
Van het bestuur Stichting Gorsselse Zwembaden 

 

Beste zwemsters en zwemmers, 

Het is nog even wachten op de zon, maar wij staan te popelen om de poorten van onze zwembaden 
weer voor je open te doen. In de komende weken maken we alles klaar voor een prachtig 
zwemseizoen. Als trouwe bezoeker van de Berkel en de Boskoele informeren we je in deze 
nieuwsbrief graag over de toekomst van de zwembaden.  

Er moet iets gebeuren… 

Ondanks het groot onderhoud en al het goede werk van vrijwilligers, gaat de technische staat van 
onze zwembaden achteruit. Beide zwembaden zijn inmiddels 50 jaar oud en aan het einde van hun 
levensduur. Na veel besprekingen over de technische staat van de baden moet er iets gebeuren. 
Daarom stuurden wij in januari 2021 al een brandbrief naar de gemeente Lochem.  

De gemeente Lochem is als eigenaar van de baden namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud. 
Wij van de Stichting Gorsselse Zwembaden huren de beide baden en zorgen voor maximaal 
zwemplezier in een veilige omgeving, tegen een zo laag mogelijke toegangsprijs. 

De gemeente Lochem doet onderzoek 

Zoals je misschien ook al hebt gelezen in de Stentor, op Gorssel.nl of andere media heeft de 
gemeente Lochem een eerste onderzoek gedaan naar de technische staat van de baden. Dit 
bevestigt ons beeld: de baden zijn versleten en moeten vernieuwd of zeer grondig gerenoveerd 
worden. Vanzelfsprekend gaat dat met forse investeringen gepaard. Daarom werpt de gemeente 
Lochem ook de vraag op of het mogelijk is de beide baden door slechts één bad te vervangen. Dat is 
natuurlijk een goedkopere oplossing. In een brief aan de gemeenteraad heeft het college van 
Burgemeester en wethouders recent deze voorstellen nader toegelicht.  

Wij zijn vóór behoud van de Berkel én de Boskoele  

Wij zijn ervan overtuigd dat een laagdrempelige zwemfunctie in Gorssel en Almen behouden kan en 
moet blijven. Om dit te onderbouwen zijn we als bestuur hard aan het werk om voor beide locaties 
een kosteneffectief en duurzaam verdienmodel uit te werken. Daar schakelen we natuurlijk ook een 
goede adviseur bij in om er zeker van te zijn dat de modellen toekomstbestendig zijn. 

Jij kunt er van op aan dat wij ons maximaal inspannen om beide zwembaden te behouden. 
Waarschijnlijk hebben we jouw steun daarbij nodig in de komende maanden. We houden je op de 
hoogte via onze nieuwsbrief, Facebook en onze website. 

Heb je vragen of wil je reageren op deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar onze bedrijfsleider 
via Richard@zwembaddeboskoele.nl 

 

Binnenkort ontvang je meer (leuke!) informatie van ons over het nieuwe zwemseizoen. We zien je 
graag in Almen en Gorssel. 

 

Bestuur Stichting Gorsselse Zwembaden 

https://www.zwembaddeberkel.nl/informatie-vernieuwing-zwembaden/

