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 Inleiding  

 Waarom een behoeftenonderzoek? 

Beverwijk en Heemskerk hebben gezamenlijk een bestuursopdracht geformuleerd  voor een onderzoek naar 

een toekomstbestendig zwembadaanbod in beide gemeenten. Voor dit zwembadaanbod wordt onderscheid 

gemaakt tussen de volgende vier scenario’s: 

1. In stand houden van de zwembaden in Beverwijk en Heemskerk. 

2. Sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk en uitbreiden van zwembad De Waterakkers in Heemskerk. 

3. Sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk, realisatie nieuw zwembad in Beverwijk en in stand houden van 

zwembad De Waterakkers in Heemskerk. 

4. Sluiten van Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers in Heemskerk en realiseren van 

een nieuw intergemeentelijk zwembad in Beverwijk of Heemskerk.  

 

Omwille van een zorgvuldig en op draagvlak gericht proces is een uitgebreid behoeftenonderzoek uitgevoerd 

onder de (potentiele) zwembadbezoekers in Beverwijk en Heemskerk. Daarvoor zijn in de periode tussen 3 

en 17 juni 2019 zowel inwoners van beide gemeente als bezoekers van beide zwembaden geënquêteerd.  

 

In deze rapportage worden de uitkomsten van het behoeftenonderzoek gepresenteerd. In hoofdstuk 2 zijn de 

uitkomsten van de enquête onder de inwoners weergegeven en in hoofdstuk 3 worden de uitkomsten van de 

enquête onder de zwembadbezoekers gepresenteerd.  

 Verantwoording 

In totaal hebben 3.046 mensen die enquête ingevuld met de volgende onderverdeling: 

• 730 inwoners uit Beverwijk.  

• 872 inwoners uit Heemskerk. 

• 572 bezoekers van het Sportfondsenbad Beverwijk. 

• 872 bezoekers van zwembad De Waterakkers in Heemskerk. 

 

Met betrekking tot de representativiteit bij dit soort onderzoeken wordt in de regel een ‘foutenmarge’ van 5% 

en een ‘betrouwbaarheidsniveau’ van 95% gehanteerd. Bij een populatie van circa 40.000 inwoners is dan 

een respons nodig van minimaal 381. Bij de inwonersenquête wordt dit met een respons van 730 in Beverwijk 

en 872 in Heemskerk ruimschoots gehaald.  

 

Uit het volgende overzicht is op te maken dat het merendeel van de respondenten, die bij de inwonersenquête 

hun leeftijd hebben opgegeven, valt in de categorieën 21-40 jaar en 41-60 jaar.  

 

 
 

Het aantal unieke bezoekers in Sportfondsenbad Beverwijk wordt door het management geraamd op in totaal 

9.150 met als onderverdeling: 

• 1.600 recreatieve zwemmers. 

• 2.300 banen zwemmers 

• 1.300 deelnemers aan doelgroepactiviteiten. 

• 2.000 deelnemers aan zwemlessen. 

• 1.500 deelnemers aan verenigingsactiviteiten. 

• 450 deelnemers aan schoolzwemmen. 
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Het aantal unieke bezoekers in zwembad De Waterakkers wordt door het management geraamd op in totaal  

25.550 met als onderverdeling: 

• 18.600 recreatieve zwemmers. 

• 3.350 banen zwemmers. 

• 600 deelnemers aan zwemlessen. 

• 1.400 deelnemers aan doelgroepactiviteiten. 

• 760 deelnemers aan verenigingsactiviteiten. 

• 780 deelnemers aan schoolzwemmen 

• 60 deelnemers aan medisch zwemmen. 

 

Bij een populatie van respectievelijk 9.150 en 25.550 unieke zwembadbezoekers is voor een ‘foutenmarge’ 

van 5% en een ‘betrouwbaarheidsniveau’ van 95% een respons nodig van respectievelijk 369 en 379. Ook de 

bezoekersenquête voldoet met een respons van 472 in Sportfondsenbad Beverwijk en 872 in zwembad De 

Waterakkers in Heemskerk ruimschoots aan deze voorwaarde. 

 

Uit het volgende overzicht is op te maken dat, net als bij de inwonersenquête, het merendeel van de respon-

denten valt in de leeftijdsgroep 21-40 jaar en 41-60 jaar. Ten opzichte van de totale bevolking van Beverwijk 

en Heemskerk is met name de groep onder 21 jaar, maar ook de groep boven 60 jaar ondervertegenwoordigd.   
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 Enquete onder de inwoners 

De bewonersenquête bestaat uit 7 (inhoudelijke) vragen. In het vervolg van dit hoofdstuk worden per vraag de 

uitkomsten weergegeven. 

 

1. Bezoekt u wel eens het zwembad in Beverwijk of Heemskerk? 

 
 

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 730 0 

Heemskerk 872 0 

 

Constatering: 

• Zo’n 30% van de inwoners van zowel Beverwijk als Heemskerk bezoekt regelmatig het zwembad in de 

eigen gemeente.  

• Opvallend is dat in verhouding weinig inwoners van Heemskerk (15%) aangegeven nooit een zwembad 

te bezoeken in vergelijking met de inwoners van Beverwijk (ruim 30%). 

 

2. Waarom maakt u geen gebruik van het zwembad in Beverwijk of Heemskerk? 

 

 
 

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 217 513 

Heemskerk 106 766 

 



Rapport Behoeftenonderzoek zwembaden – gemeenten Beverwijk en Heemskerk 4 

 

 
11 juli 2019 

 

Constatering: 

• Voor de inwoners in Beverwijk zijn de faciliteiten, de kwaliteit en het activiteitenaanbod de belangrijkste 

redenen om geen gebruik te maken van de zwembaden in Beverwijk of Heemskerk. 

• Door de inwoners van Heemskerk worden, naast de hiervoor genoemde redenen, de prijs en ‘ik hou niet 

van zwemmen’ veel genoemd. 

• In de hieronder afgebeelde ‘wolken’ zijn de antwoorden op de open vraag weergegeven welke andere 

redenen de inwoners hebben om geen gebruik te maken van de zwembaden in Beverwijk of Heemskerk. 

 

Anders, inwoners Beverwijk    Anders, inwoners Heemskerk 

 
 

 

3. Van welke andere zwembaden in de omgeving maakt u weleens gebruik? (Indien ‘nee’ geantwoord op 

vraag 1) 

 

 
 

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 210 520 

Heemskerk 102 770 
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Constatering: 

• Opvallend is dat ruim 45% van de inwoners uit Beverwijk die geen gebruik maken van het Sportfondsen-

bad wel zwembad De Waterakkers bezoeken. Dit kan niet los gezien worden van de recreatieve functie 

van dit zwembad. Voor de inwoners uit Heemskerk die geen gebruik maken van zwembad De Waterakkers 

geldt dat ruim 45% ook geen zwembaden in de regio bezoekt. Bijna een kwart maakt gebruik van het 

Sportfondsenbad Beverwijk. 

• Andere regionale baden die door veel respondenten genoemd worden zijn zwembad De Heerenduinen in 

IJmuiden (met name uit Beverwijk), zwembad De Zien in Uitgeest (buitenbad) en zwembad Hoornse Vaart 

in Alkmaar (meest genoemd onder ‘anders’).  

 

4. Van welke andere zwembaden in de omgeving maakt u weleens gebruik? (indien ‘ja, regelmatig’ of ‘ja, 

soms’ geantwoord op vraag 1) 

 

 
 

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 485 245 

Heemskerk 738 134 

 

Constatering: 

• De inwoners van Beverwijk die regelmatig of soms gebruik maken van het Sportfondsenbad bezoeken 

daarnaast veelal zwembad De Waterakkers (ruim 40%). Een kwart van de bezoekers van zwembad De 

Waterakkers maakt tevens gebruik van Sportfondsenbad Beverwijk.  

• Ook voor de bezoekers van het Sportfondsenbad en zwembad De Waterakkers gelden zwembad De Hee-

renduinen in IJmuiden, zwembad De Zien in Uitgeest en zwembad Hoornse Vaart in Alkmaar als meest 

populaire zwembaden in de omgeving van Beverwijk en Heemskerk. 

 

5. Wat zijn voor u de belangrijkste activiteiten om het zwembad te bezoeken?  

 

Antwoorden Beverwijk Heemskerk 

  Percentage Absoluut Percentage Absoluut 

Vrij zwemmen / recreatief zwemmen 35,49% 258 53,44% 591 

Banen zwemmen 23,93% 174 18,54% 205 

Zwemlessen 17,33% 126 12,03% 133 

Doelgroepen (aquasporten, baby/peuter, 50+, etc.) 12,38% 90 10,04% 111 

Vereniging 8,80% 64 3,44% 38 

Anders 2,06% 15 2,53% 28 
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Constatering: 

• Ondanks de beperkte recreatieve mogelijkheden geeft het merendeel van de respondenten uit Beverwijk 

aan dat vrij zwemmen/recreatief zwemmen de belangrijkste activiteit is om het Sportfondsenbad te bezoe-

ken. Logischerwijs is vrij zwemmen/recreatief zwemmen voor de inwoners van Heemskerk een nog be-

langrijkere reden om van De Waterakkers gebruik te maken. 

 

6. Hoe komt u naar het zwembad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 441 289 

Heemskerk 670 202 

 

  

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 440 290 

Heemskerk 667 205 
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Constatering: 

• De inwoners die de zwembaden bezoeken komen zowel in Beverwijk als in Heemskerk voor ongeveer 

50% met de (brom)fiets, terwijl 30 tot 40% gebruik maakt van de auto. Zo’n 10% komt te voet. Een ver-

waarloosbaar deel maakt gebruik van het openbaar vervoer. 

 

7. Hoe lang bent u bereid te reizen voor een (nieuw) zwembad? 

 
 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 440 290 

Heemskerk 670 202 

 

Constatering: 

• Ook over de bereidheid om te reizen voor bezoek aan een (nieuw) zwembad zijn de inwoners van Bever-

wijk en Heemskerk eensgezind. Ongeveer de helft van de respondenten vindt een reisduur van 10 tot 20 

minuten acceptabel en circa 40% zegt niet bereid te zijn meer dan 10 minuten te reizen.   
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 Enquete onder de zwembadbezoekers 

De bezoekersenquête bestaat uit 17 (inhoudelijke) vragen. In het vervolg van dit hoofdstuk worden per vraag 

de uitkomsten weergegeven. 

 

1. Wat is doorgaans de reden van uw bezoek aan Sportfondsenbad Beverwijk of zwembad De Waterakkers? 

` 

 
 

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 572 1 

Heemskerk 883 2 

 

Constatering: 

• Waar voor het Sportfondsenbad sportief bewegen / conditie opbouwen / fit blijven de belangrijkste reden 

voor bezoek is, vormt recreatief gezinszwemmen de belangrijkste reden voor bezoek aan De Waterakkers. 

• Gezelligheid / sociale contacten, (sportieve) ontspanning / relaxen en zwemles van de kinderen zijn in 

beide baden belangrijke redenen voor bezoek.   

 

2. Hoe vaak maakt u (of uw kinderen) gebruik van Sportfondsenbad Beverwijk of zwembad De Waterakkers? 
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 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 567 6 

Heemskerk 883 2 

 

Constatering: 

• Een groot deel van respondenten maakt wekelijks of vaker gebruik van de zwembaden. In De Waterakkers 

geldt dit voor bijna de helft van de respondenten. In het Sportfondsenbad gaat het zelfs om meer dan 

driekwart van de respondenten. 

• De Waterakkers wordt vaker 1 of enkele keren per jaar bezocht, hetgeen niet los gezien kan worden van 

de recreatieve functie van dit bad.  

 

3. Aan welke activiteiten neemt u (of uw kinderen) deel?  

 

 
 

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 569 4 

Heemskerk 884 1 

 

Constatering: 

• De respondenten nemen in beide baden vooral deel aan vrij zwemmen, banen zwemmen en zwemlessen. 

De recreatieve functie van De Waterakkers en het 50-meter bad in Beverwijk zorgen er voor dat het vrij 
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zwemmen als belangrijkste activiteit in Heemskerk en het banen zwemmen als belangrijkste activiteit in 

Beverwijk wordt genoemd.  

 

4. Sinds wanneer bent u bezoeker van Sportfondsenbad Beverwijk of zwembad De Waterakkers? 

 

 
 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 568 5 

Heemskerk 882 3 

 

Constatering: 

• Niet alleen in frequentie, maar in jaren kunnen de zwembaden in Beverwijk en Heemskerk bogen op 

trouwe bezoekers. Bijna 50% van de respondenten in Beverwijk en meer dan 60% van de respondenten 

in Heemskerk geeft aan de baden al meer dan 10 jaar te bezoeken. 
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5. Welke voordelen heeft Sportfondsenbad Beverwijk of zwembad De Waterakkers ten opzichte van andere 

baden? 

 

 
 

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 567 6 

Heemskerk 885 0 

 

Constatering: 

• De respondenten in beide baden noemen bereikbaarheid / reisafstand en de aanwezige baden als be-

langrijkste voordelen. In het Sportfondsenbad worden de openingstijden als belangrijk voordeel be-

schouwd.  

• Bij de categorie andere voordelen noemen de respondenten in Beverwijk vooral de aanwezigheid van het 

50-meter bad. 

 

6. Hoe komt u naar het zwembad? 

 
 

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 569 4 

Heemskerk 885 0 

 

Constatering: 

• In Beverwijk komt het merendeel van de respondenten met de (brom)fiets naar het Sportfondsenbad. In 

Heemskerk ‘wint’ de auto het nipt van de (brom)fiets. De ligging van het Sportfondsenbad maakt dat in 

Beverwijk iets meer respondenten dan in Heemskerk het zwembad te voet bezoeken. Het aantal respon-

denten dat met het openbaar vervoer of de taxi komt is verwaarloosbaar.  
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7. Hoe vaak maakt u gebruik van de horeca in het zwembad? 

 

 
 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 569 4 

Heemskerk 885 0 

 

Constatering: 

• Meer dan de helft van de respondenten in Beverwijk en ongeveer een kwart van de respondenten in 

Heemskerk maakt (vrijwel) nooit gebruik van de horeca. Ook hier ligt een verband voor de hand met de 

recreatieve functie van De Waterakkers, maar ook met de uitgebreide horecavoorziening die in dit bad 

aanwezig is.  
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8. In welke mate bent u tevreden over…? 
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 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 569 4 

Heemskerk 884 1 

 

Constatering: 

• In het Sportfondsenbad zijn de respondenten het minst tevreden (score ‘onvoldoende’ en ‘matig’) over het 

parkeren, de baden en de tarieven. Het best (‘goed’ en ‘ruim voldoende’) scoren veiligheid, de kleedka-

mers en de accommodatie. 

• In De Waterakkers beoordelen de respondenten de tarieven, de baden en de kleedkamers het minst en 

het parkeren, de veiligheid en de horeca het best.  

 

9. Ervaart u knelpunten in Sportfondsenbad Beverwijk of zwembad De Waterakkers?  

 
 

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 565 8 

Heemskerk 880 5 

 

Constatering: 

• Ongeveer een derde van de respondenten ervaart knelpunten in zowel het Sportfondsenbad als De Wa-

terakkers. Veelgenoemde knelpunten in het Sportfondsenbad zijn: weinig recreatieve voorzieningen, de 

routing in de accommodatie en tekort aan parkeerplaatsen. In De Waterakkers worden vooral de volgende 

knelpunten ervaren: ontbreken van een buitenbad, beperkte ruime/voorzieningen in het recreatiebad en 

een gedateerde/verouderde accommodatie   

 

10. Van welke andere zwembaden in de omgeving maakt u wel eens gebruik? 
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 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 572 1 

Heemskerk 884 1 

 

Constatering: 

• Ruim een derde van bezoekers van het Sportfondsenbad maakt ook gebruik van De Waterakkers en van 

de bezoekers van De Waterakkers maakt bijna een kwart gebruik van het Sportfondsenbad.  

• Andere baden in de omgeving die vanuit Beverwijk en Heemskerk regelmatig bezocht worden zijn zwem-

bad de Heerenduinen (IJmuiden), openluchtbad de Zien (Uitgeest) en zwembad Hoornse Vaart (Alkmaar), 

zoals blijkt uit de respons die is gegeven in de categorie ‘anders’.  

 

11. Hoe vaak maakt u gebruik van deze zwembaden? 
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 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 570 3 

Heemskerk 877 8 

 

Constatering: 

• De respondenten uit Beverwijk en Heemskerk maken op vergelijkbare wijze gebruik van zwembaden in 

de omgeving. Minder dan 15% van de respondenten doet dit wekelijks of vaker. Meer dan 40% beperkt 

het bezoek aan regionale baden tot 1 of enkele keren per jaar. 

 

12. Waarom bezoekt u deze zwembaden?  

 

Antwoorden Beverwijk Heemskerk 

  Percentage Absoluut Percentage Absoluut 

Bereikbaarheid / reisafstand 11,99% 130 13,32% 226 

De aanwezige baden 22,97% 249 20,86% 354 

Activiteitenaanbod 11,44% 124 10,49% 178 

Horeca 3,78% 41 2,12% 36 

Openingstijden 7,38% 80 5,54% 94 

Tarieven 4,52% 49 9,13% 155 

Kwaliteit 4,24% 46 6,36% 108 

Hygiëne 2,95% 32 3,65% 62 

Personeel 3,32% 36 2,71% 46 

Watertemperatuur 7,20% 78 4,77% 81 

Anders 20,20% 219 21,04% 357 

 

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 530 43 

Heemskerk 830 55 

 

Constatering: 

• De kwaliteit en aantrekkelijkheid van de aanwezige baden en in mindere mate de bereikbaarheid / reisaf-

stand en het activiteitenaanbod zijn de belangrijkste redenen voor respondenten om zwembaden in de 

omgeving te bezoeken.  

• Een groot aantal respondenten heeft bij de categorie ‘anders’ aangegeven baden in de omgeving te be-

zoeken om reden van de aanwezigheid van een buitenbad (zwembad de Zien in Uitgeest).   

 

13. Hoe lang bent u maximaal bereid te reizen voor een bezoek aan een (eventueel nieuw) zwembad? 
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 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 569 4 

Heemskerk 878 7 

 

Constatering: 

• Het merendeel van de respondenten geeft aan bereid te zijn 10 tot 20 minuten te reizen ten behoeve van 

het bezoek aan een (eventueel nieuw) zwembad. Ongeveer 30% stelt de grens bij maximaal 10 minuten. 

 

14. Welke voorzieningen zou u het liefst zien in een eventueel nieuw zwembad?  

 

Antwoorden Beverwijk Heemskerk 

  Percentage Absoluut Percentage Absoluut 

25 meter wedstrijdbad 4,56% 65 9,74% 225 

50 meter wedstrijdbad 26,18% 373 12,26% 283 

Instructie-/doelgroepenbad 7,58% 108 5,85% 135 

Recreatiebad 19,02% 271 24,51% 566 

Peuterbad 6,39% 91 7,71% 178 

Buitenbad met speel-/ligweide 17,12% 244 22,43% 518 

Horeca (nat) 2,95% 42 4,46% 103 

Horeca (droog) 3,16% 45 4,16% 96 

Aparte ruimte voor verenigingen 4,42% 63 2,17% 50 

Tribune 3,65% 52 1,86% 43 

Geen mening 1,12% 16 1,17% 27 

Anders 3,86% 55 3,68% 85 

 

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 573 0 

Heemskerk 885 0 

 

Constatering: 

• Door de respondenten uit Beverwijk worden achtereenvolgens een 50 meter wedstrijdbad, een recreatie-

bad en een buitenbad met speel-/ligweide als meest gewenste voorzieningen genoemd. Door de respon-

denten in Heemskerk worden dezelfde voorzieningen gewenst, maar in een andere volgorde: recreatie-

bad, buitenbad met speel-/ligweide en 50 meter wedstrijdbad. 

• De voorzieningen die in de categorie ‘anders’ worden genoemd hebben veelal betrekking op recreatieve 

elementen als een glijbaan. 

 

15. Welke recreatieve elementen ziet u het liefst in een eventueel nieuw bad? 
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 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 573 0 

Heemskerk 885 0 

 

Constatering: 

• De respondenten uit Beverwijk en Heemskerk zijn eensgezind waar het de gewenste recreatieve elemen-

ten betreft. Achtereenvolgens een glijbaan, een stroomversnelling / wildwaterbaan en een spraypark / 

waterspeeltuin worden het meest genoemd.  

 

16. Bent u bereid meer te betalen als sprake is van een beter aanbod? 

 

 
 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 572 1 

Heemskerk 884 1 

 

Constatering: 

• Ook hier geven de respondenten een eenduidig beeld: de bezoekers van de zwembaden zijn in meerder-

heid bereid een hoger tarief te betalen in een zwembad met een beter / aantrekkelijker aanbod. 
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17. Heeft u verder nog wensen met betrekking tot een eventueel nieuw zwembad? 

 

 Beantwoord Overgeslagen 

Beverwijk 266 307 

Heemskerk 387 498 

 

Constatering: 

• De meeste respondenten hebben deze vraag overgeslagen. De wensen die geuit worden zijn divers. Door 

de bezoekers van het Sportfondsenbad worden het behoud van een 50-meter bad veel genoemd. Veel 

bezoekers van De Waterakkers wensen veelal een aantrekkelijk buitenbad en recreatiebad voor gezinnen 

en meer ruimte voor baantjes zwemmen. 
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 Tot slot 

De uitkomsten van de enquête onder de inwoners van Beverwijk en Heemskerk en onder de bezoekers van 

het Sportfondsenbad Beverwijk en De Waterakkers laten zich als volgt samenvatten: 

• De enquêtes zijn in totaal door meer dan 3.000 mensen ingevuld. Er is sprake van een representatief 

onderzoek. 

• Zowel in Beverwijk als in Heemskerk bezoekt zo’n 30% van de inwoners regelmatig het zwembad in de 

eigen gemeente. 

• Ruim 45% van de inwoners uit Beverwijk die geen gebruik maken van het Sportfondsenbad bezoeken wel 

zwembad De Waterakkers. Bijna een kwart van de inwoners uit Heemskerk die geen gebruik maken van 

De Waterakkers komen wel in het Sportfondsenbad Beverwijk. 

• Voor de inwoners van Beverwijk en Heemskerk zijn De Heerenduinen in IJmuiden, De Zien in Uitgeest 

(buitenbad) en De Hoornse Vaart de meest populaire baden in de regio. 

• De inwoners die de zwembaden in Beverwijk en Heemskerk bezoeken doen dit voornamelijk met de 

(brom)fiets (circa 50%) of met de auto (30 tot 40%). Zo’n 50% van de respondenten vindt voor een bezoek 

aan een zwembad een reisduur van 10-20 minuten acceptabel, terwijl ongeveer 40% niet bereid zegt te 

zijn meer dan 10 minuten te reizen.   

• Voor de bezoekers van het Sportfondsenbad is sportief bewegen / conditie opbouwen / fit blijven de be-

langrijkste reden voor bezoek, terwijl de bezoekers van De Waterakkers vooral recreatief gezinszwemmen 

als bezoekmotief aangeven. 

• Een groot deel van de bezoekers (meer dan driekwart in het Sportfondsenbad en bijna de helft in De 

Waterakkers) maakt wekelijks of vaker gebruik van de zwembaden in Beverwijk en Heemskerk. 

• Ook de bezoekers van het Sportfondsenbad en De Waterakkers maken vooral gebruik van de (brom)fiets 

(bijna 50%) en de auto (respectievelijk 40 en 50%).  

• De bezoekers van het Sportfondsen weten De Waterakkers goed te vinden en vice versa. Ruim een derde 

van de bezoekers van het Sportfondsenbad maakt gebruik van De Waterakkers en bijna een kwart van 

de bezoekers van De Waterakkers maakt gebruik van het Sportfondsenbad. Andere baden die regelmatig 

bezocht worden door de bezoekers van het Sportfondsenbad en De Waterakkers zijn Herenduinen (IJ-

muiden), de Zien (Uitgeest) en Hoornse Vaart (Alkmaar). De aanwezige baden (kwaliteit en aantrekkelijk-

heid) en in mindere mate de bereikbaarheid / reisafstand en het activiteitenaanbod zijn de belangrijkste 

redenen om zwembaden in de omgeving te bezoeken. Voor veel respondenten is de aanwezigheid van 

een buitenbad (zwembad de Zien in Uitgeest) reden om het buiten Beverwijk en Heemskerk te zoeken. 

• Meer dan de helft van de zwembadbezoekers geven aan 10 tot 20 minuten reisafstand acceptabel te 

vinden voor het bezoek van een zwembad. Ongeveer 30% stelt de grens bij 10 minuten 

• Als meest gewenste voorzieningen in een zwembad worden genoemd: een 50 meter wedstrijdbad, een 

recreatiebad en een buitenbad met speel-/ligweide. Gewilde recreatieve elementen zijn: een glijbaan, een 

stroomversnelling / wildwaterbaan en een spraypark / waterspeeltuin. 

• Een meerderheid van de zwembadbezoekers geeft aan bereid te zijn een hoger tarief te betalen in een 

zwembad met een beter / aantrekkelijker aanbod. 
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