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Geachte leden van de commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport, 
 
Op 31 oktober j.l. waren we in uw vergadering aanwezig als één van de vijf insprekers op agendapunt 
14. Beantwoording advies Sportraad Agenda Zwembaden Nr. BD2018-011953. 

Het zal u duidelijk zijn geworden hoe belangrijk het behoud van het Flevoparkbad als buitenbad is 
voor velen. Voorts dat de trend dat mensen meer zwemmen in natuurwater geen reden is om het 
aantal m3 in de buitenbaden te verminderen, en dat de behoefte aan overdekt zwemwater niet ten 
koste van openluchtzwembaden zou moeten zijn. 

Wij zijn verheugd dat de wethouder een toezegging deed voor een dialoog en participatie over de 
toekomst van het Flevoparkbad met alle belanghebbenden.  

Echter, maken u graag deelgenoot van onze verbazing over de beantwoording van de waarnemend 
wethouder Sport. We volgen de besprekingen, stukken en besluitvorming over zwembaden en het 
Flevoparkbad al sinds 2012. Dat doen we via de openbare stukken zoals de gemeente die publiceert 
via raadsinformatie. Het gaat om de volgende punten: 

- De agenda zwembaden zou uitgebreid besproken zijn tijdens de commissievergadering Zorg 
en Sport op 8 maart 2018 (de laatste commissie voor de verkiezingen) en niet gepiept was 
naar de raad. Wij lezen in het verslag van die commissie een toezegging van de wethouder 
sport dat hij zal onderzoeken waarom buitenbad en pierenbadjes niet zijn opgenomen in de 
agenda zwembaden 2025.  Het resultaat van deze toezegging hebben we nog niet gezien; 

- We hebben nog geen raadsbesluit gezien over de agenda zwembaden 2025, wij waren (en 
zijn) in de veronderstelling dat de Agenda Zwembaden 2025 nog niet is vastgesteld in de 
gemeenteraad; 

- Wij kennen geen onderzoek naar de behoefteraming van zwemwater uit 2015. Dat bestaat 
niet, of is nooit openbaar gemaakt. Als het bestaat zouden we het graag inzien. Wel kennen 
we een onderzoek uit 2013 in opdracht van Stadsdeel Oost.  Hierop hebben we eerder 
gereageerd in de commissie Zorg en Sport van 16 juni 2016  namelijk dat dit o.i. een prima 
onderzoek was naar de behoefte overdekt zwemwater, maar dat het wat betreft de 
behoefte aan openlucht zwembaden te kort schiet. Wij denken dat de Sportraad het bij het 
rechte eind heeft om te vragen naar beter onderzoek voor u onomkeerbare beslissingen 
neemt. De (recreatieve) bezoekers van een buitenbaden zijn niet zo maar te vergelijken met 
bezoekers van binnenbaden. Bijvoorbeeld omdat de motivatie om te gaan zwemmen groter 
is in de zomer, omdat dit ook bezoekers aantrekt die niet zo gauw een binnenbad bezoeken, 
en omdat de verblijfsduur in een buitenbad veel langer is èn de bezoekers van een buitenbad 
het zwembad terrein ook gebruiken voor andere manieren van bewegen (zoals bijvoorbeeld  
balspelen, trampolinespringen).  Precies wat u met uw sportvisie beoogt om op een 
laagdrempelige manier mensen aan het bewegen te krijgen. 

 
We hebben het aantal bezoekers aan het Flevoparkbad inmiddels nagevraagd. Er waren 112.000 
bezoekers.  Een geweldig resultaat!  

• Voor het eerst sinds 20 jaar is het aantal bezoekers weer boven de 100.000. 

• In de vergelijkbaar warme zomer van 2003 kwamen er 76.000 bezoekers 

• Flevoparkbad is waarschijnlijk een van de beste bezochte buitenbaden van Nederland (hoger 
dat 110.000 in het seizoen hebben we bij andere buitenbaden nog niet kunnen vinden) 

• Ter vergelijking: het Bijlmerparkbad (een binnenbad, dus weersonafhankelijk) ontvangt 
76.000 bezoekers gedurende het hele jaar (OIS cijfer van 2017)  

 
Bijgaand de grafiek ontwikkeling van het bezoek in de periode 2010-2018: het blauwe balkje staat 
voor het aantal dagen waarop het meer dan 25 °C was, en het oranje balkje het aantal bezoekers. De 
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trendlijn geeft de stijging van het aantal bezoekers weer. Duidelijk is in de grafiek te zien dat het 
aantal bezoekers onafhankelijk van de weersomstandigheden de laatste jaren stijgt. De laatste 5 jaar 
kwamen er gemiddeld 72.000 bezoekers 
De stijging van het bezoekerscijfer van het Flevoparkbad is het hoogste van de Amsterdamse 
zwembaden (bronnen grafiek: OIS, jaarboek Amsterdam in cijfers 2018, KNMI: weersgegevens). 
 

 
 
Wij denken dat extra stijging van bezoekers in het Flevoparkbad komt door groeiende interesse voor 
zwemmen in buitenbaden, maar ook door de participatie  van de Vrienden van het Flevoparkbad 
(sinds 2012) en van de Vereniging Flevoparkbad (sinds 2014) op allerlei vlak.  
 
De motivatie daarvoor komt voort uit het grote belang dat ze hechten aan het Flevoparkbad in de 
huidige vorm. 
Daarom nogmaals ons pleidooi aan u: Behoud Flevoparkbad zoals het is, koester deze unieke 
maatschappelijke voorziening en investeer in een duurzame toekomst voor dit buitenzwembad. Een 
accommodatie als het Flevoparkbad zal nooit meer te realiseren zijn in de toekomst, die mag niet 
verloren gaan. 
Huidige en toekomstige  Amsterdammers zullen u er zeer dankbaar om zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vrienden van het Flevoparkbad 
. 
 


