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Gemeenteraad van Amsterdam 

t.a.v. woordvoerders Sport 

Postbus 202  

1000AE Amsterdam  

Amsterdam, 17 februari 2021 

 

 
Betreft: Opheldering herontwikkeling De Mirandabad 

Cc: wethouder Sport, mevrouw Kukenheim 

 

 

Geachte woordvoerders Sport, 

 

In tegenstelling tot de wens van een grote groep gebruikers lijkt de gemeente bij de herontwikkeling van 

het De Mirandabad te kiezen voor het aanleggen van een 50 meter binnenbad ten koste van het 50 

meter buitenbad. Onder meer passages uit de Begroting 20211 en de voordracht Vaststellen 

Gebiedsvisie Martin Luther Kingpark2 wijzen hierop. Het wegstemmen van de motie van de 

ChristenUnie – waarin expliciet werd gevraagd om behoud van het 50-meterbuitenbad – versterkt dit 

gevoel. Daarnaast blijken trouwe gebruikersgroepen, zoals de vereniging Buitenzwemmers De 

Mirandabad, tot op heden nog helemaal niet te zijn betrokken in de planvorming. Hierdoor ontstaat 

opnieuw het beeld van een gemeente die zich onvoldoende verdiept in de wensen en behoeften van de 

gebruikers. Met deze brief hoopt de Sportraad te voorkomen dat het hieruit voortkomende gebrek aan 

kennis leidt tot verkeerde keuzes bij de herontwikkeling van het De Mirandabad.  

De buitenbaden van het De Miranda en (meer recent) het Noorderparkbad hebben een ontheffing 

gekregen om de winterperiode open te blijven. Het blijkt een bijzonder groot succes en bevestigt de 

trend dat het buiten banenzwemmen al jaren in populariteit toeneemt. Zo verenigden de 

buitenzwemmers van het Flevoparkbad zich in 2014 om deze ‘ongeorganiseerde groep gebruikers’ een 

stem en gezicht te geven. De vereniging groeide snel en telt inmiddels meer dan 2200 leden. Zij 

ontvingen in 2015 de Penning Sportraad, omdat zij – ondanks ambtelijke twijfels en weerstand – 

aantoonden dat er grote behoefte bestaat onder Amsterdammers om banen te zwemmen. Zij 

                                                           
1 “Vervanging 50 meter buitenbad De Mirandabad…..€ 14,8m” (Begroting 2021, pag. 408). 

2 “In het plan voor het zwembad is voorzien in het vervangen van het huidige 50 meter buitenbad door een 50 meter 

binnenbad…..” (Voordracht Vaststellen Gebiedsvisie Martin Luther Kingpark, pag 10).  
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organiseerden dit bovendien zelf, in een buitenbad, aan de randen van de dag. En het liefste zouden 

ze dat alle maanden van het jaar doen.  

Hetzelfde geldt voor de buitenzwemmers van het De Mirandabad. Ook zij strijden al veel langer voor 

het behoud van het buitenbad en het verlengen van het buitenzwemseizoen. Het zijn juist deze wensen 

en behoeften van de feitelijke gebruikers die de gemeente Amsterdam keer op keer lijkt te negeren. In 

2018 adviseerde de Sportraad al om de omvang en diversiteit van het Amsterdamse zwempubliek in 

kaart te brengen. De zwemmers zijn immers geen homogene groep gebruikers, maar bestaan uit veel 

verschillende segmenten (denk aan topzwemmers, verenigingszwemmers, ongebonden 

baantjestrekkers, zwemlessers en recreatieve plonsers). Allemaal hebben ze hun eigen kenmerken en 

voorkeuren. Kennis hiervan is noodzakelijk om als stad de juiste beleidskeuzes te kunnen maken. Dit 

geldt voor zowel programma’s als accommodaties.  

De Sportraad realiseert zich dat in Amsterdam ook grote behoefte bestaat aan extra binnenwater en dat 

de gemeente daarbij verschillende mogelijkheden onderzoekt en afwegingen moet maken. Dat de 

populariteit van het buitenzwemmen hierbij steevast wordt gebagatelliseerd en de liefhebbers hiervan 

eenvoudigweg worden verwezen naar natuurwater, is echter misplaatst en toont een groot gebrek aan 

inlevingsvermogen in en kennis van de Amsterdamse sporter. Het is daarom van groot belang dat op 

korte termijn opheldering wordt gegeven over de fasering van de herontwikkeling van het De 

Mirandacomplex, inclusief de exacte bestemming van de in de Begroting 2021 gereserveerde € 14,8 

miljoen en de consequenties daarvan voor het 50-meterbuitenbad. Wij adviseren u met het oog op het 

vervolgtraject er verder op toe te zien dat: 

- de wensen en behoeften van de verschillende zwemsegmenten in kaart worden gebracht en als 

uitgangspunt dienen voor beleidskeuzes; 

- de verschillende, trouwe gebruikers(groepen) worden betrokken bij de planvorming rond het project 

verduurzaming De Mirandabad; 

- rekening wordt gehouden met het toenemende belang van en behoefte aan (buiten) sporten, een 

trend die al langer gaande is en door de coronacrisis verder versterkt wordt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

drs. A.G.M. Telleman 

Voorzitter 

SPORTRAAD AMSTERDAM 


