

en is van Pasen tot aan het einde van de herfstvakantie als volgt 

geopend:  

 

woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 – 18.00 uur. 

In de zomervakantie dagelijks geopend van 14.00 – 18.00 uur.  

 

Tijdens de openingstijden kunnen bezoekers aan het buitenbad  

natuurlijk ook spontaan een rondje golf spelen op het minigolf- 

parcours. U hoeft het alleen maar door te geven aan het bosbad-

team. 

 

een spelronde op het parcours van de minigolfbaan kost voor 

volwassenen: 2,50 euro 

kinderen en tieners: 1,50 euro

De minigolfbaan kan ook worden geboekt voor kinderfeestjes 

of groepen. 

Reserveren kan via telefoonnummer: + 49 5942 1037 of -442.

CamPerterrein
 

Het camperterrein vlakbij vakantiegebied Uelsen staat garant voor 

een ontspannend verblijf in de natuur. Er zijn twee standplaatsen 

met een lengte van 12 m, de overige 11 standplaatsen zijn 10 m 

lang. De plaatsen zijn ongeveer 6 m breed. Speciale rasterstenen 

en een kleine vrije ruimte van met grind versterkt gras bepalen  

de indeling van de standplaatsen. 

 

Elke standplaats heeft een eigen stroomaansluiting die per aan- 

sluiting op een centrale stroomzuil, na betaling van het gebruiks- 

tarief én een dagkaart, kan worden ingeschakeld.  

 

In de directe omgeving zijn een watertappunt en een sanitaire voor-

ziening beschikbaar. Bovendien kunnen vakantiegangers op het 

camperterrein gratis gebruik maken van WiFi. Openbare toiletten 

zijn te vinden voor de ingang van het buitenbad.  

 

tarieven voor het gebruik van een standplaats:

Dagkaart: 7 euro

Electriciteit: 50 cent/kWh

Tappen van water: 1 euro/100 l

Lozen van afvalwater: 1 euro

 

Denk eens aan een korte vakantie in Uelsen! Campers kunnen  

maximaal vijf dagen op de standplaats staan; een goed startpunt 

voor uitstapjes te voet of per fiets en slechts ongeveer een kilo-

meter verwijderd van hartje Uelsen. Shopmogelijkheden en leuke 

cafeetjes nodigen uit om er gezellig rond te struinen.

natürlich
schön!

Am Waldbad
H O T E L - R E S T A U R A N T


