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Zwembad De Boskoele in Gorssel wacht grote
veranderingen. Het bad wordt opgeknapt of er komt
een compleet nieuw zwembad. © Jeroen
Jazet/Archief

Afstoten
zwembaden in
Gorssel en Almen
gaat Lochem
miljoenen kosten:
‘Veel meer nodig
dan een likje verf’
Van scheuren in de wanden tot
verouderde leidingen. De
buitenzwembaden in Gorssel en
Almen moeten nodig worden
opgeknapt of voor miljoenen euro's
vernieuwd. Een andere mogelijkheid
is sloop van beide baden, waarna één
nieuw buitenzwembad in een van de
twee dorpen wordt aangelegd.
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Dat blijkt uit een brief die het Lochemse
college van burgemeester en
wethouders heeft gestuurd aan de
gemeenteraad. In die brief staat dat nog
geen grote knopen zijn doorgehakt: eerst
is meer onderzoek nodig naar de
verschillende opties. Al lijkt doorgaan
met slechts één zwembad niet reëel.

Onderhoud
De reden dat de gemeente Lochem naar
de buitenzwembaden in de twee dorpen
kijkt, is omdat zij niet langer eigenaar
van zwembaden wil zijn. In de huidige
situatie worden deze twee baden door
de gemeente verhuurd aan Stichting
Gorsselse Zwembaden (SGZ), die beide
exploiteert. Als de gemeente de baden
aan deze stichting overdraagt, dan wordt
de stichting verantwoordelijk voor
onderhoud. 

Maar voordat de zwembaden kunnen
worden overgedragen, moeten deze in
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goede staat worden gebracht.
Opknappen dus, of compleet
vernieuwen. Voor de stichting is
doorgaan met één zwembad geen optie,
zegt Hans Tabak, voorzitter van SGZ. 

Het gaat over veel

meer dan alleen een

likje verf. Er is op zijn

minst een grondige

renovatie nodig

- Hans Tabak, Stichting Gorsselse

Zwembaden

,,Die variant is naar voren gebracht
vanuit het college van burgemeester en
wethouders. Maar hier zijn wij als
stichting geen voorstander van”, zegt
Tabak. ,,Beide zwembaden bedienen
een eigen publiek en zijn belangrijk voor
de dorpen. Onze voorkeur gaat daarom
uit naar nieuwbouw van beide baden.
Dan kunnen we ze allebei
toekomstbestendig maken.”
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Zwembad De Berkel in Almen. © Patrick van
Gemert/Zutphens Persbureau/Archief

Mankementen
Volgens Tabak doen de twee
zwembaden niet voor elkaar onder als
het gaat over mankementen. ,,Er zitten
scheuren in de wanden, de leidingen
moeten vernieuwd worden, we willen van
het chloor af, de kleedruimten en de
douches moeten worden vernieuwd,  et
cetera. Het gaat over veel meer dan
alleen een likje verf. Er is op zijn minst
een grondige renovatie nodig.”

Uit de brief die het college heeft gestuurd
naar de gemeenteraad, blijkt dat de
goedkoopste variant - dan gaat het om
het opknappen van beide baden - zo’n
3,8 miljoen euro gaat kosten. De duurste
variant is nieuwbouw op beide locaties.
Daarmee is volgens een schatting van
de gemeente bijna 6 miljoen euro
gemoeid.

De komende tijd worden verschillende
opties nader onderzocht. Van opknappen
tot volledige nieuwbouw. Na de zomer
krijgt de gemeenteraad deze nader
uitgewerkte opties voorgeschoteld, om
vervolgens een keuze over de toekomst
van beide baden te kunnen maken. 
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