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Titel  
Vervolgtraject Bosbad en zwembad Hoogland  
 
Doel 
Het doel van deze peiling is om een aantal uitgangspunten voor de renovatietrajecten 
voor het Bosbad en zwembad Hoogland te bespreken. Dit ten behoeve van de integrale 
afweging door uw raad en om richting mee te krijgen voor toekomstige uitwerking voor 
de renovatie van het Bosbad en renovatie of nieuwbouw van zwembad Hoogland. 
 
Peilpunten 
Wij vragen uw raad zich uit te spreken over de volgende peilpunten met betrekking tot 
de toekomst van zwembad Hoogland en het Bosbad: 

1. Kunt u zich vinden in de lijn om het participatietraject over de plannen voor 
zwembad Hoogland en het Bosbad te faseren? Daarbij worden dan eerst de 
participatieplannen voor het Bosbad en daarna voor zwembad Hoogland 
uitgevoerd; 

 
Ten aanzien van de renovatie van het Bosbad gelden de volgende peilpunten:  

2. Leggen we aan uw raad voor het Bosbad twee à drie scenario’s voor óf wilt u 
dat we tot één advies komen? 

3. Is het aanpassen van de vormgeving van het Bosbad een optie? 
4. Vindt u het belangrijk de openstellingsperiode van het Bosbad te verruimen? 
5. Vindt u het belangrijk dat het terrein van het Bosbad ook voor een 

evenement, zoals Into the Woods, inzetbaar is?  
 

Aanleiding  
Op 12 januari 2021 heeft het college uw raad in de Ronde geïnformeerd over de 
noodzaak voor renovatie van zowel het Bosbad als Zwembad Hoogland. Hierbij heeft 
onderzoeksbureau Synarchis voor beide baden een aantal mogelijke scenario’s 
gepresenteerd. Wij hebben uw raad daarbij aangegeven dat er in de begroting 2021-
2024 en de concept Kadernota 2022-2025 geen rekening is gehouden met (de kosten van 
de investeringen van) deze grootschalige renovatie van het Bosbad en de renovatie of 
nieuwbouw van zwembad Hoogland.  
De bandbreedte voor de bouw- en investeringskosten van de twee scenario’s voor het 
Bosbad ligt volgens het Synarchis-rapport tussen € 2,32 miljoen en € 2,82 miljoen.  
De bandbreedte voor de bouw- en investeringskosten van de drie scenario’s van 
zwembad Hoogland ligt tussen de € 10 miljoen en € 22 miljoen. 
 
Uit de informatieve Ronde op 12 januari 2021 kwam naar voren dat, alvorens tot verdere 
uitwerking over te gaan een participatietraject met inwoners en gebruikers van de 
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baden dient plaats te vinden. In deze peiling vragen wij uw mening over een aantal 
stappen die ons college wil zetten.  
 
Beoogd effect 
Door het Bosbad te renoveren en zwembad Hoogland te renoveren of te vervangen 
zorgen we voor voldoende, kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig aanbod van 
zwemwater voor de inwoners van onze stad dat voldoet aan de wet- en regelgeving.  
 
Toelichting op de peilpunten 
1.1 Geven we het participatietraject bij de renovatie van de baden prioriteit aan het 

Bosbad of werken we plannen voor beide baden gelijktijdig uit? 
Het Bosbad verkeert in slechte staat. Het vergt jaarlijks een grote investering in 
onderhoud door SRO om te voldoen aan wettelijke eisen en het bad voor het 
zomerseizoen te kunnen openen. Renovatie van het Bosbad is essentieel om een 
mogelijke gedwongen sluiting te kunnen voorkomen. Uitwerking van een 
participatietraject om te komen tot een voorstel voor renovatie van het Bosbad heeft 
daarom prioriteit.  
Hoewel zwembad Hoogland gedateerd is en ook technisch verouderd is, verkeert het bad 
in goede staat van onderhoud. Recent heeft in dit bad nog groot onderhoud 
plaatsgevonden, waaronder de vervanging van het plafond en toepassing van 
Ledverlichting. Prioriteit voor renovatie van het Bosbad betekent dat wij uw raad eerst 
een voorstel voor renovatie van het Bosbad zullen voorleggen en in een later stadium 
een voorstel voor zwembad Hoogland.  
Vanaf 2024 geldt andere wettelijke regelgeving die mogelijk effect heeft op de chloor- 
en zuuropslag bij zwembaden. Bij de uitwerking van de toekomstige voorstellen houden 
we hier rekening mee. Naar verwachting zullen wij op een later moment een aantal 
uitgangspunten voor de renovatie van zwembad Hoogland bij uw raad peilen. Het 
participatietraject in Hoogland kan al wel worden opgestart.  
 
2.1 Hoe betrekken we gebruikers en inwoners bij de uitwerking van voorstellen voor 
renovatie van Bosbad en zwembad Hoogland? 
Door gebruikers en inwoners te betrekken, doen we naast een technische inventarisatie 
van mogelijke scenario’s ook recht aan de wensen, behoeften en inzichten die zij 
hebben. Door de door Synarchis geschetste scenario’s met hen te bespreken, kunnen 
deze verder uitgewerkt worden en worden voorzien van voor- en nadelen per scenario. 
Mogelijk leidt dit tot aanpassing van scenario’s of toevoeging van een alternatief 
scenario. Door de mogelijk gefaseerde uitwerking van voorstellen voor Bosbad en 
zwembad Hoogland, ligt het voor de hand om twee afzonderlijke participatietrajecten in 
te richten. In deze trajecten worden gebruikers en inwoners betrokken op in ieder geval 
de volgende onderwerpen: inrichting, functionaliteit, vormgeving en technische 
oplossingen. Bij Bosbad betrekken we de i.i.g. de volgende partijen en 
gebruikersgroepen:  

o Vrienden van het Bosbad 
o Vereniging Behoud Bos Birkhoven Bokkeduinen 
o Gebruikers Bosbad 
o Omwonenden Bosbad: inwoners Soesterkwartier en Berg, dierentuin en 

sportverenigingen 
o Regionale Uitvoerinsgdienst Utrecht (RUD) 
o Kultlab (Into the Woods) 
o SRO. 
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Bij zwembad Hoogland betrekken we i.i.g. de volgende partijen en gebruikersgroepen:  
o Vereniging dorpsbelangen Hoogland 
o Hooglands dorpsteam 
o Omwonenden 
o Ondernemersvereniging 
o Zwemvereniging Hoogland 
o ZPC Waterpolo 
o Gehandicaptensportvereniging Amersfoort 
o Amersfoortse reddingsbrigade 
o Tennisclub Hoogland 
o Voetbalvereniging Hoogland 
o Muziekvereniging Sint Caecilia, scholen in de kunst en huiswerkinstituut 

Hoogland (In ‘t Driespan) 
o Atletiekvereniging Triatlon  
o Basisschool De Horizon 
o Sportscholen, fysiotherapie, leisure partijen 
o SRO. 

 
2.2 Werken we één of meerdere scenario’s uit voor renovatie van het Bosbad? 
Na het participatietraject met gebruikers en inwoners werken we toe naar een voorstel 
aan uw raad voor renovatie van het Bosbad. We kunnen op basis van de bevindingen en 
afwegingen: 
- een volledig voorstel voor renovatie van het Bosbad aan uw raad voorleggen of 
- meerdere uitgewerkte scenario’s voorleggen, waarbij uw raad aangeeft welk scenario 
definitief in een uitgewerkt voorstel ter besluitvorming zal worden voorgelegd.  
Deze tweede variant bevat een tussenstap en vergt een intensievere en langere periode 
van uitwerking. Tegelijkertijd heeft uw raad daarmee meer inzicht in de te maken 
keuzes. De Vrienden van het Bosbad hebben hun eigen visie op de renovatie van het 
openluchtbad. Hun visie wegen we graag mee als mogelijk scenario voor het Bosbad. De 
visie willen we door een onderzoeksbureau laten toetsten, zodat deze met andere 
scenario’s te vergelijken is.  
 
2.3 Renovatie en openstelling 
De gebruikers van het Bosbad, de exploitant SRO en meerdere raadsfracties hebben 
aangegeven dat het niet wenselijk is wanneer het Bosbad tijdelijk wordt gesloten voor 
renovatie. Tegelijkertijd wordt het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan het 
Bosbad buiten de openstellingsperiode afgeraden door de adviseurs van Synarchis.  
De kans dat werkzaamheden in de koude periode buiten de garantievoorwaarden van de 
aannemer vallen is groot, daarmee staat de kwaliteit van de renovatie onder druk. Ook 
worden de extra kosten voor het overkappen (tent) en verwarmen van de ruimte buiten 
de openstellingsperiode geschat op incidenteel € 275.000. Bij tegenvallers tijdens de 
renovatie komt daarnaast alsnog een tijdige openstelling van het bad in gevaar.  
 
2.4 Bronpomp vervangen 
Vooruitlopend op de renovatie van het Bosbad willen we dit jaar door SRO een nieuwe 
bron laten slaan voor het aanleggen van een pompsysteem. Het slaan van een nieuwe 
bron en de plaatsing van een bronpomp met een grotere capaciteit bespoedigt het 
vullen van het bad met ongeveer drie weken (met huidige pomp duurt het ongeveer 5 
weken). Door deze vervanging (tussen € 80.000 – € 100.000 incidenteel) eerder te doen, 
wordt vanaf volgend zwemseizoen al geprofiteerd van deze ingreep en wordt tijdswinst 
geboekt bij de renovatie van het Bosbad op een later moment. De vervanging van de 
bronpomp wordt betrokken bij de Zomerrapportage 2021 en kunnen we incidenteel 
financieel dekken binnen het budget 2021 van programma 3.3 Sport.   
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3.1 Kan de vormgeving, inrichting en functionaliteit van het Bosbad aangepast worden? 
In de voorgestelde scenario’s voor het Bosbad wordt uitgegaan van in minder of 
meerdere mate aanpassing van de vormgeving, inrichting en functionaliteit van het 
Bosbad. Dit vanwege voordelen op het gebied van bezetting, exploitatie, behoefte van 
gebruikers, onderhoud en veiligheid en toezicht. De Stichting Vrienden van het Bosbad 
heeft aangegeven tegen verkleining of aanpassing van de vormgeving van het bad te zijn 
en vraagt vanuit dat oogpunt een monumentenstatus aan voor het Bosbad. De aanvraag 
voor Rijksmonument is afgewezen en nu wordt onderzocht of het bad in aanmerking 
komt voor de status van gemeentelijk monument. 
Wij vernemen graag hoe de raad aankijkt tegen de optie:  

a. verkleinen van het wateroppervlak (van het half diepe bassin) ten behoeve van 
extra ligweide; 

b. verwijderen van de heuvel in het ondiepe bassin; 
c. vervangen van het ondiepe bassin door een spraypark, waarbij dit bassin wordt 

gedempt. 
 
4.1 Moet het Bosbad een langere periode per jaar open zijn? 
Het Bosbad is in de huidige situatie alleen geopend in de zomermaanden. Door, onder 
meer, verwarming toe te voegen zou het bad eerder in het jaar geopend kunnen worden 
en langer open kunnen blijven, waardoor de inwoners van Amersfoort een langere 
periode van het jaar gebruik kunnen maken van het Bosbad. Met dergelijke ingrepen zijn 
aanzienlijke investeringen gemoeid en zij werken door in de exploitatie en het 
duurzame karakter van het Bosbad. Met de financiële effecten van dergelijke 
investeringen is in de begroting 2021-2024 en in de concept Kadernota 2022-2025 van de 
gemeente geen rekening gehouden. 
 
5.1 Is het van belang dat evenementen kunnen plaatsvinden op het terrein van het 
Bosbad? 
Op het terrein van het Bosbad vindt jaarlijks het festival Into the Woods plaats. Het 
Bosbad en het omliggende terrein lenen zich goed voor de organisatie van evenementen, 
wat kansen biedt voor de organisatie van meer evenementen op het terrein. De 
organisatie van evenementen is mogelijk belastend voor het bad en de staat van 
onderhoud. Bij de renovatie van het Bosbad kunnen hiervoor maatregelen genomen 
worden. Deze werken mogelijk kostenverhogend en kunnen eventueel (deels) gedekt 
worden vanuit een hogere huuropbrengst. Ook is een wijziging van het bestemmingsplan 
een mogelijkheid voor het structureel faciliteren van evenementen. In de huidige 
situatie wordt voor festival Into the Woods een ontheffing verleend. 
 
Kanttekeningen  
2.1 Uitspraken van de raad ten aanzien van de verschillende peilpunten kunnen 
mogelijk met elkaar conflicteren. Een standpunt bij over verwarmen van het bad heeft, 
bijvoorbeeld, gevolgen voor de mogelijkheden om het bassin vrij te maken voor gebruik 
door een festival. We zullen dergelijke tegenstellingen zo goed mogelijk meenemen bij 
de uitwerking van de scenario’s.  
 
2.2 Iedere keuze heeft financiële consequenties en bevat immers voors en tegens. Dit 
heeft effecten op de toekomstige voorstellen voor de renovatie van het Bosbad en 
zwembad Hoogland. Mogelijk kunnen niet alle wensen binnen het budget worden 
opgenomen. Er is namelijk nog geen investeringskredieten met de bijbehorende 
exploitatielasten n de begroting 2021-2024 en de concept Kadernota 2022-2025 
opgenomen.   
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Duurzaamheid 
Bij renovatie van zowel het Bosbad als van zwembad Hoogland is het uitgangspunt dat 
zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame oplossingen.  
 
Financiën  
Deze peiling heeft vooralsnog geen financiële consequenties.  
In de begroting 2021-2024 en de concept Kadernota 2022-2025 is geen rekening 
gehouden met de kapitaallasten en eventuele extra exploitatiekosten van de 
investeringen in deze grootschalige renovatie van het Bospad en in de renovatie of 
nieuwbouw van zwembad Hoogland.  
De bandbreedte voor de bouw- en investeringskosten van de twee scenario’s voor het 
Bosbad ligt volgens het Synarchis-rapport tussen € 2,32 miljoen en € 2,82 miljoen.  
Alleen de exploitatiekosten van het scenario voor het Bosbad waarbij de ligweide wordt 
vergroot en het bassin wordt verkleind kan op grond van het Synarchis-rapport binnen de 
bestaande middelen worden gedekt.  
De bandbreedte voor de bouw- en investeringskosten van de drie scenario’s van 
zwembad Hoogland ligt tussen de € 10 miljoen en € 22 miljoen. 
In de toekomstige investeringsvoorstellen zullen de kapitaallasten en eventuele extra 
exploitatiekosten, inclusief de mogelijke financiële dekkingen voor uw raad in beeld 
worden gebracht. De raad kan dan bij de Kadernota 2023-2026 een integrale afweging 
maken. 

 
Risicoparagraaf  
De risico’s zullen bij de uitwerking van de voorstellen voor beide baden nader in beeld 
worden gebracht.  
Op basis van de uitkomsten van deze peiling en ingaan van het participatietraject kan de 
indruk bestaand dat de financiële middelen beschikbaar zijn. Dat is niet het geval. De 
raad zal bij de Kadernota 2023-2026 een integrale afweging moeten maken. 
 
Communicatieboodschap  
Twee gemeentelijke zwembaden, Bosbad en zwembad Hoogland, zijn toe aan 
grootschalig onderhoud. Vooral bij het Bosbad is renovatie van belang om te voorkomen 
dat het bad wegens gebreken gesloten zou moeten worden. Deze benodigde renovaties 
zijn niet opgenomen in de begroting 2021-2024 en de concept Kadernota 2022-2025. Er 
is vooralsnog géén geld voor investeringen en exploitatie gereserveerd. De gemeente wil 
nu samen met gebruikers van de baden en andere belanghebbenden per zwembad tot 
een aantal scenario’s komen voor renovatie. Om die vervolgens op een later moment, 
ter integrale afweging, voor te leggen aan de gemeenteraad. Voordat het college 
hiermee start, vraagt het de gemeenteraad in een peiling om een aantal 
richtinggevende uitspraken.  
 
Communicatie: samenwerking en starten voor de start 
Zowel voor het Bosbad als voor zwembad Hoogland zijn verkennende gesprekken 
gevoerd met de meest direct betrokkenen: Vrienden van het Bosbad, Vereniging tot 
behoud van Bos Birkhoven en Bokkeduinen voor het Bosbad en met de gebruikers van 
zwembad Hoogland en de naastgelegen tennis- en voetbalclub.  
Als invulling van het participatietraject informeren we naast deze direct betrokkenen 
een bredere groep gebruikers en belanghebbenden en uitnodigen hen uit om mee te 
denken. Met een zo breed mogelijk samengestelde maar niet te grote groep per 
zwembad werken we de verschillende scenario’s inhoudelijk uit en brengen we de voor- 
en nadelen van de verschillende scenario’s in beeld. We gaan hierbij uit van maximaal 
15 personen per groep. De opbrengst wordt vervolgens voorgelegd aan de brede groep 
van betrokkenen en belanghebbenden, om daar waar nodig de bevindingen verder aan 
te scherpen.  
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Vervolgstappen  
Na instemming met het participatietraject worden de gesprekken met verschillende 

gebruikers- en belangengroepen voortgezet.  

Over de opbrengsten van dit traject wordt uw raad na het zomerreces 2021 

geïnformeerd alvorens deze worden verwerkt in de toekomstige voorstellen ter integrale 

afweging aan uw raad voor renovatie van het Bosbad en zwembad Hoogland. 

Planning: 
- Participatietraject Bosbad en participatietraject zwembad Hoogland: afgerond 

augustus/ september 2021  
- Informeren raad over uitkomsten participatietraject: oktober 2021 

Afhankelijk van de keuzes van de raad: 
- Raadsvoorstel renovatie Bosbad: najaar 2021 
- Renovatie Bosbad: 2022/2023 
- Raadsvoorstel zwembad Hoogland: najaar 2022 
- Renovatie/nieuwbouw zwembad Hoogland: 2024/2025.  

 

Bijlage(n): -  

 

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,  

de secretaris  de burgemeester  
 
 
 
 


