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Het Bosbad Birkhoven te Amersfoort op een zomerse dag in 2019
Kenschets
Het Bosbad Birkhoven uit 1943 is qua ontwerp van de architect C.B. van der Tak jr. met zijn “open armen”
vorm een fraai en typisch voorbeeld van de vormentaal uit de Reformbeweging die staat voor gezonde
voeding en het heilzame leven in de frisse buitenlucht. Mannen en vrouwen hadden hun eigen
kleedaccommodatie, waarbij de ronde paviljoenen werden gebruikt voor het bewaren van de kleding.
Kleedcabines, toiletten en douches waaierden vanuit de paviljoens in een omarmende tegenbeweging uit
naar het bad. Het centrale diepe sportbad voldoet met 50 m. lengte aan de wedstrijdafmetingen. De
aansluitende recreatiebaden aan weerszijden waren aanvankelijk uitgevoerd met zandstranden en de
bodem van de ondiepe baden was onverhard en stond in open verbinding met het grondwater, dat toen
nog circa 40 cm hoger stond. Een circulatiesysteem met de nabijgelegen bosvijver zorgde voor de nodige
zuivering en de ondiepe baden voor snelle opwarming.
Het bad is in de loop der tijd een paar keer gerenoveerd, waarbij de oorspronkelijke vorm en opzet
behouden bleef, het functioneert nog steeds heel goed en heeft met 60 tot 90000 bezoekers per jaar een
belangrijke functie voor de bewoners van de stad Amersfoort en de regio.
Inleiding
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(bron: C.B. van der Tak Stadsarchitect tussen modernisme en traditie 1929-1945, A. Groot+M. Cramer)
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De 40-jarige vereniging Vrienden van het Bosbad is ernstig bezorg over het behoud van dit unieke bad, de
laatste in zijn soort in Nederland in verband met vanwege de ingrijpende aanpassingsplannen van de
gemeente en de beheerder. Het wateroppervlak zou van 5500m2 naar 2500m2 moeten worden
verkleind, ten gunste van meer speelweide omdat dat beter aan de behoefte zou voldoen en de
exploitatie zou faciliteren. Het verkrijgen van de monumentenstatus biedt bescherming van de
uitzonderlijke architectonische, ruimtelijke en recreatieve kwaliteiten en behoud van dit aspect van ons
cultureel erfgoed.
Het Provinciale Behandelingsvoorstel zwembaden uit 20022 geeft aan dat er in de provincie Utrecht nog 3
bosbaden resteren, in Leersum, Baarn en Amersfoort. Alle drie zijn ze gerenoveerd en voldoen ze aan de
eisen. Ze zijn gewaardeerde sportvoorzieningen, fungeren als ontmoetingspunt voor jongeren en hebben
een zekere cultuurhistorische waarde. De provincie stelt dat het enig overgebleven bosbad uit de jaren
1930-40 uniek is in zijn soort, alle andere vroegere bosbaden met hetzelfde concept zijn verdwenen. Op
de luchtfoto is te zien dat de ligweide intensief wordt benut, maar dat geldt voor alle onderdelen van het
zwembad.
Nu in 2021 laat de huidige staat van onderhoud van het Bosbad Birkhoven te wensen over, reden voor
een exploitatief onderzoek van de gemeente Amersfoort waaruit naar voren komt dat het areaal zwemen badwater royaal van afmetingen is en verkleind zou kunnen worden ten gunste van een grotere
ligweide waar meer behoefte aan zou zijn. Een dergelijke ingreep zou een ernstige aantasting betekenen
van zowel de historische beeldkwaliteit als de sportieve en recreatieve gebruikswaarde.

Op de topografische kaart uit 1940 worden alleen de paardenrenbaan (latere voetbalvelden)
en de Japansche Boschjes aangegeven.
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Geraadpleegde en bewerkte bron: Behandelingsvoorstel “Bosbaden” - 2002REG72
Commissie Ruimte en Groen - Provincie Utrecht d.d. 5-9-2002, behandelend ambtenaar Manschot.
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Pas de topografische kaart van 1952 laat de bosvijver en het bosbad zien, de Topografische dienst had
door de oorlogsjaren en de wederopbouw een achterstand in de actuele topografische registratie.

De Japansche Boschjes zijn later omgedoopt in Pinetum. Het Dierenpark (22-5-1948) komt pas in 1973 op
de kaart.
Het Bosbad Birkhoven wordt goed bezocht, tot ver in de jaren 1960 kwamen er tot 150.000 bezoekers per
jaar. Met de bouw van diverse overdekte baden in de stad en in de regio en na de opening van het
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Henschotermeer in de jaren 70 liepen de bezoekersaantallen hard terug. Tegenwoordig zijn er 60 tot
90.000 bezoekers in jaren met een mooie zomer. Op dagen dat de temperatuur naar de 30 gr. C oploopt
komen er 3000 tot 5000 mensen naar het bad, dit betreft gemiddeld 10 tot 20 dagen per jaar. Bij
gemiddeld weer varieert het aantal bezoekers tussen de 300 en 1000 per dag gedurende de circa 4
maanden dat het bad geopend is.

Cultuurhistorie, een verkenning naar openluchtbaden
De niet overdekte natuur- of bosbaden zijn een bijzonder inmiddels bijna verdwenen cultuurhistorisch
fenomeen. Rond 1901 met de aanname van de Woningwet werd de volksgezondheid een aspect van
groot maatschappelijk belang en werd het baden en zwemmen door particulieren gestimuleerd ter
verbetering van de volkshygiëne. Vanaf de jaren 1930 ging de lokale overheid zich toeleggen op de aanleg
van zweminrichtingen. Niet alleen het belang van zwemonderricht was een drijfveer, maar vooral ook het
aantrekkelijk maken van de gemeenten als vestigingsplaats van forensen (Bergkwartier Amersfoort)
evenals het inspelen op de toenemende dagrecreatie. Er zijn toen op de Heuvelrug en bij de grote steden
diverse natuur- en bosbaden aangelegd, gebruik makend van de vele meertjes, vennetjes en
zandafgravingen. De eerste baden dateren uit het begin van de jaren 30 en zijn in het kader van de
werkverschaffingsprojecten tot stand gekomen. Het waren veelal vijverachtige zwembaden met
eenvoudige houten gebouwtjes en zandstrandjes voor zonnebaden. Voorbeelden zijn het verdwenen
Utrechtse Noorderbad uit 1934, het in 1991 gesloopte natuurbad Soestduinen (1933), het eveneens
verdwenen bad De Biltsche Duinen (1933), het in 1980 afgebroken natuurbad Mooi Zeist (1932), het tot
binnenbad getransformeerde Doornse Woestduin (1934) en ook Veenendaal en Apeldoorn hadden een
natuurbad. Alleen het Boschbad Birkhoven (1931-1943) bestaat nog als enig in zijn soort en is vrij gaaf in
zijn opzet gebleven (zij het deels verbeterd) en als zodanig zeldzaamheidswaarde gekregen.
In de kinderrijke naoorlogse wederopbouwperiode gaf de overheid veel aandacht aan sport en recreatie
en werden veel nieuwe sportaccommodatie gebouwd. Watervervuiling en daling van het grondwater in
de Heuvelrug leidden tot aanpassing of sluiting van de oude natuurbaden. Op grote schaal werden
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overdekte/gesloten circulatiebaden gebouwd, volgens de principes van het functionalisme overwegend
rechthoekige betonnen baden, primair gericht op zwemles en zwemsport in verenigingsverband. Een
voorbeeld van het fantasieloze betonfunctionalisme is het verdwenen Natuurbad Soestduinen. De nog
bestaande bosbaden te Baarn en Leersum zijn van jongere datum, respectievelijk van 1954 en 1971.
In Nederland zijn er 4 openluchtbaden met de Rijksmonumentenstatus (zie bijlage), die in grote lijn
gemeen hebben dat ze in de werkverschaffing in de jaren 30 van de vorige eeuw tot stand zijn gekomen.
Het zwembad in het stadspark van Sittard ligt fraai ingebed in een ensemble van geschakelde
parkelementen en is van de hand van tuin- en landschapsarchitect Tersteeg. Het heeft echter niet de
specifieke ruimtelijke uitstraling van het bosbad Birkhoven, dat omgeven door een gesloten bosgordel en
verdiept ligt ingebed in een uitgegraven kom. Dit enige resterende bad in zijn soort is uniek in zijn opzet
en past als stijlicoon in deze rij van andersoortige monumentale openlucht zwembaden.
Bosbad Birkhoven
Stadsbouwmeester C.B. van der Tak jr. maakte in 1931 een eerste schetsplan voor een imitatiestrandzonnebad in het bos Birkhoven, waar dan reeds is voorzien in een openluchttheater en een sportpark.
Deze voorzieningen spelen - uit redenen van volksgezondheid – in op de nabijheid van het
Soesterkwartier, gebouwd voor de werknemers van Werkspoor van de Nederlandse Spoorwegen bij het
station en voor de fabrieken op het aangrenzende bedrijventerrein Isselt (de Prodentfabriek o.a.). In 1933
wordt dit plan afgekeurd door Gedeputeerde Staten, mede vanwege een sterke lobby vanuit de
christelijke hoek (Zondagsrust, zedeloosheid, natuurschoon, veiligheid). In samenwerking met de
stadsarchitect C.G. Beltman presenteert Van der Tak dat jaar een nieuwe opzet met een groot niervormig
zwembad en een voorverwarmings-bassin, tevens te gebruiken als kanovijver. In plaats van dit plan wordt
in 1934-35 de bosvijver aangelegd als werkverschaffingsproject onder leiding van de Nederlandsche
Heidemaatschappij.
In 1937 stelt een groep burgers voor de exploitatie op zich te willen nemen van een openluchtbad, dat
tussen de bosvijver en de sportvelden is gepland. In dat jaar maakt Van der Tak in samenwerking met
Beltman een nieuw, sober plan met een variant. In 1938 wordt dat gevolgd door een alternatief, dat al
heel dicht bij het gerealiseerde model komt. Ondanks eerdere bezwaren keurt het Provinciaal bestuur dit
plan op 22 mei 1940 nu wel goed om reden van werkverschaffing. Mogelijk dat de NSB-sympathieën van
Van der Tak ook hebben meegespeeld. Op 12-6-1943 wordt het bad door burgemeester Mr. J.G.L. Harloff
officieel geopend.
Groot en Cramer geven geen uitsluitsel in hun boek hoe het verder ging met het ontwerp dat afwijkt van
deze tekening uit 1938 dat nog een soort poortgebouw met aan weerszijden 2 lange rechte vleugels met
kleedhokjes toont. Op de tekening uit 1938 is aan de westzijde een waterelement te zien dat
waarschijnlijk hoort bij de aanleg van de buitenplaats Birkhoven door Bomhoff in de jaren 1860, die na
zijn residentschap op Decima in Japan tot 1853 zich hier vestigde en wellicht geïnspireerd door de artsbotanicus Von Siebold die toen ook uit Japan moest vertrekken en hier tal van Japanse planten, struiken
en bomen (coniferen) introduceerde. De ”Japanse Boschjes” in Birkhoven duiden daar op.
Nader archiefonderzoek kan nog opleveren hoe precies het uiteindelijk gerealiseerde ontwerp tot stand is
gekomen. Omdat Van der Tak na oorlog vast heeft gezeten in Kamp Amersfoort ,ligt het voor de hand dat
stadsarchitect Beltman dit heeft uitgewerkt en zich qua vormgeving door het “modernisme” heeft laten
leiden. De ingemeten tekening van Grontmij uit 1982 toont de toenmalige feitelijke met de twee ronde
paviljoens waar de kleding kon worden opgeborgen samen met de gebogen reeks kleedhokjes in twee
rijen opzij van de paviljoens. Ook zijn de twee flanken aan weerzijden van het wedstrijdbad langer en
meer omarmend geworden. Dat moet in 1942 zijn gebeurd toen het metselwerk aan de bekading werd
afgemaakt. Het boek over Van der Tak geeft daar geen uitsluitsel over.
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Het als derde versie in 1938 getekende ontwerp van Van der Tak en Beltman, waarvan destijds ook een
maquette is gemaakt. De niervorm is later uitgegroeid naar de gerealiseerde meer omarmende en ruimere
vorm van de speelbaden.
Aanvankelijk was er ook de deels ondergrondse verbinding met de bosvijver, het water werd via een
gemetselde duiker naar de nog bestaande kleine vijver in het bos achter denog bestaande villa met
destijds een buffetfunctie geleid om vervolgens in een open waterleiding/ beek naar de bosvijver te
stromen. Aan de noordoostzijde van de bosvijver was weer een gemetselde duiker die het gezuiverde en
opgewarmde water terugvoerde naar het bosbad. Er was ook een bronpomp voor suppletie.
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Prentbriefkaart anno ca. 1950 - het Bosbad nog met zandstrand en zandbodem, alleen het ronde
kleuterbad is omgeven met gras. Links de tribune met de badmeester post, rechts de ommuurde
machinekamer met daarboven het buffet/uitspanning en de kleedhokjes. Het gehele bad heeft een
ommetselde kade.

Het gerealiseerde ontwerp en situatie in 1982 voor de renovatie en aanpassing die toen plaats had. De
oorspronkelijke opzet van het bad is gaaf bewaard gebleven, alleen de 4 gebogen rijen kleedhokjes
en toiletten zijn toen wat naar buiten verplaatst, twee aan twee rechthoekig samengevoegd met een
entreepoortgebouwtje en is de badmeester post bij het 50m. bassin vernieuwd.
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Zicht over het 50m bad op het kleuterbad en de machinekamer, rechts het speelbad met de eilanden, brug
en glijbanen, gezien vanuit de badmeester post kort na de renovatie in 2004
Het bad is enkele malen aangepast en kende aanvankelijk een zandbodem, die in 1963 is bedekt met
trottoirtegels. Omstreeks 1982-84 vindt een renovatie plaats, waarbij een hardhouten damwand tegen de
gemetselde bekading rond het bad wordt gemaakt. Ook wordt nieuw entreegebouw gemaakt met annex
aan weerzijden nieuwe kleedcabines en toiletten. Het aangrenzende openlucht theater theater, de
bosvijver, de sportvelden en het pinetum krijgen ook een opknapbeurt. In 2003 wordt het bad opnieuw
grondig gerenoveerd omdat de met betonnen trottoirtegels bedekte bodem niet langer voldoet aan de
milieu en veiligheidsnormen. Er komt een gesloten betonnen bodem en wand in en om het bad en er
komen aanvullende speelvoorzieningen. De vorm en opzet van het bad blijven steeds ongewijzigd.
Waardering
Ten aanzien van Bosbad De Vuursche geeft in 2002 de toenmalige Rijksdienst voor monumentenzorg aan:
“Op basis van de huidige kennis over naoorlogse bouw en zonder nader onderzoek kan worden gesteld dat
Bosbad De Vuursche is ontworpen met veel oog voor detail en bij de uitvoering een zorgvuldige uitvoering
gekregen heeft. Het bosbad is qua authenticiteit gaaf en compleet, als bouwtype is het bosbad inmiddels
zeldzaam en het is een fraai voorbeeld van de Delftse school. Dit maakt het bosbad als gebouwencomplex
behoudenswaardig”
Verrassend is dat een dergelijke beoordeling voor Bosbad Birkhoven nog ontbreekt. Architect Van der Tak
heeft diverse monumentale gebouwen en landschappelijke projecten in Amersfoort en elders in den
lande op zijn naam staan, bijvoorbeeld “De Terp” (1953) de eerste senioren serviceflat in Nederland
(gesloopt in 2011), het aula complex van de begraafplaats Rusthof en het voormalig Stedelijk Gymnasium
aan de Barchman Wuytierslaan, waarbij de landschappelijke inpassing met de omgeving opmerkelijk is.
Vooral ook uit zijn stedenbouwkundige werk blijkt grote affiniteit voor het gebruik van de ruimtelijke
mogelijkheden die de omgeving biedt. Het landschappelijke ontwerp van het bosbad is daar een sprekend
voorbeeld van. Zijn NSB-verleden heeft wellicht meegespeeld in de beperkte erkenning van de kwaliteit
van zijn werk, er gold een “cordon sanitair”
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Zowel de mogelijkheden voor recreatieve attracties, als de sereniteit van het Bosbad zijn opmerkelijk.
Mogelijk speelt ook een rol dat pas sinds een jaar of twintig de kwaliteiten van onze historische
cultuurlandschappen en de landschapsarchitectuur bij de RCE sterk worden onderkend. Het boek van
Groot en Cramer maakt duidelijk wat de kwaliteit van het werk van C.B. van der Tak voor Amersfoort is
geweest en nog steeds is, zie ook het artikel uit 2008 van Aad van Toor in het Reformatorisch dagblad:
Digibron.nl, Een jong en zeer bekwaam ingenieur
Bosbaden zijn een bijna verdwenen categorie zwembaden, aangelegd vanuit een idealistische opvatting
over hygiëne en opvoeding. De provincie stelt in 2002 dat naar deze samenhangende aspecten nauwelijks
onderzoek is gedaan. Bosbad Amersfoort is het enige resterende vooroorlogse bosbad en is inmiddels
uniek in zijn soort en vorm en onderscheidt zich door zeldzaamheidswaarde. Van belang is tevens de
ensemblewerking met de nabijgelegen sportvelden, het openluchttheater, de bosvijver, het pinetum en
de dierentuin. Daar hoort in feite ook het parkbos van de oude buitenplaats Birkhoven-Bokkeduinen uit
1854 bij, waar al deze elementen deel van uit maken. Opmerkelijk is ook de technische uitwerking van het
Van der Tak en Beltman. Hij ontwierp het aanvankelijke opwarm- en zuiveringssysteem, waarbij het
zwembadwater werd rondgepompt door de nabij gelegen bosvijver. Onderdelen van dit systeem, als de
gemetselde duikers zijn deels nog aanwezig. Energetisch was het ontwerp ook zijn tijd ver vooruit, de
beide ondiepe flankerende speelbaden zorgden - en zorgen nog steeds - door de snelle opwarming van
het ondiepe water via de open verbinding met het diepe 50m. bad voor een snelle opwarming van het
zwemwater.
De architectonische kwaliteiten van het Bosbad Birkhoven worden ondergewaardeerd. Bij de
opmerkelijke ruimtelijke kwaliteit van de vormgeving van het bad zelf met het gastvrije open armen
model reikend naar de fraaie ronde paviljoens die het entree flankeren, liet de Van der Tak zich wellicht
inspireren door Bernini of de organische vormgeving van de Art Deco of het vroege Modernisme.
Anderzijds vormt de weergaloze wijze waarop dit bad in zijn landschappelijke omgeving is ingepast in
samenhang met de bosvijver, het theater, de villa en het pinetum als educatief groenelement in de
lommerijke buitenplaats Birkhoven-Bokkeduinen een ensemble dat in aanmerking komt beschermd te
worden als cultuurhistorisch erfgoed. Gelukkig heeft het bosbad met zijn omgeving ook nog steeds een
zeer actuele levende functie, maar dat maakt het ook kwetsbaar. De monumentenstatus kan het bad
met zijn omgeving in zijn kwaliteiten borgen tegen toekomstige mogelijke aantastingen.
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BIJLAGE ZWEMBADMONUMENTEN
Zwembad De Papiermolen in Groningen
De vijf baden van De Papiermolen met twee betonnen boogbruggen en twee rechte bruggen van beton
vertegenwoordigen algemeen belang wegens:
- de cultuurhistorische waarde aangezien in de baden en in de bruggen eigentijds, modern gedachtegoed
omtrent hygiëne, sociale emancipatie en vrijetijdsbesteding tot uitdrukking komt en de baden in die zin als
toonbeelden voor de naoorlogse periode gelden en tevens betekenis hebben voor de geschiedenis van de
zwemrecreatie;
- de betekenis voor de geschiedenis van de architectuur zoals die in de artistieke kwaliteiten i.c. de
esthetische hoedanigheid van het ontwerp, de gave staat en de zeldzaamheid tot uitdrukking is gebracht
- de stedenbouwkundige waarde want de baden en de bruggen maken onlosmakelijk deel uit van de totale
aanleg van De Papiermolen;
- de stedenbouwkundige positie: in zowel functioneel als ontwerpkunstig opzicht fungeren de zwembaden
als essentie en oriëntatiepunten van de aanleg terwijl de vorm en schikking van de baden een
rechtstreekse verwijzing bieden naar de droge en natte historische verenigingsstructuur ter plaatse,
relicten van de Helperlinie uit 1699 (ten zuiden van De Papiermolen).

Zwembad als centraal onderdeel van het stadspark Sittard
Het stadspark van Sittard is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een
landschappelijke en typologische ontwikkeling en tegelijkertijd van een sociaaleconomische ontwikkeling:
de werkverschaffing in de jaren dertig van de 20ste eeuw. De architectuurhistorische waarden van het
park zijn groot en worden bepaald door het belang van het park voor de geschiedenis van de tuin- en
landschapsarchitectuur in Nederland; door de toegepaste stijl; door de bijzondere plaats van deze
grootschalige, openbare aanleg in het oeuvre van de tuin- en landschapsarchitect D.F. Tersteeg, wiens
werk van nationaal belang is; door de esthetische kwaliteiten van diens ontwerp, door het bijzondere
beplantingsplan van hoge dendrologische waarde en door de toepassing van tal van bouwkundige
elementen in het ontwerp. De ensemblewaarden van het park zijn zeer aanzienlijk. Bij het ontwerp van het
stadspark is de symmetrie-as van de stedenbouwkundige uitleg van het aangrenzende villapark rond het
Julianaplein tot zichtlijn en symmetrie-as van het noordelijke parkdeel gemaakt. Het park is vanwege de
situering ten zeerste verbonden met de uitbreiding en ontwikkeling van Sittard, is van zeer groot belang
voor het aanzien van de stad en beschikt over een historisch-ruimtelijke relatie met de
Geleenbeek\Molenbeek en de drassige bodemgesteldheid ter plaatse. Het stadspark is in redelijk gave
staat bewaard gebleven en is van zeer groot belang voor de structurele en visuele gaafheid van de
stedelijke omgeving. Bovendien zijn gaaf bewaard gebleven stadsparken in Nederland een zeldzaam
verschijnsel te noemen.
Centuurbaan 1 in Zwolle
OPENLUCHT BAD- EN ZWEMINRICHTING, gebouwd in de jaren 1933-1934 in opdracht van de gemeente
Zwolle naar ontwerp van constructeur-architect Jan Gerko Wiebenga (1886-1974), directeur van de
gemeentelijke Technische Dienst van 1931 tot 1934. De uitvoering van het werk staat op naam van
aannemer J. Spanhaak te Zwolle. Symmetrisch ingericht Openluchtbad dat, ondanks de wijzingen die in de
loop der tijd hebben plaatsgevonden, nog steeds overtuigend de functionele, zakelijke en heldere
uitgangspunten van het Nieuwe Bouwen en de opvattingen van J.G. Wiebenga over constructie en
architectonische vormgeving weerspiegelt. Karakteristieken die duidelijk tot uitdrukking komen in de
strakke en functionalistische indeling van het terrein, de horizontale en verticale elementen die het
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aanzien van de gebouwen bepalen, de ranke constructies en het gebruik van moderne materialen als
beton, staal en glas. Het bad is het enige nog tamelijk ongeschonden Openluchtbad in de vormentaal van
het Nieuwe Bouwen in Nederland, waarmee het binnen die categorie als zeldzaam kan worden
aangemerkt. Samengevat kan worden gesteld dat het Zwolse Openluchtbad zowel architectuurhistorisch
als cultuurhistorisch van grote betekenis is door opzet, architectonische uitwerking, technische realisatie
en ligging, terwijl tevens sprake is van zeldzaamheidswaarde op nationaal niveau.
Badweg 4 in Winterswijk
Het PAVILJOEN van het strandbad Winterswijk vertegenwoordigt het algemeen belang wegens:
- de architectuurhistorische betekenis, met name als sobere representant van de architectuur uit de jaren
'30 van de twintigste eeuw zoals deze o.m. tot uitdrukking komt in het materiaalgebruik, de horizontaliteit
en het dakoverstek;
- de gaaf behouden constructie, gevelcompositie, hoofdvorm en structuur;
- de prominente situering en identiteit bepalende rol in het complex;
- de functionele en ruimtelijke betrokkenheid op het zwemwater;
- de rol als pendant van de cascade aan de overzijde van het waterbassin;
- de betekenis voor het oeuvre van gemeentearchitect J.L.G. de Koster;
- de cultuurhistorische betekenis, zijnde een aanlegkunstige en bouwkundige proeve uit de crisisjaren, als
project van de werkverschaffing.
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