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Schriftelijke Vragen inzake zwembad De Krommerijn 
 
 
Rond het Raadsbesluit  rondom de vernieuwing van zwembad De Krommerijn heeft de 
gemeenteraad expliciet bewaakt, dat het karakter van buitenbad gehandhaafd blijft. Inmiddels 
is er een prachtig en goed functionerend zwembad gerealiseerd voor de breedte en topsport.  
Het  is een echt topsport bad waar diverse Utrechtse zwemverenigingen met hun 
wedstrijdzwemmers trainen en waar  toonaangevende topsport evenementen als de EYOF en NK 
Play-off Waterpolo hebben plaatsgevonden. 
Het zwembad heeft een beweegbare dak, waardoor het in de zomermaanden wordt omgebouwd 
tot een openluchtzwembad. Volgens afspraak met de Stichting Exploitatie Zwembad 
Krommerijn opent de gemeente het dak  begin mei en wordt deze eind augustus gesloten. Met 
het openen van het dak wordt, om kostentechnische redenen, ook het 
zwembadwatertemperatuur fors teruggebracht van 26.5 graden naar 22 graden.  
De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat de maanden mei /juni voor de zwemmers té koud 
zijn om het zwembad goed te kunnen exploiteren en te gebruiken. 
Zowel op het gebied van de breedte als topsport schijnt het bezoekersaantal zichtbaar terug te 
lopen.  
Bij schriftelijke vragen van de PvdA (4 juli 2013) over een mogelijke verlaging van het 
watertemperatuur  in de Utrechtse baden, gaf het college nog aan dat verlaging ten koste gaat 
van het breed gebruik voor de diverse doelgroepen. 
 
Het CDA en de PVDA hebben met betrokkenen gesproken en stellen de volgende vragen:  
 
  

1. Is het college bekend met de wensen rondom het moment van openen van het dak?  
 

Ja, de wensen rondom het moment van openen van het dak zijn bekend. De Beheerstichting 
Zwembad De Krommerijn heeft het verzoek voor uitstel van het openen van het dak in 
januari 2014 gedaan. Er is besloten dat het dak in de week van 2 juni 2014 open gaat. 
Hiermee komt de gemeente voor een groot deel tegemoet aan de wensen van de 
beheerstichting en ontstaat een koppeling met het gereed komen van de ligweide (zie ook 
antwoord op vraag 6.). Volgend jaar bekijken wij opnieuw en worden de ervaringen van dit 
jaar daarin meegenomen. 

 
2. Herkent het college de terugvallende gebruikers bij een open dak tijdens ongunstige 

weersomstandigheden? Beschikt het college over cijfers? 
 

Ja, het beeld van terugvallende bezoekersaantallen is bekend bij het college, maar kan nu 
nog niet onderbouwd worden met concrete getallen. De reden hiervoor is dat vorig jaar het 
nieuwe bad in gebruik is genomen, maar in de zomer is gebruikt als een binnenbad. Dit 
omdat de organisatie van het EYOF en de testevenementen een gesloten dak als voorwaarde 
had gesteld. De ligweide was ook nog niet klaar voor recreatief gebruik, waardoor een 
lager aantal bezoekers werd verwacht. Deze verwachting is uitgekomen. Komend seizoen 
monitoren wij de bezoekersaantallen, zodat deze gegevens beschikbaar komen.  

 
3. Is bekend hoeveel gebruikers van zwemlessen en of wedstrijdtrainingen in de maanden 

mei en juni door de koude temperatuur genoodzaakt zijn geweest om te verhuizen naar 
andere, warmere zwembaden?   

 
Ja, zowel in het verleden als vorig jaar zijn er geen doelgroepen verhuist naar andere 
baden. De Krommerijn is een buitenbad van mei t/m augustus en daar sluit de 
seizoensprogrammering op aan. 

 



4. Op basis waarvan hanteert het college één mei als ingangsdatum voor het 
openluchtzwembad?  

 
In de overeenkomst met de beheerstichting en de gemeente is vastgelegd dat de 
exploitatie van zwembad De Krommerijn in de maanden mei t/m augustus wordt 
geëxploiteerd door de gemeente en dat het bad dan als buitenbad gebruikt wordt. 

 
5. Is het college bereid het dak  pas te openen bij zicht op gunstige weersomstandigheden? 

Het liefst nog voor de opening van het “zomer”-seizoen. Zo ja, wordt eveneens de 
verlaging zwembadwatertemperatuur uitgesteld? Zo nee, waarom niet?  

 
Nee, het openen en sluiten van het dak duurt per handeling 2 tot 3 dagen. De kosten voor 
het openen en sluiten bedragen totaal ca. EUR 13.000 exclusief de inzet van 2 
medewerkers van de gemeente per dag. Bij het openen en sluiten van het kussendak 
moeten experts aanwezig zijn, die tijdig ingepland moeten worden. Hierdoor is het niet 
mogelijk het dak weersafhankelijk te openen en te sluiten. Dit jaar blijft het dak in de 
maand mei gesloten en wordt de verlaging van de watertemperatuur ook uitgesteld. Bij het 
openen van het dak wordt de temperatuur verlaagd ter besparing van de kosten en uit 
milieu overwegingen.  
 

 
6. Er wordt zichtbaar hard gewerkt aan de nieuwe ligweide. Wanneer verwacht het college 

de ligweide gereed te hebben? 
 

De verwachting is dat de ligweide begin juni 2014 in gebruik kan worden genomen. Door 
de zachte en natte winter is de grond erg week gebleven en konden een aantal 
grondwerkzaamheden niet eerder uitgevoerd worden. Inmiddels verlopen de 
werkzaamheden zeer voorspoedig. Zodra de grondwerkzaamheden klaar zijn kan het gras 
worden gezaaid en dan is er nog ongeveer 12 weken groeitijd nodig voordat het gras 
voldoende op sterkte is. 

 
 
 
 


