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Nijmegen heeft op dit moment 4 zwembaden: Dukenburg, West, Goffert en Erica Terpstra. Ook hebben we 1 
schaatsbaan, Triavium. 
 
Er wordt  niet meer in geïnvesteerd in zwembad Dukenburg en er is met Stichting die het zelfbeheer uitvoert 
afgesproken dat het bad in 2026 gesloten wordt. Bij zwembad west is ook sprake van achterstallig onderhoud en er 
wordt al langer gesproken over het sluiten van dit bad. Het Goffertbad is het enige openlucht zwembad en het 
voornemen tot sluiten heeft een golf van verontwaardiging opgeroepen. Ten slotte hebben we het Erica Terpstra bad, 
dat is een relatief nieuw bad dat is gebouwd ter vervanging van het ouder zwembad Oost. IJsbaan Triavium is in 
particulieren handen en wordt door de gemeente gehuurd voor een bedrag van ruim 1 miljoen per jaar, de huidige 
huurtermijn loopt tot 23 september 2033. De opzegtermijn is 18 maanden. Als de gemeente daar geen gebruik van 
maakt loopt de huurovereenkomst steeds voor termijnen van 10 jaar door.  
 

Wat is er nodig? 

Nijmegen heeft behoefte aan zwemwater. In Nijmegen Noord is de schreeuw al jaren te horen en in Dukenburg wordt 
het drukker en drukker. Het zelfbeheer heeft zijn vruchten afgeworpen. Tegelijk moet er, fors, bezuinigd worden op de 
zwembaden. Op een jaarlijkse subsidie van € 1.500.000,- moet er € 500.000,- bezuinigd worden, met ingang van 2021. 
Het sluiten van een zwembad wordt als serieuze optie onderzocht.  
 

Met het sluiten van Zwembad Dukenburg gaat er een faciliteit verloren voor dit stadsdeel. In Elst komt een Full-size 
sporthal van 48 bij 28 meter en 7 meter hoog. Daar is een tribune gepland voor 450 personen, evenals een 
horecagelegenheid. Verder komt er een dojo van 20 bij 14 meter voor vechtsporten, en een multifunctionele ruimte 
(22 bij 12,5 meter), die onder andere kan worden gebruikt voor dans. 

Voor het zwembad staan twee volwaardige 25 meter banen gepland. Eén daarvan is geschikt voor officiële zwem- en 
waterpolowedstrijden, terwijl de ander is bedoeld als instructiebad. Ook komt er een peuterbad van 40 vierkante 
meter. Nu investeren in een zwembad voor Nijmegen Noord is daarom zonde van het geld.  

Zwembad West loopt op haar laatste benen. Er is sprake van achterstallig onderhoud en er zal serieus geïnvesteerd 
moeten gaan worden. Opknappen ligt niet voor de hand en de locatie leent zich prima voor woningbouw.  

Wat ons betreft gaan we voor een nieuw zwembad. Dit zwembad bouwen wij het liefst in de nabijheid van het Triavium 
zodat we gebruik kunnen maken van de restwarmte van de ijsbaan. Voor deze optie zijn we afhankelijk van de 
medewerking van het Triavium. Mocht er geen medewerking komen van de eigenaren van het Triavium dan kiezen wij 
voor de nieuwbouw van een zwembad in stadsdeel Dukenburg/Lindenholt. Onze voorkeurspositie is aan het kerkenbos 
in de oksel van de afrit 1a van de A73. 

  



 

Voorstel 
We realiseren ons zeer dat we afhankelijk zijn van een derde partij, de eigenaar van Triavium, voor het welslagen van 
dit plan. Maar zij zijn net zo goed afhankelijk van ons als huurder.  

Wij stellen dan ook voor dat het college: 
- De huur van het Triavium opzegt  
- Het gesprek met de eigenaren van het Triavium opstart om te komen tot een integrale zwem- ijsbaan met 

minimaal een 50 meter bad en een 400 meter ijsbaan.  
- Te onderzoeken of er een zwembad (evt. met kunstijsbaan) gebouwd kan gaan worden op de genoemde 

voorkeurslocatie (of op zijn minst in stadsdeel Dukenburg/Lindenholt) 
 

Financiën 

Het idee is dat er woningbouw op de locatie van West komt, daar kunnen we een deel mee financieren, met de grond 
verkoop. Daarnaast besparen we vanaf 2033 ruim 1 mln aan huurkosten voor Triavium. Als ik het goed begrijp 
vertegenwoordigt dat ongeveer 20 mln aan investeringen 
 

Bespreekpunten voor de Nijmeegse gemeente raad en het college  

In de opiniërende kamerronde wil de fractie van VoorNijmegen.NU met de gemeenteraad en het college van Nijmegen 
van gedachten wisselen over voorgaand voorstel.  
We willen met de raad bespreken hoe de andere partijen tegenover het initiatief staan om een nieuw zwembad, in 
combinatie met een ijsbaan, te bouwen in Stadsdeel Dukenburg.  
Ook willen we met de andere partijen bespreken of ze de prioritering delen; geen nieuw zwembad in noord maar in 
plaats daarvan investeren in Dukenburg.  
Als laatste willen we in deze gespreksronde graag van het college horen we wat zij vinden van dit voorstel, wat zij 
vinden van de prioritering en of dit gerealiseerd kan worden binnen de bestaande financiële situatie of dat hierop een 
aanvulling nodig is.  
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