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Partner voor bestuur en beleid

Conclusies - 1 -
Over het onderzoek
De respons is hoog: 64% bij het bewonerspanel en 20% bij de aangeschreven huishoudens. Daarnaast 
hebben 789 inwoners gereageerd via sociale media. Daar zijn een aantal mogelijke verklaringen voor. 
Wellicht hadden inwoners door de coronacrisis meer tijd om de vragenlijst in te vullen (zaten meer thuis) 
of was de vragenlijst begrijpelijk (ons secretariaat is bijna niet gebeld over de vragenlijst). Mogelijk leeft 
het onderwerp zeer in het dorp.

Wij hebben alle inwoners gevraagd om lid te worden van het bewonerspanel. Hiervoor hebben 355
inwoners zich opgegeven. Dit maakt toekomstige onderzoeken onder inwoners van Hardinxveld-
Giessendam goedkoper.

Ook hebben wij inwoners gevraagd of zij op de hoogte willen worden gehouden over het nieuwe 
zwembad: 782 inwoners willen dat.
Onder de respondenten verloot de gemeente een aantal combikaarten voor vrij zwemmen en 
doelgroepen. 1.083 respondenten komen hier graag voor in aanmerking.

Buitenbad De Duikelaar
Acht op de tien inwoners hebben in het verleden in buitenbad De Duikelaar gezwommen;
De goede bereikbaarheid en de geschiktheid voor kinderen sprak hen hierbij het meest aan.

Huidig gebruik
Zeven op de tien inwoners hebben in de afgelopen zomermaanden gezwommen in een buitenbad of in 
open water. Wanneer wij kijken naar de verschillen tussen de vier doelgroepen (sheet 11) blijkt dat dit 
vooral ouders met jonge kinderen en inwoners in de leeftijdscategorie 15 tot en met 29 jaar zijn. 
Bovendien blijkt dat van de inwoners die de afgelopen zomermaanden buiten hebben gezwommen, 
ouders met jonge kinderen en inwoners in de leeftijdscategorie 15 tot en met 29 jaar ook vaker 
(frequenter) zwemmen (sheet 12).

De helft van de respondenten zwemt in de Merwede. Ook zwemt men wel in De Doetse Kom in 
Giessenburg (45%) en De Giessen (38%). Ouders met kinderen zwemmen meer dan gemiddeld in De 
Doetse Kom en het Caribabad (sheet 13).

“Toen het buitenbad van de Duikelaar ging sluiten, zijn we uitgeweken naar de Doetse Kom. De kinderen 
vonden het er fijn. Verschillende glijbanen en meerdere baden. En een groot veld om ook te kunnen 
voetballen en gelegenheid om er wat te eten en te drinken. En nu de kinderen weer wat groter zijn, 

zwemmen ze ook in de Giessen en in de rivier de Merwede. We kiezen voor deze mogelijkheden, omdat er 
geen buitenbad in Hardinxveld is. Dan zoeken de kinderen toch iets wat dichtbij is en goed te bereiken.” 

(citaat respondent)

Niet verrassend: voor ouders met jonge kinderen zijn geschiktheid voor kinderen en goede 
zwemfaciliteiten relatief belangrijke (meer dan gemiddeld) overwegingen (sheet 15 en 17).
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Partner voor bestuur en beleid

Conclusies - 2 -

Wij vroegen de respondenten naar hun overwegingen bij de keuze van een buitenbad (“waarom kiest u 
voor dit/deze buitenbad(en) en/of het open water?”). Bereikbaarheid, geschiktheid voor kinderen en het 
feit dat familie of vrienden daar ook zwemmen zijn belangrijke overwegingen (sheet 15).

Huidig gebruik
Drie op de tien respondenten heeft het afgelopen jaar niet in een buitenbad gezwommen (sheet 11). 
Enerzijds omdat er geen zwembad in de buurt is en anderzijds door de coronacrisis (sheet 18 en 19).

Behoefte
Bijna negen op de tien inwoners geeft aan behoefte te hebben aan een buitenbad in het dorp (sheet 21). 
Ruim acht op de tien inwoners gaat, als er een buitenbad wordt aangelegd, daar ook zwemmen. Van de 
doelgroep ouders met jonge kinderen geeft zelfs negen op de tien respondenten aan naar het buitenbad te 
gaan als dit wordt aangelegd (sheet 22). Hierbij zijn de volgende overwegingen belangrijk voor de 
respondenten: de geschiktheid voor kinderen, de aanwezigheid van goede zwemfaciliteiten 
(grootte/glijbaan/meerdere baden) en een gunstige toegangsprijs (sheet 24).

Bijna alle respondenten willen een zonneweide (92%). Ook een baby/peuterbad (87%), voldoende 
schaduwplekken (86%) en vaste speeltoestellen (85%), worden door veel respondenten op prijs gesteld. 
Zes op de tien willen graag dat het buitenbad op zondag toegankelijk is, een kwart van de respondenten wil 
dit juist niet (sheet 27).

Inwoners willen in de maanden juni, juli en augustus gebruik maken van het buitenbad (sheet 32). Waarbij 
ouders met jonge kinderen aangeven het zwembad ook in mei te gaan bezoeken.

In de plannen wordt uitgegaan van een toegangsprijs van 5 euro voor jongeren t/m 17 jaar en 6 euro voor 
volwassenen (richtprijzen). Zes op de tien respondenten zijn bereid deze prijs te betalen mits er goede 
faciliteiten zijn en een goedkoper abonnement mogelijk is (sheet 34). Twee op de tien zijn hiertoe niet 
bereid (sheet 33).

Tenslotte vroegen wij alle respondenten of zij nog suggesties, ideeën en/of wensen hadden. Over het 
algemeen willen de respondenten een goed gefaciliteerd buitenbad met glijbanen, duikplanken, 
lig/zonneweide, horeca, speeltoestellen, zitgelegenheid en parasols (sheet 40).
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Eerder gebruik



Partner voor bestuur en beleid

Eerder gebruik
Heeft in het verleden gezwommen in buitenbad De 
Duikelaar?

Acht op de tien respondenten hebben ooit in 
buitenbad De Duikelaar gezwommen.

Heeft in het verleden gezwommen in buitenbad De Duikelaar?
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88%
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80%
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17%
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55 jaar e.o. zonder kinderen tot 12 jaar

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

ouders met kinderen tot 12 jaar

ja nee

Doelgroepen

Hoe ouder hoe vaker men ooit in het buitenbad van 
De Duikelaar heeft gezwommen.

Toelichting:
Waarbij moet worden aangetekend dat buitenbad 
De Duikelaar inmiddels acht jaar geleden (2012) is  
gesloten. 
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Partner voor bestuur en beleid

Eerder gebruik
Beoordeling vroegere buitenbad De Duikelaar

Wij vroegen de inwoners van Hardinxveld –
Giessendam wat hen het meest aan buitenbad De 
Duikelaar aansprak. Negen op de tien respondenten 
vindt dat het buitenbad goed bereikbaar was. Ook 
was het geschikt voor kinderen (68%). 

Verderop komen wij hierop terug. Zijn 
bereikbaarheid en geschiktheid voor kinderen 
belangrijke randvoorwaarden voor een mogelijk 
nieuw aan te leggen zwembad?

Beoordeling vroegere buitenbad De Duikelaar
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gunstige toegangsprijs

familie/vrienden zwommen hier ook

geschikt voor kinderen

goede bereikbaarheid/dichtbij
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Partner voor bestuur en beleid

Eerder gebruik

Wat sprak u aan dit buitenbad aan?

Voor een klein deel van de respondenten sprak iets 
anders aan. Deze respondenten noemen de ligweide, 
de ruime opzet (veel ruimte op het grasveld), het 
voetbalveld, de fijne sfeer en de veilige omgeving.

Wat sprak u aan dit buitenbad aan?
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het was gewoon altijd super 
fantastisch, ‘s avonds, hup 
nog even lekker zwemmen 

bijvoorbeeld ik mis het 
enorm!



Partner voor bestuur en beleid

Eerder gebruik
Beoordeling vroegere buitenbad De Duikelaar

Als we kijken naar de doelgroepen zien we dat  
ouders met kinderen positief afwijken van het 
gemiddelde voor wat betreft familie/vrienden, 
geschikt voor kinderen, gunstige toegangsprijs en 
goede zwemfaciliteiten.

Respondenten van 55 jaar en ouder zonder kinderen 
tot 12 jaar wijken negatief af van het gemiddelde bij 
familie/vrienden, gunstige toegangsprijs en goede 
zwemfaciliteiten. Ze denken wel gunstiger over de 
goede hygiëne.

Beoordeling vroegere buitenbad De Duikelaar

ouders 
met kinderen 

tot 12 jaar

15-29 jaar 
zonder 

kinderen
tot 12 jaar

30-54 jaar 
zonder 

kinderen
tot 12 jaar

55 jaar e.o. 
zonder

kinderen 
tot 12 jaar

goede bereikbaarheid/dichtbij 91 88 87 89

familie/vrienden zwommen hier ook 79 72 60 52

geschikt voor kinderen 76 62 59 67

gunstige toegangsprijs 59 58 45 44

voldoende parkeergelegenheid 49 47 49 48

goede faciliteiten 39 40 41 36

gunstige openingstijden 37 32 32 33

veilig 37 36 33 41

goede hygiëne 22 18 22 28

goede zwemfaciliteiten 15 12 12 7

voldoende en gevarieerde horeca 4 5 2 2

anders 6 4 6 5

Toelichting: vetgedrukte waarden liggen significant boven of onder het gemiddelde

9



Partner voor bestuur en beleid

Huidig gebruik



Partner voor bestuur en beleid

Huidig gebruik
Afgelopen maanden gezwommen in buitenbad of 
open water

Zeven op de tien respondenten hebben in de 
afgelopen zomermaanden gezwommen in een 
buitenbad of in open water.

Afgelopen maanden gezwommen in buitenbad of open water
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55 jaar e.o. zonder kinderen tot 12 jaar

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

ouders met kinderen tot 12 jaar

ja nee

Doelgroepen

Ouders met kinderen en 15-29 jarigen hebben de 
afgelopen maanden meer dan gemiddeld 
gezwommen in een buitenbad of in open water.

55-plussers hebben beduidend minder vaak dan 
gemiddeld in een buitenbad of in open water 
gezwommen.
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Partner voor bestuur en beleid

Huidig gebruik
Frequentie zwemmen in buitenbad of open water

Van de respondenten gaat 72% wel eens zwemmen. 
Drie op de tien zwemmers hebben één of meerdere 
keren per week gezwommen. Ook drie op de tien 
hebben één of meerdere keren per maand 
gezwommen.  

Frequentie zwemmen in buitenbad of open water (%
zwemmers)
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55 jaar e.o. zonder kinderen tot 12 jaar

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

ouders met kinderen tot 12 jaar

meerdere keren pw 1x pw meerdere keren pm 1x pm meerdere keren 1x

Doelgroepen

• Ouders met kinderen gaan gemiddeld vaker 
meerdere keren per maand zwemmen. 

• 15-29 jarigen zonder kinderen gaan vaker één of 
meerdere keren per week zwemmen. 

• 30-54 jarigen en 55+ zwemmen minder frequent.

22% 7% 25% 5% 36% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

meerdere keren pw 1x pw meerdere keren pm 1x pm meerdere keren 1x
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Partner voor bestuur en beleid

Huidig gebruik
Welk buitenbad of open water

De helft van de zwemmers zwemt in de Merwede. 
Ook zwemt men wel in De Doetse Kom in 
Giessenburg (45%) en De Giessen (38%).

Toelichting:
Men kon meerdere antwoorden geven.

Welk buitenbad of open water (percentage zwemmers)
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27%
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anders

Sportcentrum Papendrecht

Het Caribabad in Gorinchem

De Lockhorst in Sliedrecht

Rivier De Giessen

De Doetse Kom in Giessenburg

De Merwede rivier
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Doelgroepen

• Ouders met kinderen zwemmen bovengemiddeld 
in De Doetse Kom en het Caribabad.

• 15-29 jarigen zwemmen meer dan gemiddeld in 
de Merwede en de Giessen.

• 30-54 jarigen zwemmen beneden gemiddeld in 
het Caribabad.

• 55+ zwemmen minder dan gemiddeld in de 
rivieren Merwede en Giessen, in De Doetse Kom 
en het Caribabad.

ouders 
met kinderen 

tot 12 jaar

15-29 jaar 
zonder 

kinderen
tot 12 jaar

30-54 jaar 
zonder 

kinderen
tot 12 jaar

55 jaar e.o. 
zonder

kinderen 
tot 12 jaar

De Merwede rivier 49 68 47 34

De Doetse Kom in Giessenburg 52 47 38 32

rivier De Giessen 38 51 36 23

De Lockhorst in Sliedrecht 29 28 23 24

Het Caribabad in Gorinchem 33 29 14 18

Sportcentrum Papendrecht 3 4 5 1

anders 18 16 24 33

Toelichting: vetgedrukte waarden liggen significant boven of onder het gemiddelde
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Partner voor bestuur en beleid

Huidig gebruik

Andere buitenbaden en/of open water

Vooral de zee wordt door de respondenten genoemd 
als andere plekken waar ze graag zwemmen. Thuis 
zwemt men in rivieren, kanalen, waterplassen en 
zwembaden. Diverse zwembaden in de regio worden 
genoemd, maar ook daarbuiten.

Op vakantie gaat men in binnen- en  buitenland graag 
naar de zwembaden van de camping of het 
vakantiepark, een meertje of de rivier.

Andere buitenbaden en/of open water
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Toen het buitenbad van de Duikelaar ging 
sluiten, zijn we uitgeweken naar de Doetse
Kom. De kinderen vonden het er fijn. 
Verschillende glijbanen en meerdere baden. 
En een groot veld om ook te kunnen 
voetballen en gelegenheid om er wat te 
eten en te drinken. En nu de kinderen weer 
wat groter zijn, zwemmen ze ook in de 
Giessen en in de rivier de Merwede. We 
kiezen voor deze mogelijkheden, omdat er 
geen buitenbad in Hardinxveld is. Dan 
zoeken de kinderen toch iets wat dichtbij is 
en goed te bereiken.
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Huidig gebruik
Waarom keuze voor buitenbad of open water

Zeven op de tien respondenten kiezen voor een 
buitenbad dat dichtbij is, waar familie en vrienden 
ook heen gaan (46%) en dat geschikt is voor 
kinderen (43%).

Waarom keuze voor buitenbad of open water (% zwemmers)
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veilig

gunstige toegangsprijs

voldoende parkeergelegenheid

gunstige openingstijden
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goede zwemfaciliteiten

geschikt voor kinderen

familie/vrienden zwemmen hier ook

goede bereikbaarheid/dichtbij
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Kan zwemmen wanneer ik 
wil, met leuke mensen, 

zonder vaste tijden in een 
fijne omgeving, ruimte om te 

trainen.
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Partner voor bestuur en beleid

Huidig gebruik

Andere buitenbaden en/of open water

De belangrijkste redenen om te kiezen voor een 
ander buitenbad of voor open water zijn: 

• Er is geen zwembad in Hardinxveld-Giessendam.

• Er is geen buitenbad in het dorp.

• Het is dichtbij.

Andere buitenbaden en/of open water
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Je wilt ergens heen als het hier niet 
kan. Wij zitten met vrienden vaak bij de 

rivier en onze zoon en m'n zusje 
hebben de delta brug ontdekt. Maar als 

ik kijk naar vroeger zaten we vaak in 
het zwembad ook met een groepje. En 

meerdere groepen!! Muziek mee, 
boekje, wat lekkers of je ging wat 

halen. En nu er allemaal kleintjes zijn 
weet ik zeker dat we het zwembad 
zouden bezoeken wanneer dat zou 

kunnen.
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Huidig gebruik
Doelgroepen

• Voor ouders met jonge kinderen zijn geschiktheid  
voor kinderen en goede zwemfaciliteiten relatief 
belangrijke (meer dan gemiddeld ) overwegingen. 

• 15-29 jarigen kiezen bovengemiddeld voor een 
buitenbad of open water omdat familie/vrienden 
daar ook zwemmen en de gunstige toegangsprijs. 
Maar minder dan gemiddeld omdat het geschikt 
is voor kinderen.

• 30-54 jarigen zonder kinderen vinden minder dan 
gemiddeld dat het buitenbad of open water 
geschikt is voor kinderen.

• 55+ kiest minder dan gemiddeld voor een 
bepaald buitenbad of open water omdat 
familie/vrienden hier ook zwemmen of omdat er 
goede zwemfaciliteiten zijn. 

Waarom keuze voor buitenbad of open water (% zwemmers)

ouders 
met kinderen 

tot 12 jaar

15-29 jaar 
zonder 

kinderen
tot 12 jaar

30-54 jaar 
zonder 

kinderen
tot 12 jaar

55 jaar e.o. 
zonder

kinderen 
tot 12 jaar

goede bereikbaarheid/dichtbij 69 72 70 65

familie/vrienden zwemmen hier ook 45 61 41 34

geschikt voor kinderen 57 29 26 39

gunstige toegangsprijs 20 31 16 21

voldoende parkeergelegenheid 21 21 22 28

goede faciliteiten 28 27 23 28

gunstige openingstijden 23 32 26 26

veilig 20 19 17 25

goede hygiëne 16 18 14 22

goede zwemfaciliteiten 39 35 23 22

voldoende en gevarieerde horeca 20 17 8 14

anders 15 15 23 29

Toelichting: vetgedrukte waarden liggen significant boven of onder het gemiddelde
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Huidig gebruik
Redenen niet zwemmen in  buitenbad of open 
water

Drie op de tien respondenten zwemmen niet in een 
buitenbad of in open water omdat er geen zwembad 
in de buurt is. Twee op de tien hebben geen tijd om 
te zwemmen of houden niet van zwemmen (17%).

Toelichting:
Men kon meerdere antwoorden geven.

Redenen niet zwemmen in buitenbad of open water (% 
zwemmers)
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29%

anders

Het is te duur.

Ik zwem alleen in binnenbaden.

Mijn gezondheid laat het niet toe.

Ik houd niet van zwemmen.

Ik heb er geen tijd voor.

Er is geen zwembad in de buurt.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Doelgroepen

• Ouders met kinderen gaan beneden gemiddeld 
niet zwemmen vanwege de gezondheid.

• 15-29 jarigen zwemmen meer dan gemiddeld niet 
omdat ze geen tijd hebben.

• Voor 55+ is geen tijd hebben minder dan 
gemiddeld een reden om niet te gaan zwemmen. 
Daarentegen is de gezondheid wel een reden om 
niet te gaan zwemmen.

ouders 
met kinderen 

tot 12 jaar

15-29 jaar 
zonder 

kinderen
tot 12 jaar

30-54 jaar 
zonder 

kinderen
tot 12 jaar

55 jaar e.o. 
zonder

kinderen 
tot 12 jaar

Er is geen zwembad in de buurt. 36 45 23 26

Ik heb er geen tijd voor. 25 43 31 14

Ik houd niet van zwemmen. 17 14 20 16

Mijn gezondheid laat het niet toe. 2 10 6 16

Ik zwem alleen in binnenbaden. 8 7 4 14

Het is te duur. 7 7 11 4

anders 31 17 20 25

Toelichting: vetgedrukte waarden liggen significant boven of onder het gemiddelde
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Huidig gebruik

Andere redenen om niet te zwemmen

De afgelopen maanden is men er vooral niet toe 
gekomen om te gaan zwemmen vanwege corona. 
Maar ook geen zin, geen tijd, gezondheid en te koud 
water spelen mee.

Andere redenen om niet te zwemmen
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Even niet van gekomen. Maar 
schande dat onze 
kleinkinderen niet op kunnen 
groeien met een zwembad.
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Behoefte

86% 8% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens

Ik heb behoefte aan een buitenbad in het dorp

Wij legden de inwoners 2 stellingen voor: 

“Ik heb behoefte aan een buitenbad in het dorp” en

“Als er een buitenbad wordt aangelegd, ga ik daar 
zwemmen”.

Bijna negen op de tien inwoners is het eens met de 
eerste stelling.

Ik heb behoefte aan een buitenbad in het dorp
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55 jaar e.o. zonder kinderen tot 12 jaar

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

ouders met kinderen tot 12 jaar

(zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens
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Behoefte

Als er een buitenbad komt, ga ik daar zwemmen

Ruim acht op de tien inwoners gaat, als er een 
buitenbad wordt aangelegd, daar ook zwemmen.

Als er een buitenbad komt, ga ik daar zwemmen

83% 9% 8%
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(zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens
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55 jaar e.o. zonder kinderen tot 12 jaar

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

ouders met kinderen tot 12 jaar

(zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens

Doelgroepen

Ouders met kinderen tot 12 jaar geeft significant 
vaker aan naar het buitenbad te gaan, als dat wordt 
aangelegd. Inwoners van 55 jaar en ouder minder 
vaak.
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Behoefte

Waarom wel/niet zwemmen in buitenbad in dorp

Men gaat voornamelijk in het dorp zwemmen voor de 
kinderen, omdat het lekker dichtbij is en in het eigen 
dorp.

Waarom wel/niet zwemmen in buitenbad in dorp
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Ik heb er mijn gehele jeugd 
doorgebracht… en vind het erg zonde dat 

het gesloten is. Het zou een grote 
meerwaarde hebben als het buitenbad 

weer geopend zal worden.  Het was een 
fijne plek om bij elkaar te komen en te 
zwemmen, voetballen en volleyballen. 

Lijkt me prachtig als we met onze 
kinderen naar het zwembad zouden 
kunnen gaan en dat ze later zelf een 

abonnement kunnen nemen en er hun 
zomer doorbrengen.
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Behoefte
Belangrijk bij een buitenbad 

Voor vier op de tien is het belangrijk dat het 
buitenbad geschikt is voor kinderen. Daarnaast zijn 
goede zwemfaciliteiten (33%) en een gunstige 
toegangsprijs (31%) belangrijk.

Toelichting:
Men kon maximaal twee antwoorden geven.

Belangrijk bij een buitenbad
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goede hygiëne

gunstige openingstijden

veiligheid

gunstige toegangsprijs

goede zwemfaciliteiten

geschikt voor kinderen
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dat de gemeentelijke lasten door 
de aanleg hiervan niet omhoog 
gaan. Algemeen bekend is dat 
een zwembad geld kost en niets 
oplevert.
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Behoefte

Belangrijk bij een buitenbad

Respondenten die anders invulden, vragen aandacht 
voor:

• Veiligheid

• Geschikt voor kinderen

• Goede hygiëne

Belangrijk bij een buitenbad
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Behoefte

Belangrijk bij een buitenbad

Wanneer wij kijken naar het rechter figuur, wordt 
duidelijk dat geschiktheid voor kinderen vooral 
belangrijk is voor de doelgroep ouders met jonge 
kinderen. De resterende drie doelgroepen hechten 
hier minder waarde aan. 

Goede faciliteiten (zoals kleedruimtes, douches, 
toiletten, kluisjes) worden vooral gewaardeerd door 
inwoners van 30 t/m 54 jaar en 55-plussers.

Goede zwemfaciliteiten (grootte/glijbaan/meerdere 
baden) worden daarentegen vooral gewaardeerd 
door ouders met jonge kinderen en 
jeugdigen/jongeren. 

Een gunstige prijs is voor alle vier de doelgroepen 
even belangrijk.

Belangrijk bij een buitenbad

ouders 
met kinderen 

tot 12 jaar

15-29 jaar 
zonder 

kinderen
tot 12 jaar

30-54 jaar 
zonder 

kinderen
tot 12 jaar

55 jaar e.o. 
zonder

kinderen 
tot 12 jaar

geschikt voor kinderen 54 15 27 34

goede zwemfaciliteiten 39 52 28 14

gunstige toegangsprijs 28 35 30 33

de veiligheid 30 13 19 27

gunstige openingstijden 13 22 28 26

goede hygiëne 16 26 23 21

goede faciliteiten 11 22 26 28

voldoende en gevarieerde horeca 4 11 7 3

voldoende parkeergelegenheid 1 2 5 2

anders 2 2 5 4

Toelichting: vetgedrukte waarden liggen significant boven of onder het gemiddelde
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Behoefte

Waar moet een buitenbad aan voldoen

Bijna alle respondenten willen een zonneweide 
(92%). Ook een baby/peuterbad zou op prijs gesteld 
worden (87%) en voldoende schaduwplekken (86%) 
en vaste speeltoestellen (85%).

Zes op de tien willen graag dat het buitenbad op 
zondag toegankelijk is, een kwart van de 
respondenten wil dit juist niet.

Waar moet een buitenbad aan voldoen

57%

62%

74%

85%

86%

87%

92%

18%

31%

19%

12%

12%

9%

6%

25%

7%

7%

3%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

op zondag toegankelijk

horecagelegenheid

banen zwemmen

vaste speeltoestellen

voldoende schaduwplekken

een baby/peuterbad

een zonneweide

(zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens
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Behoefte
Het buitenbad moet een zonneweide hebben

Bijna iedereen wil wel een zonneweide bij het 
buitenbad hebben, de doelgroepen verschillen niet 
veel van elkaar.

Het buitenbad moet een zonneweide hebben

Het buitenbad moet een baby/peuterbad hebben
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94%

88%

81%

86%

5%

9%

12%

10%

7%
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55 jaar e.o. zonder kinderen tot 12 jaar

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

ouders met kinderen tot 12 jaar

(zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens

89%

89%

90%

94%

9%

7%

6%

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

55 jaar e.o. zonder kinderen tot 12 jaar

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

ouders met kinderen tot 12 jaar

(zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens

Het buitenbad moet een baby/peuterbad hebben

Opmerkelijk is dat vooral 55+ vinden dat er een 
baby/peuterbad moet komen (94%). Mogelijk zijn 
dat grootouders die met de kleinkinderen willen 
gaan zwemmen.
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Behoefte
Het buitenbad moet voldoende schaduwplekken 
hebben

Alle respondenten zijn het erover eens dat een 
buitenbad voldoende schaduwplekken moet 
hebben. Er is weinig verschil tussen de doelgroepen.

Het moet voldoende schaduwplekken hebben

Het buitenbad moet vaste speeltoestellen hebben

80%

76%

88%

89%

17%

17%

8%

9%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

55 jaar e.o. zonder kinderen tot 12 jaar

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

ouders met kinderen tot 12 jaar

(zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens

Het buitenbad moet vaste speeltoestellen hebben

Vooral ouders met kinderen en 15-29 jarigen vinden 
dat een buitenbad vaste speeltoestellen moet 
hebben.

Toelichting:
Een aanzienlijk deel van de inwoners van 30-54 jaar 
vindt niet dat het buitenbad vaste speeltoestellen 
moet hebben.
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Behoefte
Het buitenbad moet een bad om banen te 
zwemmen hebben

Met name de respondenten van 30 jaar en ouder 
vinden dat je in een buitenbad banen moet kunnen 
zwemmen.

Toelichting:
De mogelijkheid om banen te zwemmen is significant 
belangrijker voor inwoners van 30 jaar en ouder 
zonder kinderen.

Het buitenbad moet een bad om banen te zwemmen hebben

85%

85%

68%

63%

13%

11%

24%

26%

8%

11%
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55 jaar e.o. zonder kinderen tot 12 jaar

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

ouders met kinderen tot 12 jaar

(zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens

Het buitenbad moet horecagelegenheid hebben
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55 jaar e.o. zonder kinderen tot 12 jaar

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

ouders met kinderen tot 12 jaar

(zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens

Het buitenbad moet horecagelegenheid hebben

Ook bij de doelgroepen is voor meer dan de helft van de 
respondenten een horecagelegenheid belangrijk.

Toelichting:
Een horecamogelijkheid  is significant meer belangrijk 
voor de inwoners van 15-29 jaar zonder kinderen.
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Behoefte
Het buitenbad moet op zondag toegankelijk zijn

Van de doelgroepen is het voor de 30-54 jarigen en 
55+ het belangrijkst dat een buitenbad op zondag 
open is.

Het buitenbad moet op zondag toegankelijk zijn
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50%

55%
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(zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens
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Behoefte
Wanneer gebruik maken van een buitenbad 

Bijna iedereen wil in juli (95%) en augustus (92%) 
gebruik maken van een buitenbad. Ook in juni zou 
men graag gebruik maken van een buitenbad (86%).

Toelichting:
Men kon meerdere antwoorden geven.

Wanneer gebruik maken van een buitenbad

43%

92%

95%

86%

55%

21%

september

augustus

juli

juni

mei

april

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Doelgroepen

Als we kijken naar de doelgroepen dan zien we dat 
die niet veel van elkaar verschillen. Alleen mei wordt 
bovengemiddeld genoemd door ouders met jonge 
kinderen. 

ouders 
met kinderen 

tot 12 jaar

15-29 jaar 
zonder 

kinderen
tot 12 jaar

30-54 jaar 
zonder 

kinderen
tot 12 jaar

55 jaar e.o. 
zonder

kinderen 
tot 12 jaar

april 23 20 20 20

mei 61 49 53 50

juni 92 84 83 80

juli 98 96 93 90

augustus 94 95 90 88

september 47 43 39 38

Toelichting: vetgedrukte waarden liggen significant boven of onder het gemiddelde
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Behoefte
Toegangsprijzen voor een buitenbad

In de eerste plannen wordt vooralsnog uitgegaan 
van een toegangsprijs van 5 euro voor jongeren t/m 
17 jaar en 6 euro voor volwassenen (dit zijn 
richtprijzen). Zes op de tien respondenten zijn bereid 
deze prijs te betalen. Twee op de tien zijn hiertoe 
niet bereid en eveneens twee op de tien weten dit 
nog niet.

Bereidheid om een toegangsprijs van 5 respectievelijk 6 euro 
te betalen 

61%
19%

20%

ja

nee

weet niet/n.v.t.

55%

58%

64%

67%

21%

21%

19%

16%

24%

21%

17%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

55 jaar e.o. zonder kinderen tot 12 jaar

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar

ouders met kinderen tot 12 jaar

ja nee weet niet/n.v.t.

Doelgroepen

Ouders met jonge kinderen en 15-29 jarigen zijn 
significant meer dan gemiddeld bereid de 
aangegeven toegangsprijs voor een buitenbad te 
betalen.

Toelichting:
55+ zijn significant minder dan gemiddeld bereid de 
toegangsprijs voor een buitenbad te betalen.
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Behoefte

Waarom deze toegangsprijs over voor een 
buitenbad

Een aanzienlijk deel (61%) van de respondenten is 
bereid de toegangsprijs van 5 euro voor kinderen en 
6 euro voor volwassenen om te zwemmen in een 
buitenbad in het dorp te betalen, mits er goede 
faciliteiten zijn en een goedkoper abonnement 
mogelijk is.

Toelichting:
In deze woordenwolk zijn de antwoorden 
opgenomen van mensen die aangeven dat ze bereid 
zijn de voorgestelde toegangsprijs voor het buitenbad 
te willen betalen en die minimaal tien keer genoemd 
zijn. 

Waarom deze toegangsprijs over voor een buitenbad
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Behoefte

Waarom deze toegangsprijs niet over voor een 
buitenbad

Respondenten die aangeven niet bereid te zijn de 
genoemde toegangsprijs te betalen (19%) geven aan 
dat de genoemde toegangsprijzen te hoog zijn voor 
kinderen/de jeugd en het in het algemeen te duur is.

Toelichting:
In deze woordenwolk zijn de antwoorden 
opgenomen van mensen die aangeven dat ze niet 
bereid zijn de voorgestelde toegangsprijs voor het 
buitenbad te willen betalen en die minimaal tien keer 
genoemd zijn. 

Waarom deze toegangsprijs niet over voor een buitenbad
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Achtergrond



Partner voor bestuur en beleid

Achtergrond

45%

59%

77%

91%

98%

35%

27%

12%

7%

20%
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11%
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Ik zwem om mijn sociale contacten te
onderhouden.

Ik zwem voor mijn gezondheid.

Ik zwem met mijn gezin.

Ik zwem ter ontspanning.

Ik zwem voor mijn plezier.

(zeer) mee eens niet mee eens, niet mee oneens (zeer) mee oneens

Doelgroepen

De verschillende doelgroepen verschillen niet veel 
van elkaar bij de beantwoording van deze stelling.

Stellingen

(zeer) mee 
eens

niet mee eens, 
niet mee 
oneens

(zeer) mee 
oneens

ouders met kinderen tot 12 jaar 98 1 1

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar 99 1 0

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar 97 2 1

55 jaar e.o. zonder kinderen  tot 12 jaar 97 1 2

Stelling: Ik zwem voor mijn plezier.

Stellingen

Bijna iedereen is het ermee eens dat ze voor het 
plezier zwemmen. Negen op de tien zwemmen ter 
ontspanning.

Toelichting:
Niet alle stellingen zijn uitgesplitst naar doelgroepen 
omdat er geen significant verschil is tussen de 
doelgroepen.
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Achtergrond

Doelgroepen

De verschillende doelgroepen verschillen niet veel 
van elkaar bij de beantwoording van deze stelling.

Stelling: Ik zwem ter ontspanning.

(zeer) mee 
eens

niet mee eens, 
niet mee 
oneens

(zeer) mee 
oneens

ouders met kinderen tot 12 jaar 94 4 2

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar 52 26 22

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar 65 12 23

55 jaar e.o. zonder kinderen  tot 12 jaar 60 23 17

Stelling: Ik zwem met mijn gezin.

Toelichting: vetgedrukte waarden liggen significant boven of onder van het gemiddelde

(zeer) mee 
eens

niet mee eens, 
niet mee 
oneens

(zeer) mee 
oneens

ouders met kinderen tot 12 jaar 46 35 19

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar 48 35 17

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar 44 30 26

55 jaar e.o. zonder kinderen  tot 12 jaar 42 40 18

Doelgroepen

• Ouders met jonge kinderen zijn het boven 
gemiddeld eens met deze stelling.

• Alle andere doelgroepen zijn het boven 
gemiddeld oneens met deze stelling.
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Achtergrond

Doelgroepen

• Ouders met jonge kinderen zijn het beneden 
gemiddeld eens met deze stelling.

• Respondenten van 30 jaar en ouder zijn het 
boven gemiddeld eens met deze stelling.

Stelling: Ik zwem voor mijn gezondheid.

(zeer) mee 
eens

niet mee eens, 
niet mee 
oneens

(zeer) mee 
oneens

ouders met kinderen tot 12 jaar 46 35 19

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar 48 35 17

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar 44 30 26

55 jaar e.o. zonder kinderen  tot 12 jaar 42 40 18

Stelling: Ik zwem om mijn sociale contacten te onderhouden.

Toelichting: vetgedrukte waarden liggen significant boven of onder het gemiddelde

(zeer) mee 
eens

niet mee eens, 
niet mee 
oneens

(zeer) mee 
oneens

ouders met kinderen tot 12 jaar 51 33 17

15-29 jaar zonder kinderen tot 12 jaar 51 28 21

30-54 jaar zonder kinderen tot 12 jaar 70 22 8

55 jaar e.o. zonder kinderen  tot 12 jaar 82 14 3

Doelgroepen

De verschillende doelgroepen verschillen niet veel 
van elkaar bij de beantwoording van deze stelling.
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Achtergrond

Suggesties, ideeën en/of wensen voor een 
buitenbad

Tenslotte vroegen wij alle respondenten of zij nog 
suggesties, ideeën en/of wensen hadden. Over het 
algemeen willen de respondenten een goed 
gefaciliteerd buitenbad (met glijbanen, duikplanken, 
lig/zonneweide, horeca, speeltoestellen, 
zitgelegenheid, parasols). Maar het moet niet saai 
worden, de gemeente zou met andere organisaties 
en scholen evenementen kunnen verzorgen 
(zwemvierdaagse, schuimparty, disco).

Een buitenbad voor alle doelgroepen: baby’s, 
peuters, kleuters, jongeren, ouderen, beperkten, 
sommigen stellen andere openingstijden voor de 
doelgroepen voor (ouderen in de ochtend, 
werkenden in de avond). Ook wil men graag aparte 
abonnementen (zomer, gezin).

Velen vinden ook veiligheid belangrijk met voldoende 
toezicht.

Suggesties, ideeën en/of wensen voor een buitenbad
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Suggesties, ideeën en/of wensen voor een buitenbad

Achtergrond

41

Zonneweide combineren 
met locatie voor buiten 
evenementen zoals 
concert/muziek.

Waarom niet ook een deel 
binnenbad, zodat er het jaar rond 
ook zwemles gegeven kan 
worden?

Wij willen desnoods 
vrijwilligerswerk doen 
om te ondersteunen. Ik 
denk/hoop dat daar 
meerdere mensen toe 
bereid zijn als daarmee 
het zwembad open kan.

Zonneweide met schaduw plekken, gelegenheid tot 
een spelletje in het gras, horeca, maar vooral leuke 
speeltoestellen voor kinderen en een grote en kleine 
glijbaan zijn ook altijd leuk. Verder is het naar mijn 
mening met zoveel aanbod in de buurt vooral 
belangrijk dat de entreeprijs in verhouding staat. Ik rij 
bijv. liever een paar minuten verder als daar de 
hygiëne/veiligheid en zwemfaciliteiten beter zijn.

Een buitenzwembad is denk ik vooral een sociale 
ontmoetingsplaats voor gezinnen met jonge kinderen 
en jeugd. Dit is veel belangrijker dan allerlei 
faciliteiten die weer de toegangsprijs omhoog 
schroeven. Een stukje veiligheid en toezicht is dan 
weer wel belangrijk, zeker met jeugd van 12-18.

Doe het goed of doe het niet. Er 
zijn genoeg voorbeelden in 
Hardinxveld die maar half 
gedaan zijn en waar niemand 
gelukkig van geworden is.

Maak gebruik van de reddingsbrigade HGRB, voor 
toezicht. Dit zijn opgeleide jeugdleden, die op basis 
van vakantiewerk contract relatief goedkoop  de 
personeelsbezetting kunnen vertegenwoordigen. 
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steekproef en respons
In nauwe samenspraak met de werkgroep zwembad De Duikelaar hebben wij onderzoek gedaan naar de behoefte aan een buitenbad onder 
inwoners van Hardinxveld-Giessendam. 

Wij streven een respons van 300 ingevulde vragenlijsten per doelgroep na. Tezamen 1.200 ingevulde vragenlijsten. Om dit te bewerkstelligen 
hebben wij:
• 3.067 inwoners op hun huisadres aangeschreven (Basisregistratie Personen);
• de 579 deelnemers aan ons bewonerspanel benaderd;
• inwoners via het Kompas en via de sociale media gevraagd deel te nemen aan het onderzoek (‘open link op website gemeente en OCD’).

veldwerkperiode

2 juli t/m 27 juli 2020     

achtergrondkenmerken respondenten 
In het onderzoek maken wij een onderscheid tussen vier doelgroepen: 
- ouders met jonge kinderen van 0 tot 12 jaar;
- inwoners in de leeftijdscategorie 15 tot en met 29 jaar (zonder kinderen van 0 tot 12 jaar);
- inwoners in de leeftijdscategorie 30 tot en met 54 jaar (zonder kinderen van 0 tot 12 jaar);
- inwoners in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder (zonder kinderen van 0 tot 12 jaar).

Verantwoording onderzoek

L
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aangeschreven respondenten respons

inwoners op huisadres 3.067 598 20%

Bewonerspanel Hardinxveld-Giessendam 579 369 64%

inwoners via Kompas en sociale media . 789 .

totaal 3.646 1.756 .
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Over ons

Over het OCD

Partner voor bestuur en beleid! Dat wil het OCD zijn voor haar 
opdrachtgevers in de Drechtsteden en daarbuiten. Wij bieden 
ondersteuning op maat met onderzoek, advies en informatie. Zodat 
beleid optimaal ontwikkeld, uitgevoerd en waar nodig bijgesteld kan 
worden. Meer weten? Bezoek onze website!

Contact

Wilt u tips of informatie doorgeven of heeft u misschien een vraag over 
dit product? Neem dan gerust contact op met ons door te bellen naar 
078 770 3905 of te mailen naar ocd@drechtsteden.nl. 
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https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home
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