
Aan het College van Burgemeester en Wethouders    Comité Red deVliet 

Postbus 292        p/a D.A.M.E. van Dalen 

2300 AG Leiden       Boerhaavelaan 45 

         2334 EE Leiden 

 

 

CC gemeenteraad 

Ook verzonden per e-mail: nike.van.helden@leiden.nl       

 

Datum:  31 mei 2012 

Betreft:   voorgestelde sluiting zwembad de Vliet 

Referentie: B&W 1 DvD 

 

 

Geacht  College, 

 

Wij begrijpen dat u net als andere bestuurders in Nederland moeilijke beslissingen moet nemen over 

de toewijzing van geld. Maar wij zijn zeer bezorgd over uw plannen om zwembad De Vliet te sluiten, 

ook als het bespaarde geld naar andere sportfaciliteiten zou gaan. Sluiting van De Vliet vinden we een 

slecht idee en in strijd met uw Structuurvisie 2025. 

 

 Bij mooi zomerweer is het buitenbad een plek waar mensen van alle leeftijden tijd 

doorbrengen. Juist in tijden van economische crisis, waarin veel gezinnen geen vakantie naar 

zilverwitte stranden kunnen betalen, zijn duizenden ‘s zomers gelukkig met het buitenbad en 

de ligweide. Een buitenbad hoort dan ook bij een stad die inziet dat sport een gelegenheid 

biedt om maatschappelijke participatie te bevorderen, die de ambitie heeft om iedereen te laten 

meedoen, niet alleen door achterstanden weg te werken, maar ook door aandacht te besteden 

aan ontmoetingsplekken (Structuurvisie 2025, hfdst 6).  

 

 Een van de uitgangspunten van de Structuurvisie 2025 is dat sport belangrijk is voor de 

bevolking van Leiden. Zwemmen is ook goed voor mensen die geen andere sport kunnen 

bedrijven, bijvoorbeeld wegens rugklachten, zwakke knieën of enkels. Het is bovendien een 

van de weinige sporten die buiten maar niet in groepsverband beoefend kunnen worden. Dat 

betekent dat het zwembad gelegenheid geeft om te sporten aan mensen die dat niet op een 

andere manier zouden doen, omdat ze niet naar een sportschool zouden gaan. Dit zijn voor een 

deel ouderen. Bij een vergrijzende bevolking zal hun aantal groeien.  

 

 Bij kil zomerweer wordt het buitenbad toch intensief gebruikt, de hele dag door, door een 

vaste groep gebruikers, waaronder ook veel ouderen. Voor hen telt ook de sociale functie van 

het buitenbad en zijn terras zwaar.  

In de afgelopen jaren is er al te veel openlucht zwemwater gesloten in de omgeving. 

Vergeleken met andere steden van overeenkomstige omvang en bevolkingssamenstelling is 

het per definitie geen luxe om naast twee overdekte zwembaden een openluchtbad in stand te 

houden. Met name de bassin- en veldafmetingen van De Vliet zijn van grote meerwaarde en 

bieden ruimte die door alle doelgroepen elders binnen en buiten Leiden wordt gemist..  

 

 Er zijn in heel Nederland niet veel 50 meter baden meer over. Het zou zonde zijn om een 

bestaand 50 meter bad te sluiten.  

 

 Als het om onderwijs gaat, hanteert de gemeente Leiden het principe dat opbrengsten uit 

bezuinigingen of wijzigingen op dat gebied, ook weer ten goede moeten komen aan onderwijs. 

Dat principe zou ook gehanteerd kunnen worden in het geval van sport. Sportgronden aan de 

Boshuizerkade zijn bestemd voor woningbouw, en brengen de gemeente daardoor veel meer 

op. Dat geld zou, tenminste voor een deel, aan sport ten goede moeten komen en aan het 

openhouden van De Vliet kunnen bijdragen. 



 

Halverwege de maand mei zijn we gestart met het verzamelen van handtekeningen van mensen die 

deze argumenten van harte onderschrijven. Inmiddels is het aantal van ruim 3.000 bereikt en nog 

dagelijks worden hier steunbetuigingen aan toegevoegd.  

 

Het comité Red de Vliet voelt zich hierdoor gesterkt en zal zich ten uiterste inspannen om sluiting van 

het zwembad te voorkomen. Graag zien wij ons dan ook op korte termijn in de gelegenheid gesteld om 

 U de tot dan toe ontvangen handtekeningen te overhandigen; 

 onze argumenten voor het behoud van de Vliet nader toe te lichten; 

 met u van gedachten te wisselen over de mogelijkheden tot het behoud van openlucht zwemwater 

in Leiden.  

 

 

We verwachten dat u ons verzoek zult honoreren. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Namens het Comité Red de Vliet, 

 

 

 

Dorrit van Dalen, Marjolijn Pouw, Biek Teeuwisse 

 

 

 


