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Informatiebijeenkomst 7 december 2020 Nieuwbouw Zwembad Van Tuyllpark

De gemeente Zoetermeer, afdeling Vastgoed heeft een uitnodiging aan omwonenden,
ondernemers en geïnteresseerden verstuurd voor een informatiebijeenkomst van het
nieuwbouwproject Zwembad in het van Tuyllpark te Zoetermeer.
Architect VenhoevenCS en Wissing Stedenbouw verzorgen de presentatie.
De aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan de gemeente, architect en
stedenbouwkundige.
Met akkoord van iedereen wordt het overleg opgenomen om naslag te verwerken. Ook zal het
verslag en de presentatie op de gemeentesite (www.zoetermeer.nl/inwoners/nieuwbouwprojecten)
openbaar worden gezet.
Ontwerp zwembad
Met trots wordt het definitieve ontwerp getoond door de architect.
Vraag aanwezige: Waarom is er gekozen voor een 25 meter bad in plaats van een 50 meter bad?
Antwoord gemeente: Dit heeft te maken met de bepaalde doelgroepen die gebruik gaan maken van
het zwembad. Het 25 meter bad wordt voorzien van een beweegbare bodem.
Belangrijke elementen in het zwembad zijn de glijbanen, het deels te open dak en gevel. Daarnaast
wordt in het kader van toegankelijkheid een wachtruimte voor hulphonden gerealiseerd.
Op de 1e verdieping komt horecagelegenheid (exploitant in ontwikkeling) en een tribune voor
toeschouwers.
Het nieuw te bouwen zwembad voldoet aan alle hedendaagse eisen op het gebied van kwaliteit,
duurzaamheid en de ITS-eisen. Het zwembad wordt aardgasvrij en zal voldoen aan BENG-eisen
(bijna energie neutraal gebouw).
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Buitengebied
Wissing-Stedenbouw heeft het voorlopig ontwerp van het buitenterrein afgerond en toont dit in 3D
aan de aanwezigen. Hierbij is het hekwerk van hout zoals ook veel wordt toegepast in het
zwembad. Daarnaast worden voldoende groenvoorzieningen in en rondom het gebouw
gerealiseerd.
Indrukwekkend is de impressie van de eilandjes, waterspeelplein, ligweide en een
beachvolleybalveld met een trap die als tribune kan worden gebruikt.
Er is voldoende parkeergelegenheid en rekening gehouden met evenementen die gepland staan.
De afdeling Stadsbeheer en Stedelijke ontwikkeling verrichten nog nader onderzoek om een balans
met groen en parkeervoorziening veilig te stellen.
Vraag aanwezige: Hoe groot is het buitenterrein van het nieuwe zwembad? Is deze oppervlakte
vergelijkbaar met Het Keerpunt?
Antwoord gemeente: Dit exacte afmetingen van Het Keerpunt hebben wij niet. Het nieuwe
buitenterrein zal waarschijnlijk groter zijn.
Bouw
In januari 2021 wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Na het bouwrijp maken is de grond gereed voor
de start van de bouw. De opening staat gepland in de zomer van 2022.
Informatie
Medio 2021 volgt opnieuw een participatie bijeenkomst voor omwonenden, organisaties
en ondernemers over de voortgang. Hierbij zal de aannemer ook aanwezig zijn om het een en
ander toe te lichten over de bouw, aan- en afvoerroutes en de contactpersonen tijdens de bouw.

