
Oosterwolde, 30-03-2011 

 

Boekhorst Perikelen. 

 

Geachte B&W Ooststellingwerf en raadsfracties, 

 

Wat schetst ons de verbazing weer via de media te moeten leren dat ons, zwemvereniging ZCNF'34, 

bestaansrecht wordt ondermijnd door plannen waarbij we wel betrokkenen zijn maar blijkbaar geen 

speler zijn. Ik doel hier natuurlijk op de "plannen" van B&W om het sportcomplex de Boekhorst te 

willen opheffen door de bouw van een nieuwe sporthal in Oosterwolde en een nieuw zwembad 

,subtropisch nog wel, in Appelscha. 

Het lijkt wederom een herhaling van zetten te worden met de situatie eind 2004 toen dit zelfde 

thema speelde en toen ook  naar de "prullenbak" is verwezen. Wat ons met name zorgen baart is het 

feit dat er wel wordt gesproken over"..kwalitatief betere voorzieningen.." in Oosterwolde waarbij met 

name gedoeld wordt op de locatie en gebruik van de nieuw te bouwen sporthal bij de DIO velden. 

Over het te bouwen zwembad wordt alleen gerefereerd aan extra recreatievoorzieningen in 

Appelscha om het seizoen te verlengen. Aangezien wij een zwemvereniging zijn die afhankelijk zijn 

van zwemwater dat geschikt is voor wedstrijdgebruik met navenante afmetingen (minimaal exact 

25meter lengte), temperatuur en voorzieningen volgens KNZB regelgeving,  is een "subtropisch" 

zwembad geheel niet toepasbaar en / of geschikt voor onze tak van sport. 

Onze zwemvereniging bestaat uit ca. 200 leden die grotendeels  ,ca. 60 % uit Oosterwolde zelf komen 

en 20 % ten Noorden van Oosterwolde en slechts een heel klein deel (<5%) uit Appelscha en 

omgeving. Verder hebben wij per week 15uur het zwembad bezet over alle 7 dagen van de week. 

Onze leden komen ook uit alle leeftijd klassen waarbij de jeugd tot 17 jaar ca. 50% van het totaal 

uitmaakt maar dat wij ook senioren tot 80jaar hebben zwemmen. Het sociale  aspect voor deze groep 

is dan ook groot.  Onze afdeling synchroon zwemmen is een van de weinigen in Noord-Nederland en 

uniek voor onze streek. 

Door het eventueel sluiten van de zwemvoorzieningen in Oosterwolde zal dit de "doodsteek" van 

onze vereniging worden. Bij een bad geschikt voor onze doelen in Appelscha zal ook de afstand voor 

de meeste jeugd en ouderen een rol gaan spelen. Zonder geschikt bad sowieso einde.  

Algemeen zien wij de bezettingsgraad (bijna continue bezet) van het zwemgedeelte van de Boekhorst 

eerder als een indicatie dat er juist in Oosterwolde mogelijkheden zijn die de gehele gemeente 

dienen, mede door de centrale ligging ervan. 

Wij zien de voordelen voor Appelscha met een nieuw zwembad wel, maar dit neemt niet weg dat er 

voor Oosterwolde ook mogelijkheden zijn. Het zwembad gedeelte van de Boekhorst is lang zo oud 

niet als de sporthal en kan door eenvoudige middelen zelfstandig blijven, waarbij de voorzieningen 

voor de zwemsport behouden blijven. 



Aangezien Oosterwolde nog steeds de grootste plaats binnen de gemeente is, is de aanwezigheid van 

een zwembad ,die er toch al is, een noodzakelijke voorziening. Hierbij moet ook het kosten aspect 

niet uit het oog verloren worden. De bouw van een "subtropisch" zwembad vraagt investeringen van 

ettelijke miljoenen terwijl het attractief maken van het bestaande bad veel goedkoper wordt waarbij 

een bescheidener investering in het opknappen van het bad in Appelscha ,daar ook een attractief, 

seizoensverlengend en  op recreatie gericht zwembad kan doen ontstaan (alleen een wegschuifbare 

overkapping doet al wonderen). 

Wij hopen dat U allen zich ook bewust bent van het maatschappelijk belang voor de eigen bevolking 

en niet alleen op "commercieel" gewin uit bent (alsof dit mogelijk gaat worden met de geplande 

investeringen). Ik hoop dat de politiek ook de belanghebbenden , sportverenigingen en ander 

gebruikers van de Boekhorst zullen horen voordat definitieve standpunten worden geformuleerd en / 

of beslissingen worden genomen. Wij willen hierbij dan ook aangeven dat wij in gesprek willen 

komen , als betrokkenen, over de voorgenomen plannen voordat iets definitiefs wordt besloten. 

Wij ,ZCNF'34, dringen er hierbij op aan het zwembad de Boekhorst te behouden en zo het belang van 

Oosterwolde te onderstrepen en het bestaansrecht van onze vereniging te kunnen waarborgen. 

Namens ZCNF'34 

R. Akkermans 

Voorzitter 


