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Beste leden van de commissie Zorg en Sport

Wij hebben u voor de commissievergadering van  11 december 2014 benaderd met een aantal overwegingen over het verzoek van Stadsdeel Oost om bijdrage uit het sport-
accommodatiefonds met als doel de exploitatie van het Flevoparkbad in de vorm van een combi-zwembad aan te besteden aan een marktpartij. Gelukkig is besluitvorming over het ter 
beschikking stellen van € 4 miljoen uitgesteld. Stadsdeel Oost heeft niet duidelijk gemaakt wat de uitvraag was.

Al sinds 2012 verdiepen we ons in de ins- en outs van (openlucht)-zwembaden. We zagen de zorgen van gemeentes die willen bezuinigen, de eindresultaten van aanbestedingen aan 
marktpartijen die uiteindelijk iets heel anders brachten dan het beoogde doel, de adviezen van de weinig onafhankelijke zwembranchevertegenwoordigers (klein wereldje). We weten 
inmiddels als geen ander dat de exploitatie van een openbaar zwembad nooit kostendekkend kan zijn. Er is een bijdrage vanuit gemeentes nodig voor openbare zwembaden. Bij voorkeur 
met een goed omschreven prestatie-eis. Bij particuliere zwembaden, is er een andere kostendrager: zoals een hotel of een exclusief lidmaatschap. Die baden zijn niet openbaar toegankelijk.

In de winter van 2013/2014  hebben we onderzocht hoe het staat met buitenbaden in een aantal andere hoofdsteden. Daarbij zochten we in iedere stad een openluchtbad met “het 
Flevoparkbadgevoel”: Een openluchtzwembad dat een 50-meterbad heeft , met een harmonieuze, relaxte sfeer, een grote diversiteit aan bezoekers en dat al jaren zorgt voor 
maatschappelijke cohesie. We hebben hierover onderhoudende blogjes gepubliceerd op onze facebookpagina Red het Flevoparkbad. Onze conclusie is dat ook elders buitenbaden zeer 
geliefd zijn. Voor Amsterdam en Amsterdamse zwembaden zagen we veel goede, inspirerende ideeën. Over de wijze van organisatie van zwembaden (vaak gemeentelijk), het gebruik van de 
baden (verrassend), de entreeprijzen (nooit meer dan €5,-), de betrokken burgers, de uitstekende websites die sommige hoofdsteden aanbieden en ga zo maar door. Een filmpje over ‘s 
winters buiten zwemmen in Londen leverde deze winter een piek aan positieve reacties op.

Graag bieden we u de geactualiseerde versie van onze blogjes aan. We hopen dat het constructief bijdraagt aan een haalbare voortzetting van het Flevoparkbad waar bij de het 50-meter 
openluchtbad, het groene karakter en de grote ligweiden voorop staan. 

Waar u zich zorgen maakt over kinderen die hun zwemdiploma willen halen: bedenk dat zwemmen in een openluchtbad de meest aantrekkelijke en veilige manier voor ze is om de 
zwemkunst te onderhouden. 

Waar u meent dat zwemmen minder populair is: het succes van de Amsterdam Cityswim bewijst het tegenovergestelde. Waar kunnen mensen beter trainen voor zo’n event dan in een 50-
meter bad.

Waar u wilt bijdragen aan de gezondheid van alle Amsterdammers, jong en oud: bedenk u dat mensen die zwemmen veel calorieën verbranden met weinig risico op blessures. Een 
buitenbad als het Flevoparkbad past helemaal in de trend van Urban Sports: mensen die ongeorganiseerd en divers willen sporten.

Laat dat niet verloren gaan. We hopen dat u er niet voor kiest een tweede Brussel te worden.

Met vriendelijke groeten,
Vrienden van het Flevoparkbad

https://www.facebook.com/redhetflevoparkbad/posts/619834798127388?comment_id=619971298113738&offset=0&total_comments=5&comment_tracking={"tn":"R3"}


New York
New York heeft 34 openbare buitenbaden. Ze worden beheerd 
door the City of New York Parks and Recreation department, de 
gemeente dus. Al deze zwembaden zijn GRATIS toegankelijk! 

Er gelden (voor ons grappige) regels waarvan het handig is om die 
van te voren te weten. Zo is het de bedoeling dat je zelf een 
stevig hangslot meeneemt om het kluisje waar je je spullen 
opbergt af te sluiten. Heren moeten rekening houden met een 
controle op de voering van hun zwembroek, waarbij er gecheckt 
wordt of het wel een zwembroek is. 

Het is niet toegestaan om spullen in het zwembad mee te nemen, 
het Department dekt zich in tegen de New Yorkers die graag 
mogen “sewen”; dus zo veel mogelijk is voor eigen risico. Mocht 
je wel iets aan willen trekken dan is alleen een wit t-shirt en witte 
hoed toegestaan rond het zwembad om je tegen de zon te 
beschermen. Zwemarmbandjes voor kleine kinderen raden ze af. 
Blijf maar in het ondiepe is het advies, of informeer naar de 
mogelijkheden voor GRATIS zwemles. Eten en drinken doe je bij 
de particuliere horeca in de buurt. 

De aanleg van al deze openbare zwembaden is voor een groot 
deel het werk van beroemde en beruchte Robert Moses (1888-
1981), de directeur publieke werken van New York (van jaren 30 
tot jaren 60), die zelf een fanatiek zwemmer was.

Een van de mooiste is de Astoria Park Outdoor Pool, met uitzicht 
op de skyline van Manhattan. Met een populaire bijna 10 meter 
hoge duikplank met een apart bassin. Liefhebbers checken de top 
5 met leuke wetenswaardigheden, zoals  McCarren Park Pool dat, 
na een tijd als festivallocatie gediend te hebben, weer als 
zwembad werd gerenoveerd.

Elitaire New Yorkers, die liever niet onder het gewone volk 
verkeren, kunnen uitwijken naar diverse private pools met een 
membership van zo’n $300. 

http://www.nycgovparks.org/facilities/outdoor-pools/
http://newyork.cbslocal.com/top-lists/the-5-best-public-pools-in-nyc/


Parijs
In  “the life of Pi” lazen we  dat de hoofdpersoon, een Indiaas jochie, door z’n 
vader is vernoemd naar schijnbaar het mooiste zwembad op Aarde: la Piscine 
Molitor te Parijs. Dat maakt nieuwgierig naar wat Parijs te bieden heeft.

Parijs heeft 38 zwembaden, waaronder zes 50-meterbaden, allen beheerd en 
geëxploiteerd door de gemeente Parijs zelf. De meeste liggen binnen de 
peripherique” ofwel de ringweg en kosten €3,- voor een volwassenenkaartje. 

De gemeente Parijs wil iedereen optimaal informeren over zwemmen en 
zwembaden. Op de website “piscines de Paris” zijn alle gemeentelijke 
zwembaden van de stad in één oogopslag te zien. Daarbinnen kan je zoeken 
naar een zwembad van je gading en dat open is. De gemeente Parijs ververst 
wekelijks de webpagina voor de actuele openingstijden van alle zwembaden, 
zodat je niet voor een dichte deur staat als een zwembad net een 
onderhoudsbeurt heeft (dat doen ze ook voortdurend). 

Alle bijzonderheden van de zwembaden staan er op: temperatuur van het 
water, maten en diepte van de baden, douches, kleedruimten en verdere 
bijzonderheden (haardrogers, Wi Fi , ’s nachts zwemmen etc).  Ook als app voor 
je Iphone of Android gratis verkrijgbaar. “Nager sans stress” (zwemmen zonder 
stress) noemen de Parijzenaars dat. De buitenbaden zijn  natuurlijk ook op te 
vinden. Met de mogelijkheden tot zonnebaden of te wel “solarium” . 

Het in de Seine drijvende zwembad “Josephine Baker” met een bad van 25 
meter is best bekend. De buitenbaden in Parijs zijn vaak in de winter overdekt 
en zomers gaan dak en muren eraf (typisch parijs dingetje: Denk maar “Oh la la” 
en “Moulin rouge”).  Het Flevoparkbadgevoel vinden we bijvoorbeeld in “Roger 
le Gall” in het 12e arrondissement. Met 50-meterbad, met ligweiden, en dus ’s 
winters met een dak. Ook het bad voor naturisten trouwens. Maar er zijn nog 
veel meer openluchtbaden, allemaal met zo hun eigen specialiteit. Kan je geen 
Frans dan is er nog altijd de lijst van Time Out

En Piscine Molitor, dat mooiste zwembad ter  wereld? Gesloten in 1989, en 
daarna een tijd af en aan in gebruik geweest als festival-of kunstlocatie. In 2014 
is het heropend nadat het is verbouwd tot exclusief vijfsterren art+wellness-
hotel. Het zwembad is ook weer terug. Met een dak dat open en dicht kan. 

http://meslieux.paris.fr/piscines
http://www.paris.fr/pratique/pratiquer-un-sport/piscines/piscines-toute-l-info-sur-votre-piscine-gratuitement-en-temps-reel/rub_152_actu_124295_port_24458
http://www.timeout.com/paris/en/sport-and-fitness/swimming-pools-in-paris
http://www.mltr.fr/


Brussel
In Brussel is geen openbaar openluchtzwembad.  Als enige hoofdstad in Europa. 

Er zijn door de gemeente geëxploiteerde overdekte zwembaden, waar niet-
Brusselaars 1 euro meer betalen dan Brusselaars die €3, euro entree betalen. 

Openluchtbaden zijn wel  buiten de gemeente te vinden, zoals openluchtbad 
“Lammekes” in Grimbergen. Voor inwoners van Grimbergen is het tarief €3,-
voor anderen €9,-. Zo houd je de Brusselaars wel buiten! 

Ooit was er in Brussel het 50-meter openluchtbad Solarium-Evere. Het werd in 
1978 gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex. De Belg is 
nu eenmaal geboren met een baksteen in de maag, zoals het gezegde gaat. 
Leden van de chique sportclub David Lloyd kunnen nog wel buitenzwemmen in 
Brussel. Het voormalig openlucht zwembad van Ukkel is overgenomen door 
David Lloyd.

Toch hebben Brusselaars zeker behoefte aan een openbaar openluchtbad, en er 
was zelfs al een ontwerp voor. Maar hierover bestaat al jaren politieke strijd. 
Met als dieptepunt dat het Vlaams Blok het openluchtbad afwees “omdat het 
een beloning zou zijn voor allochtone jeugd, die zich misdraagt in de 
buitenbaden buiten Brussel”. 

De plannen staan nu in de ijskast tot verdriet van de vele Brusselaars die geen 
lid van David Lloyd kunnen worden. Ze wijzen wanhopig naar andere Europese 
steden zoals Amsterdam, waar wel openbare openluchtbaden zijn (ze moesten 
eens weten…) zonder resultaat.

Zo zie je maar: wat eenmaal weg is komt nooit meer terug, en de politiek is 
onvoorspelbaar. Triestig, om het op zijn Vlaams uit te drukken.

De Vrienden keken wel op van een curiositeit op zwemgebied die Brussel heeft: 
het onderaardse indoor duikzwembad Nemo33. Het diepste punt bevindt zich 
op 34,5 meter diepte. Vanuit het bijbehorende restaurant kan je de duikers 
bekijken. Misschien een tof ideetje voor Amsterdam als er nog eens een 
ongebruikte tunnel of parkeergarage overschiet?



Berlijn
In Berlijn zwemmen de bewoners graag.  De Berliner Bädebetriebe, een soort 
verzelfstandigd zwembadexploitatiebedrijf  beheert en exploiteert  37 
overdekte zwembaden, 4 combibaden 7 baden voor scholen en verenigingen 
(om meer ruimte te scheppen voor recreatiezwemmen in de andere baden) , 22 
sauna’s en 26 openluchtzwembaden (natuurwater en openluchtzwembaden die 
in Duitsland heel lieflijk “zomerbad” heten) . 

Met subsidie van de overheid, maar ook bijdragen van sponsors. De prijzen zijn 
voor elk bad hetzelfde:  ongeveer 4 euro.  Ieder zwembad staat op de site met 
een 360-graden foto-serie zodat je precies kan zien waar je naar toe gaat. 

In de hippe wijk Kreuzberg (147.603 inwoners) , met een vergelijkbare gemixte  
bevolking als Oost, ligt “Sommerbad Kreuzberg” beter bekend onder de naam  
“Prinzenbad”.  Het heeft twee 50 meter-baden, waarvan één niet verwarmd, 
een ondiep bad (“nicht-schwimmerbad”) met glijbaan en fonteinen, een 
peuterbadje (planschbecken),  uitgebreide ligweiden en een restaurant. 

Iedereen is dol op het bad.  De documentaire “Prinzessinen” (2007) over 
tienermeisje die opgroeien in Kreuzberg en elkaar treffen in het Prinzenbad
heeft bijgedragen aan de cult-status van het zwembad. Op koudere dagen is het 
zwembad het domein van de stoere banentrekkers. Als de  temperatuur maar 
even stijgt begeeft heel Kreuzberg zich naar dit bad en is het gezellig druk.

Het bedrijf Scube parks wist het Berliner Bäderbetriebe in 2011 te verleiden 
voor de verhuur van een deel van de ligweiden ecologische lodges op het 
terrein. Toen bleek dat er 40 logeerhutjes waren gepland stak de deelraad 
Kreuzberg daar een stokje voor door de benodigde vergunningen te weigeren. 
Een zwembad is geen hostel luidde het oordeel, en dat gaan we niet stukje bij 
beetje privatiseren, dit is een zwembad met ligweiden.  Maximaal 5 ecohutjes
mochten er komen, waarvan de gasten na sluitingstijd van het zwembad binnen 
de hekken vastzaten.  Het bedrijf moest zelf de kosten dragen voor de 
noodzakelijke receptie en per gast de entree voor het zwembad betalen. Na een 
jaar zijn ze  dan ook uitgeweken naar een andere plek.

De Kreuzbergers zijn daar erg ingenomen mee. Zij koesteren hun bad. Tijdens 
het seizoen verschijnt er een bijna dagelijkse Prinzenbadblog over het zwembad 
en zomerzwemmen in de Berliner Tageszeitung bijgehouden door enthousiaste 
fans.

http://www.berlinerbaeder.de/
http://www.berlinerbaeder.de/baeder/sommerbad-kreuzberg/
http://blogs.taz.de/prinzenbad/


Londen
De Londenaren weten het wel : When temperatures rise in the summer
there's only one place to really cool off - London's outdoor pools and
lidos. Whether it's athletic lengths or lazing and sunbathing, a watery
submerging is what's called for. Take your togs, soak up some rays, pack 
a picnic and dive in for a delicious al fresco swim.

En daar is ook gelegenheid voor. De vrienden telden wel 7 
openluchtbaden met een 50-meterbad, of zelfs nog langer (60 en 90 m). 
Daarbij viel op dat veel van deze baden recent gerenoveerd zijn, èn dat 
het feit dat ze er nog zijn vaak het resultaat is van actie van 
buurtbewoners en gebruikers. 

Wie verwacht dat in het Walhalla van de privatisering dat Groot 
Brittannië is? Maar ze hebben ook oog voor historisch erfgoed. En 
methodes om dat te behouden: bijvoorbeeld door “social enterprises” 
die zwembaden, sportaccommodaties, maar ook bibliotheken 
toegankelijk en betaalbaar houden. En actieve verenigingen, die van 
alles organiseren in de baden, waar de leden dan van kunnen profiteren. 

Ook interessant om te vertellen: er zijn in Londen zeker twee 
openluchtbaden de hele winter open zijn:  Hampton Pool en London 
Fields Lido. Beiden gelegen in een park, net als het Flevoparkbad.

Tooting Bec Lido is ’s winters dicht behalve voor verenigingsleden: eens 
in de twee jaar organiseren ze het British Cold Water Championship. 
Met als hoogtepunt het versierde badmutszwemmen.

En dan is er ook nog Brockwell Lido: onverwarmd en alleen ’s zomers 
open. Het ligt midden in Brixton, de prachtbuurt van Londen waar de 
Makkassarbuurt zich zo mee verwant voelt. Zij hebben ook weer wat 
bijzonders: voor 10.00 uur is het gratis zwemmen voor 60-plussers. 

Moeilijk kiezen hoor. Gelukkig zijn er veel lijstjes van de Londonse
buitenbaden te vinden

Er zijn in London veel (arme) kinderen die niet zwemmen en ook niet 
sporten. Voor hen heeft de burgemeester het Make a Splash
programma georganiseerd. Een mobiel leszwembad dat van school naar 
school reist en in de gymzaal wordt opgesteld.

http://www.londontown.com/London/Summer-Swimming-in-London
http://www.makeasplashlondon.org/


Wenen
De Weners nemen zwemmen en zwembaden en zwemplezier al eeuwen heel 
serieus.  Er is zelfs een hele Wikipedia-pagina aan gewijd (in het Duits)

Wenen heeft 20 gemeentelijke zwembaden: vijf overdekte, zeven combibaden 
(binnen en buiten)  en  zes openluchtbaden die in de zomer open zijn. Ze 
hebben veel extra’s:  naast de gewone baden voor baantjes trekken, een ondiep 
bad en een peuterbad, hebben ze ook golfslagbaden, kneippbaden (dat leggen 
we nog uit) duikplanken, glijbanen. Ter afwisseling van het zwemmen zijn er 
sport-en spelterreinen, enorme ligweiden, veel groen, ligstoelen , meerdere 
horecagelegenheden en winkeltjes. Er is aanbod van activiteiten van 
zwemlessen tot watergymnastiek. De informatie is duidelijk en goed te vinden 
op de gemeentelijke site en aantrekkelijk gebracht. Een volwassenenkaartje kost 
€5,50. Lagere tarieven voor jongeren, 60-plussers en families.

De Weense buitenbaden worden steeds vaker verwarmd met zonne-energie 
met aanvulling van stadsverwarming. De badmeesters zijn verantwoordelijk 
voor het dagelijks onderhoud van de zwembaden inclusief het groenonderhoud. 

Onze keus dit keer is het Laaerbergbad. In Favoriten (Distrikt 10, 186.000 
inwoners). Het is een  dichtbevolkt multicultureel stadsdeel vlakbij het centrum. 
Het zwembad heeft grote ligweiden, een 50-meterbad (sportbad), ondiepe 
baden en een golfslagbad en heerlijke gratis ligstoelen.  En verder : vijf 
horecagelegenheden, waaronder een Sektbar (champagnebar), een winkel met 
badmode, een beachvolleybalveld, een voetbalveldje en een enorme duiktoren. 

De duiktoren is het middelpunt van het jaarlijkse evenement  “Wiener 
Dirndlfliegen”: Dirndls M/V spingen in de befaamde alpenklederdracht in het 
water. Voor de heren die geen jurk aan willen is er een speciale zwemwaardige 
lederhosen.  Dikke lol natuurlijk, vooral ook voor de gewone 
zwembadbezoekers.

Dat Kneippbad?  Dat is een ondiep bad waar je langs een reling blootvoets in 
loopt. Versterkt het immuunsysteem en revitaliseert. Het werkt heilzaam door 
in het hele lichaam. Kennelijk in Duitsland en Oostenrijk heel populair. 
Uitgevonden als therapie door Dr. Kneipp (van de badolie) .Wij kenden het nog 
niet, maar het lijkt ons een geweldige tip voor het Flevoparkbad.

Wenen komt de laatste tijd steeds meer in beeld als een van de hipste steden 
van Europa. Een goede plek om inspiratie op te doen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Baden_und_Schwimmen_in_Wien
http://www.stadt-wien.at/freizeit/sport/schwimmbaeder-in-wien-im-ueberblick.html
http://www.stadt-wien.at/freizeit/sport/schwimmbaeder/laaerbergbad-freibad-in-wien-favoriten.html


Amsterdam
Er zijn in Amsterdam 10 gemeentelijke zwembaden, waarvan 2 buitenbaden, 4 
binnenbaden en 4 combinatie-baden. Er zijn drie 50-meterbaden in de open 
lucht: in het de Mirandabad, Mercatorplaza en het Flevoparkbad. Eén daarvan 
(Mercator Plaza) is onregelmatig open en heeft geen Olympische maten. De 
zwembaden vielen van circa 1990 tot 2015 onder de verantwoordelijkheid van 
stadsdeelraden. De stadsdeelraden hebben daar op verschillende wijze invulling 
aan gegeven.

In 2012 kwamen buurtbewoners er achter dat stadsdeel Oost een groot deel van 
de ligweiden om niet ter beschikking ging stellen aan een camping. Dat jaar 
werd de sportbegroting overschreden door de kosten van het hek dat het 
stadsdeel ten behoeve van de camping bouwde.

Zwemliefhebbers sloegen alarm: zij zagen dat stadsdeel Oost inzette op sluiting 
van het Flevoparkbad. Er vormde zich een netwerk van mensen die onder de 
naam Vrienden van het Flevoparkbad deden wat ze konden om het 
openluchtbad voor sluiting te behoeden. Met publiciteit, filmpjes, tweets, een 
facebookpagina, een website, grondig onderzoek, petities en een burger-
initiatief met constructieve voorstellen. Er was veel bijval: het Flevoparkbad is 
erg geliefd en bekend bij (oud) inwoners van de o.a. Indische buurt, Oost, IJburg, 
Watergraafsmeer Diemen en de Oostelijke binnenstad. Ook nieuwe vrienden 
melden zich: mensen die blij verrast waren dat er zo’n mooi zwembad was. Dat 
wisten ze niet omdat de publiciteit tot dan toe beperkt bleef tot stadsdeel 
Zeeburg. 

In de warme zomer van 2013 besteedden bijna alle landelijk kranten positieve 
aandacht aan het Flevoparkbad. Het Parool riep het Flevoparkbad uit tot “het 
beste buitenbad” van Amsterdam.

De bezoekersaantallen en abonnementen verkoop zijn inmiddels enorm 
gestegen. De facebookpagina heeft meer dan 1700 volgers, het Flevoparkbad
verschijnt meer en meer in toeristische informatie als tip dank zij de Engelstalige 
info (zelfs IAmsterdam gebruikt een foto van de Vrienden), waar de vrienden in 
2012 nog enorm moesten zoeken om via Google meer dan één afbeelding van 
het Flevoparkbad te vinden, is dat inmiddels geen probleem. Uit de Vrienden is 
de Vereniging Flevoparkbad voortgekomen, met meer dan 700 leden die vroeg-
en laatzwemmen organiseren buiten de reguliere openingtijden (10.00-17.30) 
en extra activiteiten. De Zwemvierdaagse is terug. Ondernemers en (studenten) 
verenigingen hebben het bad gevonden en dragen bij aan meer bezoekers.

Maar uiteindelijk gaat het om de “gewone” bezoekers die zo graag in het 
Flevoparkbad komen. Zij hopen dat de gemeente er voor zorgt dat ze nog lang 
van het Flevoparkbad kunnen genieten. Mogen we op u rekenen?

http://www.flevoparkbad.com/wp-content/uploads/2013/06/behoudflevoparkbadmailversie.pdf
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3478390/2013/07/19/Flevoparkbad-ondanks-onduidelijke-toekomst-verkozen-tot-beste-buitenbad.dhtml
https://www.facebook.com/redhetflevoparkbad
http://www.flevoparkbad.com/english/
https://verenigingflevoparkbad.wordpress.com/
http://www.flevoparkbad.com/contact/


Colofon
• Gemaakt door: de Vrienden van het 

Flevoparkbad

• buitenzwemmen@gmail.com

• www.flevoparkbad.com

• Foto voorpagina: Chaika zwembad 
Moskou (niet beschreven)

• Foto’s: Astoria Park Outdoor Pool (New 
York), Piscine Roger le Gall (Parijs) , 
Nemo33 (Brussel), Sommerbad Kreuzberg
(Berlijn), Hampton Pool (Londen),  
Laaerbergbad (Wenen) internet

• Foto Flevoparkbad: Peter de Krom in 
NRC-artikel over het Flevoparkbad 24-07-
2013: “De beste plonsfactor in de stad”

• Foto colofon: Mari Soppola

mailto:buitenzwemmen@gmail.com
http://www.flevoparkbad.com/

