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Draagvlak voor een nieuw zwembad is groot

Een zwemvoorziening hoort bij Abcoude
De inwoners van Abcoude beschikken al meer dan honderd jaar over een 
zwemvoorziening. In 1911 werd er op particulier initiatief een buitenbad 
aangelegd in het Abcoudermeer. In 1976 kwam er een overdekt zwem-
bad. Dat bad wordt eind van dit jaar defi nitief gesloten. Maar dankzij de 
inzet van veel betrokken inwoners van Abcoude betekent dat nog niet 
het einde van een zwemvoorziening in het dorp. Op aandringen van het 
Stichtingsbestuur Zwembad Abcoude en de Actiegroep ‘Meerbad Open’ 
liet de gemeente een onderzoek instellen naar de haalbaarheid van een 
nieuwe zwemvoorziening. “Uit het onderzoek blijkt dat het kan,” zegt 
Corien van der Linden, die al meer dan twintig jaar actief betrokken 
is bij Het Meerbad. “Maar dan moet de gemeente bereid zijn haar oor-
spronkelijke kaders wat bij te stellen.”

tekst piet van buul

Wellicht ten overvloede wil Corien 
nog eens het belang benadrukken 
van een goede zwemvoorziening in 
Abcoude. Daarbij gaat ze uit van 
de drie ‘V’s’: Veiligheid, Volksge-
zondheid en Voorzieningenniveau/
leefklimaat. “We leven hier in een 
waterrijk gebied. Uit oogpunt van 
veiligheid is het van groot belang dat 
elk kind de kans krijgt om dicht bij 
huis goed te leren zwemmen en ook 
te kunnen blijven zwemmen. Ook in 
het kader van de volksgezondheid 
is zwemmen een belangrijke acti-
viteit. Zwemmen is gezond en kan 
door iedereen, ongeacht de leeftijd, 
worden beoefend. En een zwembad 
levert een belangrijke bijdrage aan 
het woon- en leefklimaat van het 
dorp. De cijfers wijzen uit dat Het 
Meerbad een belangrijke rol speelt 
in onze gemeenschap. Per jaar ko-
men er rond de 70.000 zwemmers. 

Jaarlijks halen 500 kinderen er 
hun zwemdiploma. Het bad is de 
thuisbasis voor de 80-jarige zwem-
vereniging De 
M e e r k o e t e n . 
Ook de scholen 
en de waterpo-
lovereniging De 
Snippen uit Ou-
derkerk maken 
gebruik van het 
bad. Voor ons is 
het ondenkbaar 
dat aan dit al-
les nu een einde 
gaat komen,” aldus een strijdbare 
Corien. 

Positieve grondhouding
Het besluit om Het Meerbad te 
sluiten stamt nog uit de tijd van de 
oude gemeente Abcoude. “Het heeft 
niet zo veel zin om daar lang bij 

stil te staan,” zegt Corien. “Gedane 
zaken nemen geen keer. Bovendien 
zou de opbrengst van de verkoop 
van de grond worden ingezet voor 
een nieuwe zwemvoorziening. 
Doordat het vervolgens allemaal 
wat anders liep met de grondprijzen 
en er een economische recessie 
ontstond, leek het er op dat er met 
de sluiting van het bad een einde 
zou komen aan de zwemvoorziening 
in de kern Abcoude. Met inzet van 
velen hebben we het gemeente-
bestuur duidelijk gemaakt dat dat 
zo maar niet kan. De plaatselijke 
bevolking was zelfs opnieuw bereid 
om een geldelijke bijdrage te leve-
ren. In 1974 is er 100.000 gulden 

ingezameld om 
Het Meerbad te 
kunnen bouwen. 
En in 2012 
kwam er 33.000 
euro op tafel als 
bijdrage vanuit 
de bevolking 
aan eventueel 
noodzakelijk 
onderhoud. Er 
is dus een groot 

draagvlak. Het gemeentebestuur gaf 
blijk van een positieve grondhouding, 
maar vroeg zich af of een nieuw bad 
wel haalbaar is. ”

Haalbaarheidsonderzoek  
Onderzoeksbureau M3V heeft daar 
een gedegen onderzoek naar uitge-
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voerd. In een constructieve samen-
werking met een stuurgroep be-
staande uit vertegenwoordigers van 
de gemeente, de Stichting Zwembad 
Abcoude en de Actiegroep is een 
helder advies uitgebracht. Daaruit 
blijkt dat een nieuw bad er niet in 
zit wanneer uitgegaan wordt van 
de kaders die door de gemeente 
zijn gesteld. Die hielden in dat de 
gemeente maximaal 100.000 euro 
per jaar zou bijdragen in de ex-
ploitatie en dat de grond waar een 
nieuw zwembad gebouwd gaat wor-
den, verkocht moest worden. Maar 
de haalbaarheid komt wel in zicht, 
wanneer de gemeente bereid is de 
kaders enigszins te verruimen. Co-
rien: “We hopen dat de gemeente 
bereid is de jaarlijkse bijdrage te 
verhogen van 100.000 euro naar 
om en nabij 114.500 euro. De toe-
zegging van die ton was er al. Daar 
zou dan een klein bedrag jaarlijks bij 
komen. Ook zou men af moeten zien 
van de eis dat een mogelijke exploi-
tant de grond aankoopt. Die grond, 
vlakbij station Abcoude is nu van 
de gemeente en dat zou zo kunnen 
blijven. De gemeente zou ook ver-
antwoordelijkheid moeten nemen in 
het nieuwe zwembad.”

Gezonde fi nanciële toekomst
“Zoals het er nu naar uit ziet, schat-
ten wij de kansen op een gezonde 
fi nanciële toekomst voor een  nieuw 
bad positief in,” zegt Corien. “Daar-
voor is er fi nancieel gezien niet zo 
veel extra nodig van de gemeente. 
Bovendien is er in de huidige be-
rekeningen niet eens rekening is 

gehouden met de opbrengst van de 
verkoop van het huidige Meerbad-
terrein. Het was altijd de bedoeling 
dat die opbrengsten zouden terug-
vloeien naar een nieuw zwembad. 
Wanneer men dus (een deel van) 
dat geld in het project steekt kan het 
voor de gemeente alleen maar mee-
vallen. En er is een grote bereidheid 
van de lokale bevolking om ook fi -
nancieel bij te dragen. Gebleken is 
dat er waarschijnlijk voor wel twee 
ton aan fondsen te werven is. En die 
33.000 euro uit 2012 zou ook nog 
ingezet kunnen worden voor het tra-
ject naar een nieuw zwembad, als de 
donateurs dat goedvinden.”

Het woord is aan de raad
Op 7 september a.s. wordt aan de 
raadscommissie de vraag voor-
gelegd hoe het nu verder moet. 
Wanneer men vasthoudt aan de 
oorspronkelijke voorwaarden, dan 
wordt het een moeilijke zaak. Maar 
is men bereid die kaders te versoe-
pelen dan is er weer perspectief. Het 
spreekt vanzelf dat Corien en haar 
collega’s van de stichting en de ac-
tiegroep een hartstochtelijk beroep 
op de raad doen om in te stemmen 
met de voortgang van het project. 
‘Samen werken, samen zorgen’, is 
de titel van het coalitieakkoord. 
“Een unieke kans om dit beleids-
voornemen daadwerkelijk inhoud te 
geven,” oppert Corien. “De inwoners 
van Abcoude zijn er helemaal klaar 
voor. Wanneer er nu snel knopen 
worden doorgehakt bestaat de kans 
dat we over twee jaar een nieuw 
zwembad hebben in Abcoude.”

Tekst David Hague
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NEUS IN DE BOTER

De Bree Or Not De Bree, 
dat is de vraag...
Karin en Willem Jan de Bree runnen al 25 jaar dit pareltje van lekkernijen in het centrum van Vinkeveen. Je 
kan dus wel zeggen dat ze iets goed moeten doen, om al een kwart eeuw in dit relatief rustige deel van de 
wereld zo’n grote winkel te runnen en daarmee te concurreren met megawinkelketens en online drogisterijen. 
Wat kunnen wij leren van dit bescheiden duo?

Het is makkelijk om de hoeveelheid 
toewijding en creatief onderschap 
dat in deze 400 vierkante meter en 
25 jaar is gaan zitten te onderschat-
ten. Zaken die half zo groot waren 
als deze, hebben overal in Nederland 
de deuren moeten sluiten, omdat an-
dere ondernemers hun geluk beproe-
ven met online winkels die weinig 
geld kosten. Tegelijkertijd verlangen 
die online winkels, leeggeplukt door 
de kosten van Google advertenties, 
naar een fysieke aanwezigheid en 
contact met klanten, nu hun online 
ratings teruglopen en hun pagina’s 
dalen in de rankings van zoekma-

chines. Zelfs wie geen zakenman of 
zakenvrouw is, begrijpt iets van de 
paradox van het moderne bedrijven 
en de wispelturige loyaliteiten van 
e-commerce, die alle aspecten van 
ons leven tot een veiling reduceert.

Hoe kunnen dan twee zulke door-en-
door aardige en bescheiden mensen, 
met beperkte ervaring in commerci-
eel ondernemen en een heerlijke ou-
derwetse benadering van verkopen 
(jij vraagt, ik antwoord), mij inspire-
ren om mijn enthousiasme te delen. 
Ik zal het je in één woord vertellen: 
hybridisatie. Ik bedoel: een hybride 

worden, een geëvolu-
eerde vorm van twee 
of meer minder ef-
fi ciënte concepten. 
De Bree is dus… de 
toekomst. Ik zal je 
vertellen waarom.
 
Voor iedereen die 
deze vrolijke, huise-
lijke winkel in Vin-
keveen nog nooit be-

zocht heeft, zal ik wat vertellen over 
wat je kunt verwachten, en het is 
niet wat je verwacht. De Bree heeft 
letterlijk duizenden dingen op voor-
raad, maar het lijkt alsof ze gewoon 
een drogisterij zijn. De reden hier-
van is dat achter De Bree Holland-
Pharma staat, een bedrijf dat van 
zichzelf zegt op hun website: “..de 
enige farmaceutische groothandel 
die klanten een ’one-stop-shopping’ 
concept biedt. Bijna alle (medische) 
producten die worden verkocht bij 
apotheken, drogisterijen en gezond-
heidswinkels, zijn bij hen op voor-
raad.”

Nu heb je dus een heel groot aanbod 
van producten die ook alternatieve 
oplossingen omvat, geweldig! Maar 
ze hebben ook media(accessoires), 
camera’s, CD’s, etcetera en een 
groot aanbod aan huishoudelijke 
producten. Is dit dan wat ik bedoel-
de met hybridisatie? Nou, eigenlijk 
niet. Eerlijk gezegd is er nog iets 
anders wat De Bree heel speciaal 
maakt en het is de reden dat als een 

toegewijde foodie, ik en jij geïnte-
resseerd in zouden moeten zijn, en 
dat is www.bewustwinkelen.nl.

Wat is www.bewustwinkelen.nl? Wel, 
ze hebben een webshop die ongeveer 
elk gezondheidsproduct aanbiedt dat 
je kunt bedenken. Dit is natuurlijk 
super handig als je een recept ge-
vonden hebt voor iets, maar je geen 
glutenvrij dit of suikervrij dat, of wat 
dan ook, in huis hebt. 
Op dat moment ga je 
naar die website, be-
stelt het voor 18 uur 
en de volgende dag 
haal je het op bij De 
Bree, op weg naar 
huis vanuit werk. Je 
hebt dus megaveel 
keuzemogelijkheden 
(50.000 items online) 
en je hebt de gezelli-

ge lokale kennis van een vertrouwde 
en vriendelijke service. Dit is naar 
mijn bescheiden mening het nieuwe 
model voor winkels die graag willen 
concurreren met online veilingen en 
voor online winkels die graag een 
trouwe lokale klantenkring willen. 
Dit alles is te vinden in één van de 
meest prachtige hoeken van dit ge-
weldige land, in het goede oude Vin-
keveen!


