
24 mei 2020 

Geachte leden van de raadscommissie Zorg, Jeugd en Sport, 

 

Graag vragen wij uw aandacht in de commissievergadering van 28 mei a.s. voor de openstelling van 

het Flevoparkbad. Het Flevoparkbad is, als enig gemeentelijk buitenbad, nog steeds niet geopend. 

Wanneer het wel opengaat en voor wie, is uit de gemeentelijke communicatiekanalen niet duidelijk. 

Velen belden het op de gemeentelijke website opgegeven telefoonnummer  tevergeefs. De telefoon 

wordt niet opgenomen. Er wordt voor de openingstijden verwezen naar de Vereniging Flevoparkbad. 

De Vereniging gaat zelf pas in  juni van start met vroeg- en laat zwemmen voor haar leden. Het is niet 

duidelijk of banenzwemmen in het Flevoparkbad alleen is weggelegd voor leden van de Vereniging of 

voor alle zwemmers.  

Het Flevoparkbad is, volgens ons, door de grootte van de baden en het omliggend terrein uitstekend 

geschikt te maken voor openstelling . Nu camping Zeeburg er zijn tenten niet meer opslaat is het 

terrein zelfs extra ruim en is er de mogelijkheid een tweede in-of uitgang te realiseren.    U weet dat 

inwoners van Amsterdam bij warm weer behoefte hebben om naar buiten te gaan, te bewegen en 

verkoeling te zoeken. Juist nu, in een tijd dat vakantie niet of beperkt mogelijk is, is iedere verruiming 

van plekken waar dat kan is, zeker voor kinderen, welkom.  

Wij denken dat dat bij het Flevoparkbad heel goed mogelijk is.  Al vanaf 29 mei mochten de 

buitenbaden open voor kinderen en vanaf 11 mei alle gemeentelijke zwembaden. Uiteraard binnen 

bepaalde restricties, waarbij, overigens net als elders, afstand houden het voornaamste criterium is. 

Alle lof voor de gemeentelijke zwembadbeheerders, ze doen hun uiterste best om alles in orde te 

krijgen, ook voor recreatief zwemmen. Zij worden met een klein team voor totaal nieuwe opgaven 

gesteld. Probleem is dat het “protocol verantwoord zwemmen” ,dat door de zwembadbranche is 

opgesteld,   enkel de exploitanten van binnenbaden, zwemonderwijs, zwemverenigingen bedient 

maar niet de buitenbaden.   

Gevolg is dat het protocol slecht te hanteren is voor buitenbaden. Recreatief zwemmen komt er 

nauwelijks in voor. Voor  banenzwemmen wordt nu aangesloten bij de praktijk van binnenbaden die , 

tussen al hun tijdvakken voor zwemles, aquasport, verenigingszwemmen etcetera een beperkt aantal 

tijdvakken mogelijk maken voor banenzwemmen. Bij buitenbaden werkt het anders: die zijn 

gebruikelijk de hele tijd open voor recreatief zwemmen (waaronder ook banenzwemmen) en hebben 

daarbij speciale uren voor banenzwemmers. Bovendien maakt men gebruik van ligweiden om te 

spelen en te zonnen.  Nu zijn de Amsterdamse buitenbaden alleen tijdens die speciale uren voor 

banenzwemmen voorlopig geopend.  (in het Flevoparkbad van 7 uur tot 9 uur ’s ochtends vanaf 25 ? 

mei) 

Wij  hebben de volgende ideeën om de openstelling van het Flevoparkbad, het “beste buitenbad van 

Amsterdam”, zo snel mogelijk voor iedereen veilig en verantwoord en mogelijk te maken. : 

- Maak geen gebruik van het protocol zwembaden voor de buitenbaden: het protocol is niet 

bindend, het is een richtlijn van de zwembadbranche. Er zijn andere protocollen voor het 

gebruik van buitenruimte en recreatie die veel beter aansluiten bij het gebruik van 

buitenbaden.  De burgemeester is het bevoegd gezag om vast te stellen wat wel en niet kan. 

- Benut de capaciteit van het Flevoparkbad ten volle. Nu veel mensen thuiswerken zullen ze 

blij zijn een uurtje te kunnen gaan zwemmen tussendoor. Kinderen na school. Hele dagen 

https://water-vrij.nl/organisaties/


open dus en desnoods langer bij zeer warm weer. Frisse lucht, zon en beweging hebben een 

goede invloed op het immuunsysteem van mensen. 

- Benut de watercapaciteit ten volle bij  maximale bezoekersaantallen: de richtlijn is één 

persoon per 10 meter, voor kinderen onder de 12 is geen afstandscriterium. Het 50- 

meterbad is 1181 m2. Daar zouden dus zeker meer mensen tegelijk kunnen zwemmen. Het 

ondiepe bad is nog groter. We snappen dat men voorzichtig wil beginnen (in het de 

Mirandabad mogen nu maximaal 36 mensen in het 50-meterbad) , maar begin dan snel en 

bouw zo snel mogelijk ervaring op voor hete dagen.  

- Vergeet de kinderen en jeugd niet.  In feite zijn de gemeentelijke buitenbaden nu voor hen 

gesloten  Zo veel is er voor de jeugd  nu niet te doen, terwijl er voor kinderen geen 

afstandseis geldt, alleen voor hun volwassen begeleiders. Zij zouden vrij uit in het ondiepe 

bad kunnen spelen en degenen met een zwemdiploma willen ook wel eens een baantje 

trekken.  Ook aan het peuterbadje, voor de allerjongsten, is behoefte.  Met creativiteit is hier 

van alles voor te bedenken en te organiseren. We kunnen u de voorbeelden uit binnen- en 

buitenland zo aanreiken.    

- Help de beheerders van de buitenbaden bij de voorbereiding van openstelling voor 

recreatief zwemmen. De beheerders staan voor een nieuwe extra opgave en het team 

buitenbaden is klein. U hebt binnen de gemeente genoeg ambtelijke know how in huis om te 

adviseren op passende looproutes en afstand houden waarmee u de mensen van de afdeling 

zwembaden te hulp kunt schieten met raad en daad.  

- Maak online reserveren mogelijk waarbij inzichtelijk is wie waar en wanneer terecht kan. 

Zeker als het echt heel warm is dat volgens ons belangrijk. Er zijn allerlei bestaande systemen 

voorhanden waar bijvoorbeeld de Amsterdamse horeca nu al gebruik van maakt. Een  

gemeentelijke voorbeeld is sportbedrijf Rotterdam. Dit maakt gebruik van Eventbrite om 

tijdvensters in zwembaden te reserveren en heeft een speciale zwemapp.  

- Maak ruimere tijdvensters voor recreatief zwemmen in buitenbaden. Wij zagen allerlei 

voorbeelden in de Duitse buitenzwembaden die respecteren dat mensen en kinderen in de 

buitenbaden daar niet alleen komen om een baantje te trekken, maar ook om af te koelen, 

te spelen en te zonnen. Het minimale tijdvenster dat we zagen is twee uur.  

- Pas de tarieven aan voor buitenbaden: de tarieven zijn dit jaar verhoogd naar 5 euro per 

zwembezoek. Stadspaskorting is vervallen. Dat gaat uit van een hele dag in het zwembad. Als 

die mogelijkheid beperkt is tot een tijdvenster passen daar lagere tarieven bij. Zo  gebeurt 

het ook in Wenen en Berlijn. Maak een bezoek aan het Flevoparkbad voor zo veel mogelijk 

mensen (financieel) bereikbaar. 

- Zet indien nodig in deze omstandigheden meer personeel in: het eigen personeel van de 

binnensportaccomodaties, die gesloten zijn is wellicht beschikbaar,  het sport/buurtwerk is 

gestopt. Daar zitten mensen werkeloos thuis die waarschijnlijk graag aan de slag willen om 

één en ander te begeleiden. Recent is er een nieuwe lichting lifeguards door de gemeente 

opgeleid die ongetwijfeld popelt om aan de slag te gaan. Het zwembadpersoneel in 

buitenbaden bestaat uit het algemeen uit seizoensarbeid door oproepkrachten. We denken 

dat we u niet hoeven uit te leggen dat hier het mes aan beide kanten snijdt: extra inkomen 

én een leuke invulling van een zomer waarin het op vakantie gaan voor een hoop mensen 

misschien wel erg beperkt zal zijn. Velen zagen de hoop op werk in horeca en op 

evenementen deze zomer al in rook opgaan: u hebt hier iets te bieden. Voor life guards kan 

gelden dat er minder van nodig zijn: er zijn immers minder zwemmers? Aan mensen (hosts) 

die het afstand houden in goede banen leiden buiten het water en mensen die voor de 

hygiëne zorgen (toiletten, relingen, knoppen) kan juist meer behoefte zijn. 



- Heb vertrouwen in ons, de bezoekers van het Flevoparkbad: Wij willen graag in een 

buitenbad zwemmen, verkoeling zoeken, spelen en luieren in de zon, onze kinderen ook. We 

zijn ons prima bewust van de 1,5-meter samenleving, al helpt soms  een duidelijke aanwijzing  

wat wel en niet de bedoeling is. We willen niemand besmetten en ook zelf geen ziekte 

oplopen.  U mag ook hier een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. 

In de hoop dat u ons het perspectief van een fijne zomer in het Flevoparkbad snel helpt mogelijk te 

maken door de burgemeester en wethouders dringend te verzoeken hier werk van te maken. 

 

Vriendelijke groet, 

Vrienden van het Flevoparkbad 


