Stichting Exploitatie
Bosbad Vledder is 50 jaar
Onderstaand artikel is van de hand van mevrouw G. TolmanNieuwenhuizen (Wilhelminaoord). Zij was ruim 30 jaar als bestuurder betrokken bij het Bosbad.

In 1963 werd het zwembad aan de doorgaande weg tussen Vledder en Frederiksoord geopend. Het nieuwe, moderne zwembad van de gemeente Vledder
was het eerste zwembad in Nederland dat tot stand kwam met medewerking
van ICOT, de Interdepartementale Commissie voor Openluchtrecreatie en
Toerisme.
Voorgeschiedenis
In de vergadering van 15 maart 1954 besloot de gemeenteraad om de Nederlandse Heidemaatschappij opdracht te geven een plan voor een zwembad te
maken. Er werd veel over de zwembadplannen gesproken en het gemeentebestuur was dan ook zeer verheugd over het bericht van de kant van de Provinciale Commissie voor de werkgelegenheid d.d. 22 mei 1959: ‘De plannen kunnen definitief met subsidie van het rijk tot uitvoering worden gebracht als zogenaamd duur werk in het programma van aanvullende werken.’
De raad besloot op 9 juni 1959 tot de bouw van het zwembad. De uitvoering van de bouwplannen mocht voor de gemeente geen budgettaire moeilijkheden opleveren. De plannen van de Nederlandse Heidemaatschappij moesten

bovendien voldoen aan de wensen van de
toen ingestelde zwembadencommissie
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op de aanbesteding van het
bouwkundige gedeelte schreven 29 aannemers in. De firma Nimberg te Havelte
bouwde uiteindelijk het zwembad.
Voor de plaatsbepaling waren twee mogelijkheden onderzocht: aan de Vaartweg
in Wilhelminaoord en de huidige plaats
aan de Vledderweg. Het openluchtzwembad ligt geheel beschut in een bosrijke
omgeving - het Diaconiebos - aan de weg
tussen Vledder en Frederiksoord. Hierdoor heeft het zwembad een bijzondere
uitstraling. Het Diaconiebos, met een oppervlakte
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Het kostte de nodige voorbereidingen om
het zwembad daadwerkelijk op te starten.
Naast de feitelijke aanlegwerkzaamheden,
moest ook veel administratief werk verricht
worden. Hieronder vielen o.m. het huurcontract, bepalingen inzake de Wet Veiligheid
Zweminrichtingen, het opstellen van een
huishoudelijk reglement en statuten, erkenning als stichting en een inschrijving bij de
Kamer van Koophandel voor Drenthe in
Meppel. De notariële akte werd op 24 mei
1963 bij notaris Dirk Botje te Dwingeloo
gepasseerd.

Eerste Bestuur
Het eerste bestuur van de Stichting Exploitatie Bosbad Vledder bestond uit
17 personen, namelijk elf personen aangewezen door verenigingen in de gemeente Vledder en zes personen aangewezen door het gemeentebestuur. Het
waren de dames W.H. ten Bosch-Jansen van Beek, A. Eleveld-Kok,
H. Snieder-Bloemendaal, R. Oosterveld-Andreae en de heren L.J. Bovenkamp, L. van Dijk, H. Dijkstra, H.T. Freije, E. Kramer, L.A.F. Lambregts,
J. Prikken, B.J. Ras, H. Sanders, T.H. Veen, H. Veldhuizen, D. Walta en Jac.
Westerbeek.
De eerste vergadering van het Algemeen Bestuur vond plaats op 27 mei
1963 om 20.00 uur in zaal ‘Adelhof’ te Vledder. Belangrijkste agendapunt
was de verkiezing van leden voor het Dagelijks Bestuur. De heren Kramer
en Sanders werden aangewezen als stem opnemer. Deze verkiezing resulteerde in 75 geldige stemmen. De vijf personen met de meeste stemmen werden verkozen en zij namen allen deze verkiezing aan.
De eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur vond plaats op dinsdag
28 mei 1963 in zaal ‘Adelhof’ te Vledder en als eerste punt werden de functies onderling als volgt verdeeld. Voorzitter was de heer L.A.F. Lambregts,
de secretaris werd de heer H. Sanders, penningmeester de heer T.H. Veen en
de leden mevrouw W.H. ten Bosch-Jansen van Beek en de heer H.T. Freije
Daarna werd het door de gemeente Vledder voorgestelde huurcontract
puntsgewijs behandeld en goedgekeurd. Een exemplaar van de Statuten
werd ter oriëntatie aan de Bestuursleden uitgereikt. Er werd bovendien afgesproken dat bij eventuele onvolkomenheden wijziging steeds mogelijk is.
Afschrijvingen op het bad en de gebouwen werden gesteld op 2% en op de
installaties 5%.
De tweede vergadering van het voltallig aanwezige Algemeen Bestuur
vond plaats op 30 mei 1963 in zaal ‘Adelhof’. In deze vergadering draagt de
gemeente het bad over aan
de stichting.
Er is overleg over verhuur van het bad aan de
zwem- en polovereniging
te Vledder. Ook andere instellingen melden zich aan
om in het zwembad te mogen zwemmen, waaronder
de leerlingen van de G.A.
van Swieten Tuinbouw-

school te Frederiksoord, Kamp Vledder en Hoeve Boschoord. Dit gebeurt vaak
tegen een gereduceerd tarief.
Een officiële opening was tot 1964 nog niet mogelijk. Ook werd er geen reclame gemaakt, omdat de inrichting nog niet compleet was: parkeerplaats, rijwielplaatsen, zonneweide en beplanting waren nog niet klaar. Wel werd besloten het bad als zodanig in gebruik te nemen.
Benoemingen
De gemeenteraad benoemde de heer G. Buist te Appelscha tot badmeester en
mevrouw. K. Pepels-de Vries te Frederiksoord tot caissière. De benoemingen
worden overgenomen door het Bestuur. Badmeester Buist was volledig bevoegd met een diploma van de K.N.Z.B. en een E.H.B.O diploma. Het loon van
de badmeester bedroeg ƒ 100,- netto per week en het loon van de caissière
ƒ 1,10 per uur bruto bij een 55-urige werkweek. De badmeester werd enige
ruimte gegeven om eventueel op mooie dagen wat langer open te blijven en bij
slecht weer eerder te sluiten. Voor de controle van de zuiveringsinstallatie werd
de heer. A. van Dijk benoemd.
Schoolzwemmen en zwemlessen
Al direct werd het schoolzwemmen en het geven van zwemlessen ingevoerd.
Op advies van de badmeester werden voorlopig geen kinderen jonger dan acht
jaar aangenomen voor de zwemlessen.
De badmeester gaf aan 100 kinderen en 50 volwassenen te kunnen verwerken. Mevrouw W. H. Ten Bosch - Jansen van Beek nam in overweging om
badmutsen te gaan verplichten. Het bestuur vond dat men dan ook badmutsen
moest aanschaffen om aan de gasten te kunnen aanbieden. Dit moest nader bekeken worden.
Ingebruikname Bosbad Vledder 1963
Burgemeester Eltjen Johannes de Jonge stelde op 1 juni 1963 het zwembad te
Vledder in gebruik. Het eerste seizoen startte met een kassier en een badmeester. Een beheerder voor de kiosk werd nog gezocht. De volgende artikelen zijn
van verkoop uitgesloten: ongedopte pinda’s, patat frites, worst, gebakken- en
gebraden artikelen en alcoholhoudende drank.
De badmeester krijgt toestemming in zijn kamer een radio te plaatsen en te
laten spelen. Rond het bad worden spelende radio’s e.d. geweerd. Besloten

wordt om zo weinig mogelijk borden te plaatsen, daar dit één en ander ontsiert. Voorlopig worden alleen borden geplaatst met de tarieven en openingstijden en een aanduiding dat de garderobe onbewaakt is. Tevens wordt besloten om een spaarbankboekje aan te vragen bij de Boerenleenbank te Vledder.
De zwemlessen liepen goed. Er werd vijf keer per week zwemles gegeven.
Kinderen betaalden ƒ 3,- per seizoen en de volwassenen ƒ 5,-. Besloten wordt
hiervan resp. ƒ 2,50 en ƒ 1,50 af te staan aan de badmeester. De eerste ijscobak wordt op de zonneweide geplaatst en beheerd door de heer Sj. Veldhuizen
te Vledderveen. Hij had een vrachtwagen gekocht en wilde deze als kiosk.
Hier wordt geen toestemming voor gegeven.
De heer A. Bijker hield zaterdags en zondagsmiddags toezicht bij het plaatsen van de fietsen. Op 20 juli, vrij kort na de opening, werd het bestuur opgeschrikt door de melding dat badmeester Buist een verkeersongeval met zijn
scooter had gekregen. Hierbij liep hij een gebroken sleutelbeen op. Na gedeeltelijk herstel werd hij het hele seizoen geassisteerd door twee hulpbadmeesters: de heren Van Buiten en Jonkers, beiden ook uit Appelscha.
In het eerste seizoen is mevrouw J. Veldkamp te Frederiksoord de 20.000e
bezoeker met een abonnement. Zij kreeg als herinnering het boekje ‘Vledder’
aangeboden. Een aardige bijzonderheid is dat mevrouw J. Veldkamp ook de

eerste was die een abonnement voor het zwembad kocht. Veertigduizend bezoekers passeerden dit seizoen de controle. Een goed geslaagd eerste seizoen.
Nieuwe personeelsleden
In 1964 verhuist de heer Sanders en draagt het secretariaat over aan de heer H.
T. Freije. Op 1 mei 1964 wordt de heer R. Herder te Appelscha benoemd als
gediplomeerd badmeester. Badmeester Herder komt in vaste dienst bij de gemeente en zal voor het seizoen worden uitgeleend aan het bad. Herder trad op
2 mei in dienst om de voorbereidingen te treffen die nodig waren om het bad
op 15 mei voor het publiek open te kunnen stellen. Daarnaast wordt de heer H.
van Buiten voor dit seizoen aangesteld als hulpbadmeester. Mevrouw L. Hoekstra wordt benoemd als caissière.
Inmiddels werd er in het bad koortsachtig gewerkt om alles op tijd gereed te
krijgen. De lupinen – die vorig jaar de plantstroken bedekten – zijn ondergespit als bemesting voor de talrijke rozen die dit jaar zijn geplant. De aanwezigheid van deze ruimte van ongeveer 20.000 vierkante meter zal de aantrekkelijkheid van het bad zeker ten goede komen. Op 15 mei wordt het bad weer
voor het publiek opengesteld.
Officiële opening 1964
De officiële opening vindt plaats op 3 juni 1964. De heer Eshuis – toen directeur van de Koninklijke Nederlandse Heidemij – noemt het zwembad ‘een
nieuwe parel aan de kroon van Vledder’. De ontvangst van de gasten vindt
plaats in recreatiecentrum ‘Adelhof’, gevolgd door een rondrit per bus door
Vledder met als gids de voorzitter de heer L.A.F. Lambrechts. Aansluitend
hebben de gasten een aperitief en koffiemaaltijd.
De heer mr. K.H. Gaarlandt, Commissaris der Koningin in de provincie
Drenthe, verricht de officiële opening. In het zwembad gaf de Commissaris per
megafoon opdracht een ballon van enorme afmeting te laten opstijgen. Aan de
ballon was een lint gebonden, waarachter de jeugd uit Vledder en Frederiksoord stond opgesteld. Het lint werd mee de lucht in gesleurd. Toen het obstakel was verdwenen, sprongen de jongens en meisjes het koele water in. De
weersgesteldheid was van dien aard, dat de kinderen maar korte tijd in het water bleven. De gasten kregen de gelegenheid tot bezichtiging van het bad met
zon- en speelweide. Hierna keerden de gasten terug naar recreatiecentrum
‘Adelhof’ waar thee werd geschonken en enkele toespraken gehouden werden.

De uitnodiging voor de officiële opening op 3 juni 1964.

Burgemeester E. J. de Jonge vertelt in het
kort de historie van de bouw van het
zwembad. De eerste brief die van de gemeente is uitgegaan met betrekking tot de
bouw van een zwembad dateert al uit 1934.
Het zou een bad moeten worden dat voornamelijk de bevolking uit eigen gemeente
ten dienste zou staan. Dat plan is nooit verwezenlijkt. Pas in 1950 heeft de aanleg en
bouw van een zwemgelegenheid betekenis
gekregen voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de gemeente. In
1954 is de uitvoering van de plannen zeer nabij geweest, maar ook toen zijn
ze niet gerealiseerd. In 1960 bleek uitvoering van de bouw als a.w. object
niet mogelijk te zijn. Sindsdien is de subsidieregeling van allerlei recreatieve objecten op gang gekomen. De gemeente Vledder is een van de gemeenten die daarvan heeft geprofiteerd. Er kwam een bijdrage van het ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, terwijl een verhoogde uitkering
werd gekregen uit het gemeentefonds. Belangrijke steun bij de ontwikkeling
van de plannen heeft de gemeente gehad van de toenmalige commissaris
van de koningin, de heer J. Cramer en een aantal Gedeputeerden. In april
1962 kwam de rijksgoedkeuring voor de bouw van het bad.
De strenge winter van 1962/1963 vormde een nieuwe vertragende factor.
De aannemer heeft de achterstand weten weg te werken.
Dank bracht de burgemeester aan de Koninklijke Nederlandse Heidemij,
de gemeentelijke diensten, aannemersbedrijf Nimberg te Havelte en
niet te vergeten aan het echtpaar
Het programma voor 3 juni.
Weiland voor de gastvrijheid, die
steeds op ‘Adelhof’ genoten is.
De commissaris der Koningin,
de heer Gaarlandt, wenste gemeentebestuur geluk met dit prachtige
Bosbad en sprak zijn waardering
uit voor het feit dat voor de exploitatie een stichting in het leven is
geroepen. Daardoor is de bevolking
nauw bij het bad betrokken. De
heer Gaarlandt hoopte dat het stich22

tingsbestuur onder leiding van de heer
Lambrechts even enthousiast zal blijven
werken voor dit bad als nu het geval is. Als
aandenken aan deze dag ontving de commissaris een fraai kunstwerk van de Havelter pottenbakker Dirk Staf.
De heer ir. J. A. Eshuis, directeur van de
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, wees op de veranderingen die plaats
vonden. Er is wel eens gedacht dat elk stukje grond in ons land nodig was voor de
landbouw. Nu komt het woord ontginning
praktisch niet meer in ons woordenboek
voor en wij prijzen ons gelukkig dat nog
zoveel ontsnapt is aan de ossenploeg, waarmee zo’n jaar of zestig terug gewerkt is. De
heer Eshuis verklaarde onder de indruk te
zijn gekomen van de schoonheid van Vledder. Het Bosbad is een nieuwe parel aan de
kroon van uw gemeente, aldus de heer Eshuis. Tenslotte bood de heer Eshuis een
duikpop aan (alleen nog met woorden) die
Deze duikpop werd ter gelegenheid
t.z.t. uitstekend dienst zal doen bij liefhebvan het 40-jarig bestaan van het Bosbers van het reddend zwemmen. Door de
bad aangeboden.
lange levertijd wordt de duikpop pas een
jaar later in gebruik genomen.
De heer A. Vrugt spreekt namens de adviesraad voor bad- en zweminrichtingen. Hij wijst op het grote aantal verdrinkingsgevallen, dat zich nog elk jaar
voordoet. Laat iedereen in Vledder leren zwemmen, zo luidt zijn advies. Burgemeester De Jonge verklaart dat in het aanloopjaar al 130 diploma’s zijn uitgereikt en het zwembad 52.231 bezoekers mocht verwelkomen.
Met deze toespraken werd het officiële gedeelte afgesloten en kon het
zwembad zich in de jaren erna een goede plaats in de samenleving van de gemeente Vledder verwerven.
G. Tolman-Nieuwenhuizen
(bewerking: Piet de Geus)
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