
GANTNER zorgt voor onbezorgd zwembezoek in Amsterdam

Het Marnix wil niet alleen van zwemmen een bijzondere en leuke ervaring maken, het 
Amsterdamse bad wil de aangename beleving ook doortrekken naar alles wat een 
zwembadbezoek met zich meebrengt: een ticket kopen, een abonnement verlengen, het 
zwembad binnengaan en alle spullen veilig opbergen in een locker. Toen het oude 
lockersysteem niet meer voldeed aan de hoge eisen van de Amsterdamse bezoeker, ging het 
Marnixbad op zoek naar een nieuwe oplossing. Die vond het bij GANTNER, aan wie het 
Marnixbad al jaren het kassasysteem en de toegangscontrole had toevertrouwd. 



Het Marnix: zwemmen in het hartje van Amsterdam

Als je Het Marnix binnengaat, dan valt meteen de moderne, luxueuze uitstraling van de zwembaden op. 

Het is duidelijk: dit is niet het gemiddelde Nederlandse zwembad. Het Marnix, te midden van de 

Amsterdamse Jordaan, beschikt over een wedstrijdbad (25 x 12,5 meter) en een verwarmd instructiebad 

(20 x 10 meter). Beide zwembaden hebben een (gedeeltelijk) beweegbare bodem en massagestralen. 

Als je in het wedstrijdbad baantjes trekt, dan kan je meteen ook naar buiten kijken en genieten van de 

boten en eendjes van de Singelgracht. Een unieke beleving! Het Marnix focust vooral op amateursporters 

en sportverenigingen. Het bad ontvangt jaarlijks zo’n 150.000 bezoekers.



De uitdaging: lockermanagementintegratie met Recreatex 

De lockersystemen die in 2006 bij de inrichting van het nieuwe Marnix in gebruik werden genomen, voldeden 

niet meer. De systemen vielen regelmatig uit en een betrouwbare service leveren werd hoe langer hoe meer 

een probleem.

De bezoeker kan nu ook eenvoudiger de status van de maandkaart raadplegen via het online klantenportaal 

of ter plaatse via de daar aanwezige self-service kiosk. Zo weet de bezoeker precies wanneer er verlengd 

moet worden en staat die niet voor verrassingen aan de toegangscontrole. Bijkomend voordeel: dit 

vereenvoudigt meteen ook het werk van de Marnix-kassamedewerkers.

“Het Marnix is een relatief klein bad, en als je dan te maken 

hebt met een defecte lockerterminal, heb je meteen een groot 

capaciteitsprobleem”, aldus Eric Kuiper, interim directeur bij 

Het Marnix. “In 2017 gingen we daarom op zoek naar een 

betrouwbaar, veilig en laagdrempelig lockersysteem waarmee 

elke bezoeker overweg zou kunnen.” 

Tegelijkertijd wilde Het Marnix het makkelijker maken voor de 

bezoeker om de zogenaamde maandkaart te verlengen. “Onze 

bezoekers kregen pas aan de toegangscontrole te zien of hun 

maandkaart verlopen was. Pas daar wisten ze of ze weer 

moesten aanschuiven aan de kassa voor een verlenging. Dat 

moesten we beter en gebruiksvriendelijker aanpakken.” 

De oplossing: Eenvoudig lockersysteem met netwerkgestuurde sloten 
en polsbandjes

Het Marnix koos in 2018 voor een duurzame lockeroplossing van 

GANTNER en voegde daarmee een nieuwe oplossing toe aan de lijst 

van GANTNER-diensten waar de organisatie al jaren gebruik van 

maakte. De bestaande lockers kregen een upgrade met nieuwe, 

netwerkgestuurde sloten van GANTNER. Bezoekers krijgen bij hun 

zwembeurt nu een polsbandje mee dat niet alleen toegang verschaft 

tot het bad, maar ook toelaat om een locker te claimen via een 

gebruiksvriendelijke terminal. “Je hebt geen muntstuk, sleuteltje of 

pincode nodig voor je locker,” aldus Eric Kuiper. “Alles loopt nu 

eenvoudig via twee soorten polsbandjes. Het polsbandje met 

QR-code is er in PVC voor de eenmalige bezoeker en ook in een 

duurzamere siliconenstof met MIFARE-technologie voor de 

abonnee. Zowel voor de gebruiker als voor ons, de beheerders van de 

lockers, is dit een uiterst eenvoudig systeem.”
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“We werkten al jaren met de oplossingen van GANTNER, dus was het logisch dat we voor de nieuwe lockers 

ook in die richting keken,” zegt Eric Kuiper. “Maar het gebruiksgemak van het GANTNER-lockersysteem 

heeft toch wel de doorslag gegeven.” 

Dat gemak merkt de Marnix-bezoeker 

trouwens iedere dag: jong en oud, en zelfs 

internationale bezoekers, gaan er 

probleemloos mee om. 

Eric Kuiper: “Je hoeft er eigenlijk helemaal 

niet bij na te denken. Ben je vergeten welke 

locker je had? Dan bied je je polsbandje 

gewoon even aan bij de centrale terminal en 

die toont je dan het nummer van de locker.”

Ticketverkoop, online platform, 

toegangscontrole en lockersystemen: 

GANTNER zorgt bij Het Marnix voor de hele 

flow en alles kan worden geïntegreerd in de 

Recreatex-software van GANTNER. Zelfs 

rapportage van het aantal bezoekers, 

omzetcijfers of toegangspatronen gebeurt via 

Recreatex. 

Waarom GANTNER?

Na een samenwerking met GANTNER van bijna 15 jaar bevestigde 

Het Marnix nogmaals het vertrouwen in het bedrijf. Ook de 

installatie van de nieuwe lockers verliep succesvol en de nieuwe 

werkwijze kon achteraf op veel goedkeuring rekenen, zowel van 

medewerkers als van bezoekers.

Het Marnix denkt eraan om de dienstverlening nog verder te 

verbeteren in de toekomst, en ook daar wil GANTNER meedenken 

naar oplossingen. De mogelijkheden van het Recreatex-platform 

zijn talrijk. De huidige installatie is toekomstbestendig en kan 

eenvoudig worden uitgebreid. Klanten zouden zelfs online kaarten 

kunnen kopen en abonnementen verlengen op het online 

klantenportaal. Daarnaast zou cashless betalen met de polsband 

een belangrijke rol kunnen spelen.

Samenwerken met GANTNER

“Het gebruiksgemak van het 

GANTNER-lockersysteem heeft 

de doorslag gegeven.”
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