
Zwembad de Houtvaart 
 Een monument in Coronatijd 

Zondag 13 september 2020 was de Houtvaart weer open voor monu-

mentendagbezoekers.

Door de Coronasituatie was dat geen vanzelfsprekend zaak. Geluk-

kig bood de Houtvaart voldoende openlucht (!) én ruimte voor ge-

limiteerde bezoekersaantallen. Het leverde wel andere beelden op 

dan voorafgaande jaren. De rust en ruimte en de strakke ordening 

in vormen en lijnen, die zo kenmerkend  zijn voor de Houtvaart, kwa-

men extra naar voren.  

Eén van de bezoekers, Eric Oudendijk, heeft de speciale omstandig-

heden benut voor een fotorapportage die hij ter beschikking heeft 

gesteld van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart.  

Een selectie van zijn foto’s treft u hierbij aan.  

Ik wens u veel kijkplezier met de foto’s van dit unieke Haarlemse 

zwem- én cultuurmonument.   Omdat veel foto’s voor zich spreken, 

Uitgegeven naar aanleiding van de Monumentenzondag van 13 september 2020

zijn begeleidende teksten bij de foto’s beperkt gehouden. 

Om elk misverstand bij de beelden uit te sluiten: De Houtvaart is nog 

steeds een springlevend monument.  Op die zondag de dertiende wa-

ren er zo’n honderd bezoekers ! 

Contactgegevens van Eric Oudendijk treft u aan in de colofon. 

Hans Bakker 

“ Dit was mijn eerste keer in de Houtvaart. En meteen viel mij het ver-

schil op tussen het massale monumentale van de entree en de oase van 

licht, ruimte en rust van het bad zelf. Een oase midden in de stad.”

Eric Oudendijk 

 



U nadert het monument de Houtvaart met het imposante bordes en de kubus.1. 



2.
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Corona waakhond Jan checkt de reserveringen.        4. 5.



6. Treedt binnen in een andere wereld !  
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Niet zwemmen maar cleanen.  15.



Aan de leestafel.  16.



17.



Nog even en dan terug naar de drukte van de stad.   18.



Colofon: 

Foto’s: Eric Oudendijk 

Samenstelling en tekst: Hans Bakker

Lay-out: Rogier Polman / Hijgend Zeepaard  

Publicatie van foto’s alleen met toestemming van de Vereniging Vrienden van de Houtvaart of 

Eric Oudendijk. Eric Oudendijk is onder eigen naam te vinden op facebook.  

Foto’s uit dit document of andere Houtvaartfoto’s zijn te bestellen via  Werkaandemuur: 

www.werkaandemuur.nl/index/shop/nl/Eric-Oudendijk.

 


