Flevoparkbad
De moeite waard om te behouden: beter en betaalbaar

“Bij de ontwikkeling van het muziekmakerscentrum was er bij het dagelijks bestuur en bij een meerderheid van de
deelraad sprake van wensdenken'‘. Bron: onderzoeksrapport MuzyQ-debacle
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Het Flevoparkbad is een geweldig en geliefd openluchtzwembad; een openbare maatschappelijke voorziening en
een basissportvoorziening in Amsterdam. Stadsdeel Oost heeft beheer en exploitatie verwaarloosd. Het gevolg is
dat het stadsdeel nu het zwembad wil afstoten. Sloop van het huidige bad is daarbij niet uitgesloten.
Een andere exploitatievorm voor het zwembad is misschien een goed idee. Maar dat lijkt nu meer een doel te
zijn dan een middel. Het Flevoparkbad is technisch zeker nog 10 jaar in orde. Het stadsdeel heeft geen zicht op de
exploitatie, heeft geen doelstelling geformuleerd en niet vastgesteld wat het Flevoparkbad mag kosten.
Wij zeggen: behoud het huidige Flevoparkbad en maak het bekender en nog beter.
Dus met de huidige zwembassins. Met het ruime , groene buitenterrein waar je met warm weer de hele dag kan
doorbrengen met af en toe zwemmen, een beetje spelen of sporten op het veld of in de speeltuin, een hapje
eten of zelfs je eigen pick-nick meenemen. Een 50-meterbad waar mensen hun conditie kunnen bijhouden of
trainen voor zwemmen in open water. Het Flevoparkbad bedient Stadsdeel Oost ,de Oostelijke Binnenstad.
Dat is een kwart van de bevolking van Amsterdam. Juist in Oost in er een sprake van toename van de bevolking
en veel gezinnen met kinderen. En juist Oost mag zich beroepen op de twijfelachtige eer dat hier de basisschool
met de meeste kinderen met obesitas in Amsterdam gevestigd is.
Zwemmen, zeker ongeorganiseerd in een buitenbad, is een van de meest laagdrempelige manieren om te
bewegen en te sporten en populair onder alle Amsterdammers. Amsterdam host niet voor niets de Cityswim
2013.
En vergeet de recreatieve functie niet: In deze tijden van crisis is het voor veel mensen heerlijk om de hele dag te
kunnen recreëren voor een gering bedrag. Als het echt warm is trekt het zwembad 6000 bezoekers per dag.
Het Flevoparkbad is het best bezochte buitenzwembad van Amsterdam. Het bezoekersaantal stijgt de afgelopen
5 jaar (bron: Amsterdam in Cijfers 2012, bureau Onderzoek en Statistiek Amsterdam) . Met een bezoekersaantal
tussen de 40.000 en 55.000 per jaar scoort het Flevoparkbad uitstekend in vergelijking met vergelijkbare
zwembaden.
Behoud het bad in de huidige functie als buitenbad met het bijbehorende buitenterrein. Openstelling alleen in het
seizoen. Dat is per direct een mogelijkheid met een overzichtelijke en haalbare investering. Op langere termijn is
er nog meer mogelijk. Ook betaalbaar en rendabel. Dat heeft tijd, geld en onderzoek nodig.
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Gastvrijheid begint bij de entree
Trefwoord voor verbetering van het Flevoparkbad is gastvrijheid.
De openingstijden dienen beter aan te sluiten bij de behoeften van de huidige Amsterdammers. Pinbetaling bij
de kassa kunt u heel gemakkelijk regelen sluit aan bij de huidige betaalgewoonten. Ook vergroot dat de verkoop
van seizoensabonnementen. Een grote foto (foto’s) op de buitenmuur maakt duidelijk wat een aantrekkelijk
zwembad achter die muur is gelegen.
Mooi weer kan helaas niet geregeld worden. Bezoekersaantallen bij een hittegolf zijn het probleem ook niet.
Voorzieningen die de badgast bij kouder weer comfort bieden wel. Warme douches zijn als mobiele unit voor
een heel seizoen binnen een week te regelen. De aanwezige warme douche voor personeel zou voor de
ochtendbanenzwemmers per direct ter beschikking gesteld kunnen worden.
Langer verblijf in het zwembad bij minder mooie dagen is eenvoudig aantrekkelijker te maken. Het is goed
mogelijk om activiteiten in het Flevoparkbad en het bijbehorende terrein te realiseren waar allerlei doelgroepen
erg blij mee zullen zijn.
Zwemmen
Zwemles: maak afspraken met omringende (basis)scholen over zwemlessen of gymles in het bad in de periode
van openstelling en organiseer de zwemlessen.(Ondersteuning kan de subsidieregeling Sportimpuls “een leven
lang zwemmen” bieden)
Organiseer (zwem)lessen , trainingen en andere (sport)activiteiten in het Flevoparkbad voor particuliere
zwemmers en zwemmertjes tijdens de openstelling. U hebt veel aanbiedingen van diverse lokale ondernemers en
verenigingen gekregen. Verwelkom ze en faciliteer ze!

“Vergroten sportparticipatie
Een vitale samenleving vereist ook een
hoge sportparticipatie. Dat begint met inzet
op de jeugd in
samenwerking met de scholen. Als basis
faciliteren we alle scholen met het
stedelijke
kennismakingsaanbod, het
schoolzwemmen onze stadsdeelinzet voor
vakonderwijs. Daarnaast
bieden we de jeugd die dat het meest nodig
heeft extra mogelijkheden via naschools
aanbod,
buurtsportverenigingen en specifieke
activiteiten. Alles is gericht op doorstroom
naar structurele
sportbeoefening. Daarom bieden we in
Oost niet alleen de stedelijke focussporten,
maar juist ook
díe sportvormen, die in de omgeving
aanwezig zijn, populair zijn en waarbij
doorstroom goede
kansen biedt voor de jeugd in Oost.”

Activiteiten : zwem-activiteiten, beachvolleybal, jeu de boules.
Duikplanken, glijbanen en ander zwembad-speelapparaten vergroten het plezier voor de jeugd en de
verblijftijd in het bad. Het zwembad is nota bene zo ontworpen dat het duiken de andere zwemmers
niet hindert.
De grote ligweiden van het zwembad lenen zich voor de aanleg van extra sport-en spelvoorzieningen.
Deze veraangenamen een langer verblijf in het zwembad. De jongste bezoekertjes zijn goed verzorgd
met de speeltuin en het springkussen. Voor (jong) volwassenen en senioren is er nog geen voorziening.
Twee eerste voorstellen voor de aanleg van voorzieningen die prima aansluiten bij het zwembadgebruik.
Voor de oudere kinderen en (jong)volwassen is de aanleg van een beachvolleybalveld een prima
aanvulling. Kijken en bekeken worden .
Aanleg van een dergelijke voorziening in de echt openbare ruimte is te kwetsbaar, maar op het
zwembadterrein goed mogelijk en eenvoudig te beheren.
Het beachvolleybalveld biedt de jongeren van Oost deze sport eens zelf uit te proberen. Er is geen
begeleiding nodig. Ballen zijn (tegen borg) te krijgen bij de horeca of de kassa van het zwembad. Of die
nemen ze zelf mee.
Als ze de smaak te pakken krijgen kunnen ze lid worden van de vereniging op het professionele veld in
Science-park of lid worden van de lokale volleybalclub Albatros. Misschien is er zelfs wel samenwerking
mogelijk. En… Amsterdam is host van het WK Beachvolleybal 2015!

Nederland mag in 2015 het wereldkampioenschap beachvolleybal
organiseren. De internationale volleybalbond FIVB heeft het bid van de
Nederlandse bond Nevobo, de gemeente Den Haag en
organisatiebureau TIG Sports omarmd.

Nederland kreeg de voorkeur boven vier
tegenkandidaten, waaronder Rusland en China. Den
Haag, Amsterdam en Apeldoorn zijn al vastgelegd als
speelsteden, een vierde stad zal daar op korte
termijn bijkomen.

'Het Nederlandse bid was indrukwekkend, vernieuwend en met
de focus op de ontwikkeling van de sport past het precies in het
ontwikkelingstraject dat wij voor ogen hebben', aldus voorzitter
Ary Graça van de FIVB-beachvolleybalcommissie. De Nevobo zal
ook scholen, lokale autoriteiten, clubs en maatschappelijke
organisaties bij het WK betrekken.

Voor senioren is er een jeu de boules-baan een mooie aanvulling. Voor wat jongere mensen trouwens ook.
Dit is behalve bewegen ook een heel sociale bezigheid waar men makkelijk contact legt. De entree-prijs
waard, ook als men niet wil zwemmen.
Een jeu de boules-baan is een kwetsbare functie in de echt openbare ruimte , maar hier helemaal op zijn
plaats. Er is ook niet veel beheer aan. Ballensetjes zelf meenemen of (tegen borg) verkrijgbaar bij de
horeca of de kassa. Samenwerking met partijen die ouderenactiviteiten organiseren is goed mogelijk.

Er zijn ook senioren die dol op duiken zijn!

“Ook willen we meer aandacht geven aan
de senioren in Oost. Door meer te bewegen en goede
voeding kunnen hart- en vaatziekten
voorkomen worden en voor ouderen zijn
beweegactiviteiten een aanleiding om sociale contacten
te onderhouden.”

“Civil society
De civil society is aan zet. We gaan uit van de eigen kracht van
bewoners en willen het
zelfoplossend vermogen van een wijk zo groot mogelijk maken, ook
als het gaat om sport en
bewegen. Steeds meer bewoners, ondernemers en sportaanbieders
zetten zich in en ontwikkelen
initiatieven om de samenhang in de buurt te verbeteren, ook door
middel van sport. Door
gemotiveerde jeugdige en volwassen bewoners te scholen voor het
begeleiding van evenementen
of activiteiten, worden zij een voorbeeld voor anderen om actief te
worden.
Wij sluiten aan op nieuwe ontwikkelingen zoals de wijksportclub en
zien dit als een kans om de
sportinfrastructuur en participatie in de wijken te versterken.
Juist de vertaling van de stedelijke sportdoelen naar de situatie in de
wijken vraagt inzicht in de
lokale situatie. De kracht daarvoor ligt bij de decentrale lokale
overheid, die integraal en samen
met de organisaties in de gebieden regie houdt op en
ondersteuning biedt aan de uitvoering.”

Multifunctioneel paviljoen/serre
Overkapping van het zwembad is niet nodig: de opening is alleen in het seizoen. De zwemmers zijn niet bang
om nat te worden. Wat ze wel willen is even wat warmer en beschutter zitten tussen het zwemmen door als
het weer wat minder mooi is.. En een lekkere warme douche na het zwemmen.
Door de huidige horeca-kiosk uit te breiden met een serre-achtige ruimte kan dit worden bereikt. Zorg voor
zicht op het zwembadwater vanuit het paviljoen, leuk voor ouders die naar zwemles komen kijken.
Zonnepanelen verwerkt in het dak van het paviljoen leveren het zeer gewenste warme water voor de douches
of zorgen voor reductie in het stroomverbruik.
En natuurlijk is er Wifi.
Het paviljoen heeft een ingang vanuit het zwembad en een ingang vanaf de straat. Binnen is de ruimte
gescheiden . Een openbaar toegankelijk deel voor niet-bezoekers van het zwembad en een gedeelte voor
bezoekers van het zwembad.
Door een gedeelte van de zwembad-horeca openbaar toegankelijk te maken is deze beter te exploiteren. Er
kan, in tegenstelling tot nu, pacht gevraagd worden voor het uitbaten van de horeca. Dat draagt bij in de
exploitatie.
Potentiele gasten zijn wandelaars, fietsers, hardlopers en hondenuitlaters die de route langs het Flevoparkbad
gebruiken. Het is een mooi baken: we zijn weer thuis, of, we gaan op pad. Ook een prima punt om af te
spreken. Bijkomend voordeel: ze komen er ook achter wat een leuk zwembad daar achter die muren ligt.

Lekker en gezond eten en drinken
Een (lokale) horeca-ondernemer exploiteert het paviljoen Bijvoorbeeld een van de restaurants uit de Indische
buurt? De Mediterrane keuken is zeer gezond, heeft lekkere verse gezonde hapjes en ijs en patat kan tot het
aanbod horen. Maar ook groente en fruit, muntthee, humus en andere mezze waar inmiddels de hele bevolking
van oost mee vertrouwd is en die ook weet te waarderen. Voordeel is dat de exploitant beter voorraadbeheer kan
doen (er hoeven geen onverkochte zaken weggegooid te worden omdat die ook in het moeder-restaurant gebruikt
kunnen worden). Misschien kunnen er zelfs picknickmanden worden aangeboden.
Het Iltaliaans ijskarretje dat elke zomer buiten het zwembad staat blijft natuurlijk welkom!
Meer variatie in het horeca-aanbod in het Flevopark ,dat ook aansluit op de lokale bevolking. Een waardevolle
toevoeging aan het Flevopark en passend in de relaxte sfeer van het park. Aandacht voor gezonde voeding.

“Versterking van sport en bewegen vraagt ook om een brede inzet op alle
onderdelen die met
sport te maken hebben. De komende tijd richten we onze focus daarbij op het
belang van sport en
bewegen voor de gezondheid. Bijna een kwart van de jeugd in Oost is te zwaar
en net als in de
rest van Nederland is obesitas een groeiend probleem.”

“In de communicatie over sport zal naast het belang van
bewegen ook ingezet worden op het
promoten van sport als onderdeel van een gezonde leefstijl.
Obesitas is ook in Oost een
toenemend probleem. Daarnaast worden mensen steeds
ouder en neemt het aantal hart- en
vaatziekte door een ongezonde leefstijl toe. Alleen bewegen
is niet voldoende, belangrijk is ook
dat mensen beter op hun voeding gaan letten.”

Duurzaamheid en innovatie: kostenbesparing
Uitdagingen te over. Het multifunctionele paviljoen/serre is een icoon voor een duurzaam innovatieve oplossing.
Omdat het alleen tijdens het seizoen in gebruik is (net als een strandtent) zijn er geen dure voorzieningen nodig
zoals verwarming. De toepassing van zonne-energie heeft een voorbeeldfunctie.
Er is veel meer te winnen op het gebied van duurzaamheid en innovatie als het gaat om water-en
energieverbruik. Kennis hierover is er in de werkgroep duurzame zwembaden van het project Amsterdam Smart
City en bij Infomil. Dat vergt nader onderzoek, maar kan veel opleveren. Bijvoorbeeld een enorme
kostenbesparing op energie- en waterkosten.

Communicatie en publiciteit
Het lijkt wel of het stadsdeel het zwembad geheim houdt!
Een website of Facebook houdt iedereen in Oost en daarbuiten op de hoogte van de mogelijkheden, activiteiten en
actualiteiten. Via Twitter #Flevoparkbad kan iedereen op een mooie dag zien of het zwembad extra lang openblijft.
Flyers in de lokale hotels en de camping brengen de toeristen op de hoogte van deze leuke voorziening. En stuur
eens een wervender tekst (in meerdere talen) naar Iamsterdam.
Tram 7 en 14 rijden tussen het Flevoparkbad en het Sloterparkbad. Ze mogen met recht “zwemtram” genoemd
worden. Op de videoschermen in de trams kan reclame gemaakt worden voor beide zwembaden om iedereen op
het bestaan ervan te attenderen en de zwemlust op te wekken tijdens een warme dag.

Kom je zwemmen?

Flevoparkbad

Wat gaat dat kosten?
Alle investeringen genoemd onder de kopjes “ Gastvrijheid begint bij de entree” en “activiteiten”
kunnen nog dit jaar doorgevoerd. De kosten zijn niet meer dan €40.000. Ook levert het
inkomsten op in de vorm van intensiever gebruik en verhuur.
Voor de andere voorstellen is nog iets meer onderzoek nodig naar de kosten. Wel duidelijk is dat
het horecapaviljoen inkomsten en water-en energiebesparing kostenbesparing opleveren in de
exploitatie. Een prima oplossing voor de korte termijn.
Exploitatie uitbesteden?
Misschien een goed idee. Voer dan wel eerst dit voorstel uit. Dan hebt u ook iets aantrekkelijks in
de aanbieding. Breng de niet inzichtelijke begroting van het bad op orde. Alle openbare
zwembaden in Nederland, ook met een niet gemeentelijke exploitant, krijgen van de gemeente
een bijdrage in de exploitatie. Dat weet u best. Stel die vast.
Denk eens na over en exploitatievorm die recht doet aan de veelzijdigheid van het Flevoparkbad
als sport-én recreatievoorziening en de veelzijdigheid van de (potentiele) gebruikers. Koester het
50-meterbad. Uitbesteding van exploitatie of privatisering zijn een middel geen doel. Vergewis u
van de consequenties en of die voor u aanvaardbaar zijn.
Betrek inwoners van het stadsdeel, lokale verenigingen en ondernemers in het proces. Ze staan
te trappelen om een bijdrage te leveren. Daar gaat iets heel moois uitkomen. Wij doen graag
mee.

Ontwerp en schetsen
Op schaal en in uitgebreidere versie op verzoek te
aan te leveren door de Vrienden van het
Flevoparkbad

Ruimtelijke schets zwembadterrein
Het huidige Flevoparkbad is een mooi en royaal buitenbad met een prachtige ligging in
het Flevopark en aan het Nieuwe Diep. De ruimtelijke opbouw van het zwembad,
hoofdgebouw en de ligweiden is helder, maar in de loop van de tijd enigszins
vertroebeld. Zichtlijnen naar het Nieuwe Diep en zicht op het zwembad vanuit het plein
en het hoofdgebouw bijv. beginnen te verdwijnen. En aan het hoofdgebouw is aan- en
bijgebouwd. Maar in de kern is de ruimtelijke opbouw, zoals de architect het ooit
bedoeld heeft, nog aanwezig.
Wel zou een breder aanbod van activiteiten het gebruik van het Flevoparkbad kunnen
verrijken. Daarom is in het voorstel een aantal toevoegingen gedaan, zoals een
beachvolleybalveld, een Jeu de Boulesbaan en een horecapaviljoen in het hoofdgebouw.

Horeca paviljoen
Het horecapaviljoen wordt gesitueerd in het oostelijke deel van het
hoofdgebouw en krijgt een gedeelte dat bereikbaar is vanaf de straatzijde en
een gedeelte dat te gebruiken is vanaf de zwembadzijde. Beide delen kunnen van
elkaar gescheiden worden, bijv. door een bar en keuken-unit. Het hoofdgebouw
wordt uitgebreid met een serre aan de zwembadzijde, die geheel open kan worden
gezet. Bij minder goed weer is de mogelijkheid beschut te zitten. Het dak van
serre en/of hoofdgebouw kunnen voorzien worden van zonnepanelen, die bijv.
kunnen bijdragen aan warm water voor de douches. Aan de voorzijde krijgt het
hoofdgebouw, door de toevoeging van horeca, een veel openen en uitnodigende
karakter.
De dichte beplanting tussen het hoofdgebouw en het plein bij de kiosk kan
transparanter worden door de onderbeplanting te verwijderen en de bomen in
pleinverharding op te nemen. Hierdoor ontstaat een ruim terras dat is gelegen
tussen het nieuwe horecapaviljoen en de bestaande kiosk, met plekken in de zon
en onder de bomen.

Organisatie buitenactiviteiten
Het toekomstige plein / terras gaat weer een centrale rol vervullen in het
Flevoparkbad. Direct ten oosten van de ingang gelegen zal het plein zwembad,
horecapaviljoen en entree met elkaar verbinden. Ook loopt er vanaf het plein een pad
naar de westzijde met het pierebadje en naar de oostzijde met de ligweide.
Aan de zijde van het pierebadje worden de activiteiten voor de jongere kinderen
geconcentreerd. Het springkussen, dat verplaatst moet worden vanwege het
horecapaviljoen, zal een plek krijgen tussen badje en speeltoestel in. Op de ligweide
aan de oostzijde is ruimte voor de aanleg van een beachvolleybalveld, waarmee de
oudere jongeren een eigen plek krijgen en ook ‘gezien’ kunnen worden vanuit het park.
Voor de ouderen wordt een Jeu de Boulesbaan toegevoegd, die is gelegen aan de
zuidzijde van het plein, in de buurt van de gezellige drukte van het terras, maar
toch net uit de loop.

Voordelen van dit voorstel:
 Het Flevoparkbad blijft open als buitenbad.
 Is betaalbaar, beheerbaar direct uitvoerbaar ,en heeft draagvlak
 Maakt de accommodatie aantrekkelijker voor stadsdeelbewoners en daarbuiten
 Creëert cohesie en betrekt inwoners actief
 Sluit aan bij de huidige bevolkingssamenstelling van het stadsdeel (en daarbuiten)
 Behoud van het 50-meterbad
 Past in het bestemmingsplan
 Past in de hoofdgroenstructuur
 Sluit aan op het Sportplan 2013-2016
 Toevoeging aan het toeristisch aanbod
 Duurzaam icoon
 Kansen om werkgelegenheid te scheppen
 Laagdrempelige introductie sportaanbod
 Een unieke voorziening die er in Amsterdam (Oost) nog niet is
 Past in het totaalplaatje van het Flevopark
 Sluit aan bij topsport-initiatieven waar Amsterdam zich op richt (City-swim, NK
Triathlon, WK Beachvolleybal etc ) voor een breder publiek
 Prikkelt de verbeelding tot nog heel veel meer goede en haalbare ideeën.
 Stadsdeel Oost beschikt over de benodigde (financiele)middelen
 Geeft de tijd om de verdere toekomst van het Flevoparkbad te overwegen binnen alle
nieuwe kaders die Gemeente Amsterdam nu opstelt.

