Recreatief zwemwater
Uitgaande van deze zomer (2017):

1. Heeft u een duik genomen in een zwembad of natuurplas
in de gemeente Maastricht?
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Binnenkort
Elders
Ik heb gezwommen in het zwembad in de tuin van een vriendin
In de sportschool.
In de zee met vakantie
Kan niet zwemmen
Nee, de natuurplas was al weer gesloten voordat we er gebruik van konden maken
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Zwem iedere woensdagavond in Geusseltbadi
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1.1 Waar heeft u gezwommen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
(n=53)
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Mcc
Oosterschelde
Pelikaan
Sportschool Pellikaan
Treech
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1.2 Waarom gaat u niet bij een openbaar zwembad of
natuurplas in Maastricht zwemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Alleen gaan is niet leuk
Ben er deze zomer niet toe gekomen.
Criminele jongere
De afstand is te groot.
De afstand tot het zwembad is te groot
Dit zwembad is een fiasco
Duurder en minder leuk dan Glanerbrook in Geleen
En
Ga niet meer naar een openluchtbad
Gebrekkige accomodatie
Geen geld voor
Geen interesse (3x)
Geen tijd
Geen tijd en ik ga niet in de zo liggen
Geen tijd gehad (2x)
Geen tijd voor gehad
Geen zwembad in nabijheid of alleen toegangelijk voor leden (lange wachtlijst)
Heb andere hobby
Heb een handicap
Het buitenbad in de gemeente maastricht is tataal niet aantrekkelijk om te zwemmen met
kinderen (zowel kleine als grotere)
Het komt er gewoon niet van
Het nieuwe zwembad is mij te ver weg van huis. Dousberg was prima, maar ik ga niet naar de
Geusselt om te zwemmen. Liever dan nog ga ik even over de grens in Belgie.
Ik ga in Bilzen.
Ik hou niet van chloorbaden en het water van het dagstrand is vies en de entree is te duur.
Ik kan momenteel wegens gezondheidsredenen niet
Ik zou wel in de natuurplas bij de Enci gaan zwemmen als die open zou zijn.
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Is er niet. Van gekomen dit jaar
Is te ver weg voor mij, ikben afhankelijk van openbaar vervoer en ik ben minsten drie kwartier
onderweg voordat ik bij het zwembad ben. Ik zwem zelf heel erg graag maar sinds de dousberg
dicht is heb ik niet meer gezwommen
Kan ik niet ik heb copd
Lan niet zwemmen
Mag niet zwemmen
Na sluiting Dousberg mijn zwemplezier in Belgie gevonden!!
Niet aantrekkelijk
Nogal ver weg
Openbaar zwembad is ons afgenomen zwembad Dousberg, onze kinderen moeten nu de brug
over als ze alleen willen gaan .
Peesblessure
Saaie baden
Schaamte
Smerig water
Te groot van opzet
Te ver uit de buurt
Teveel allert.
Tever uit de buurt
Toegang is gebruiksvriendelijk????
Uit principe.. vanwege sluiting Dousberg en nieuwe locatie trekt absoluut niet
Vakantie
Vind het zwembad in maastricht stad onwaardig.
Waar dan?Niets aantrekkelijks in de buurt
We gaan BIJNA iedere week. Maar het komt er maar niet van
Wegens togankelijk beperkingen
Wegens ziekte mag niet zwemmen
Zwarte schimmel
Zwembad de Geusselt is als nieuw zwembad een aanfluiting voor de term zwembad. Wat een
oersaaie boel. Ik rijd nog liever naar Meerssen. Dat is een leuk en vooral compleet zwembad
voor alle leeftijden. Heel anders dan in Maastricht.
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In verband met de veiligheid werd de Enci-groeve gesloten voor publiek.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “De gemeente Maastricht kent te weinig plekken om
buiten te kunnen zwemmen”

(n=276)
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Door de drukte werd duidelijk dat de behoefte groot was en hier moet mee door
gegaan worden.
En het moet betaalbaar zijn bv zoals de Sonnevijver in Rekem vroeger.
Geusselt zwembad veel te klein v `heel` Maastricht, Jekerdal jarenlange wachtlijst.
Het nieuwe zwembad is Voor ouders mrt jonge kinderen die in andere wijken wonen
te ver om kinderen zelfstandig heen te laten gaan. En voor een gezin qua Entree prijs
kostbaar.
Mee eens! Een plek met water waarvan je weet dat er geen gezondheidsrisico`s aan
zitten, die niet verschrikkelijk druk is, waar je de hele dag terecht kunt, en die niet
meer kost dan 10 euro per groep. Voor wc`s betalen we graag.
Sinds Dousberg weg is, is er niets meer en de Geusselt is een lachertje vergeleken
met wat Dousberg was.
Voor zover ik weet zijn er maar 2 buitenbaden in Maastricht, van Jekerdal moet je lid
zijn en daar is een enorme wachtlijst, het Geuseltbad is te duur, zeker bij 1minium
inkomen

Mee
eens



Maastricht had ooit VIER zwembaden: Sportfondsenbad, Heer, Dousberg en Jekerdal,
elk met buitenbad. Nu moet Maastricht het doen met het Geusseltbad en Jekerdal
(alleen buitenbad), en met het grindgat (ongezuiverd Maaswater) en tot voor kort de
ENCI-groeve. Een stad als Maastricht, met 124.000 inwoners en een levendig
studentenaantal verdient gewoon een behoorlijke sportaccomodatie!

Mee
oneens



Ik hoef niet in een natuurbad te zwemmen
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De kans om te zwemmen in een buitenbad of natuurplas wordt steeds kleiner volgende
zomer weer een kans. Als u de gemeente een tip (voor een locatie) mag geven om meer
inwoners te laten zwemmen tijdens de warme dagen.

3. Wat zou u dan zeggen? (n=270, 48% weet niet)






















(Buiten)zwembad aan de westzijde van de stad.
`weet geen geschikte plek.
Het Geusselt buitenbad wat aantrekkelijker maken met meer groen/bomen,en evt.uitbreiden.
Natuurbad tussen Gronsveld en M'tricht voldoet ruimschoots
2 zwembaden. 1 in west.1 in oost en niet slechts het troosteloze geusseltbad. Dit is toch niet wat
zwemliefhebbers gewild hebben???
Aan beide kanten van de Maas een fatsoenlijk buitenbad dat voor iedereen toegankelijk is.
Alle natuurbad mogelijkheden Kik een naar Itteren met het nieuwe aangelegde vis zwemwater
Als de scholen weer begonnen zijn gaat het buitenbad geusselt dicht. bij warme dagen daarna
gaat het bad vanaf 12.00 uur pas open.In de ochtend uren gaan veel mensen zwemmen en willen
dus ook graag in het buitenbad dat dus niet open is, schande..
Als je 82 jaar bent en al lang niet meer hebt gezwommen vind ik dat vanwege het feit van de
afstand om er te komen veel te ver een wordt het met busvervoer erbij te duur. Het
zwemtijdvak is op het geheel te kort.
duidelijk gemaakt het kost 3 uur in zijn geheel waarvan een half uur wordt gezwommen Matig
rendement.
Belvédère, Jekerdalbad terugkopen van eliteclubje, Geusseltpark, 'hertenpark', daar waar het
leger vertrokken is, binnenterrein Wijckergrachtstraat dat maar niet bebouwd wordt, etc.
Bij Randwijk bij het gouvernement , en bij de Enci plas.
Bouw meerdere zwembaden
Bouw weer een zwembad in Maastricht West.
Buitenbad de geusselt pimpen: glijbaan, duikplan (dieper bad dus), speeltoestellen voor de jeugd.
het is geen wonder dat dit verlies lijdt....Zal wel weer een onderzoek aan te pas komen om dit te
verklaren. Nou, zo ingewikkeld is het niet. Wij gaan gewoon naar Eijsden. Niet ver en wel leuk.
Buitenbad in Maastricht west
Creëer ergens een stadsstrand aan de Maas
Creeren meer plekken om buiten te kunnen zwemmen
De Maas misschien? In ieder geval beter niet in beschermd natuurgebied.
De enci groeve
De enci-groeve was en is een mooie gelegenheid om in de behoefte te voorzien; helaas is er
vooraf té weinig nagedacht omtrent de openstelling in het wilde weg.
dáárdoor is een pracht gelegenheid helaas in de ijskast beland; mede omdat vermoedelijk de
gebruikers niet zijn ingeschat omdat niet-deskundigen geoordeeld hebben.
Aan de plassen in de 0ostzijde zijn nog volop mogelijkheden om dáár voorzieningen te treffen,
ook ad-hoc; alleen : de wil moet er bestuurlijk zijn.
nu worden initiatieven meteen de kop in gedrukt ten faveure van het geusseltbad; doel : dit een
beetje rendabel maken.
er een b ushalte aanleggen [bij dat strand dan wel te verstaan, zou geen luxe zijn en passen in
het ov-verkeer.
De Maas ten zuiden van Maastricht en misschien naast de stuw in Borgharen daar zijn ze aan het
ONTGRINDEN!
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Denk ook eens het aan het werkende mensen. Er zijn zeer veel werkplekken (lees bedrijven)
verhuist naar Branbant, de Randstad etc. tgv hiervan, je moet tenslotte toch werk hebben, kom
je laat thuis. Zwemmen is dan niet meer mogelijk omdat alle buitenzwembaden gesloten zijn.
Vroeger was ik lid van zwembad geulle en was dat wel mogelijk. Hier kon je n og eens zwemmen
omdat er een diep en groot buitenzwembad is. zelfde geld voor Jekerdal.
Do9e iets met de ENCI groeve, reguleer zwemmen daar en vraag klein entreegeld
Door alle bezuinigingen is er z.g. Geen geld voor waar blijven de belasting gelden alles word
duurder ziekenfondsen etc alleen de massa kaal plukker we zijn het zat met deze regering dus
blijf maar lekker bezuinigen .
Dousberg (2x)
Dousberg had volledig gerenoveerd moeten worden.
Wiltwaterbaan. Glijbanen enz enz. Plaats genoeg daar.
Wat betreft mergelgroeve ENCI. Prima. Zet er ondernemers op die dit kunnen en willen
facaliteren, met horeca. Douche's. Wc's. Prullenbakken En zet er vaste bewaking voor het
schoonhouden hiervan. Kleine entree prijs om compensatie schoonmaak kosten en bewaking.
Dousberg.
Een groter zwembad met buitenbad en grote ligweide, en een prijs die iedereen kan betalen.
Een simpel zwembad in een woonwijk zoals het Jekerdal zwembad. Open alleen bij mooi weer.
Voor mij is een zwemparadijs geen vervanging voor een zwembad. Het gaat hier om twee
verschillende dingen.
Een tweede Dousbergbad in de buurt van Pellikaan.
Een zwembad is genoeg
Enci
Enci groeve
ENCI groeve
Enci groeve is perfect, jammer dat Natuurmonumenten zelf niet de kosten voor de veiligheid wil
dragen en er enci voor laat opdraaien. De gemeente moet dit ook niet toestaan. Het is een zeer
mooi gebied dat verpest wordt door de regeltjes van Natuurmonumenten.
Enci groeve maar dan goed exploiteren en faciliteren met voldoende ruimte, afvalbakken, water
verkoop en toezicht
Enci groeve onder toezicht. Zou mooi zijn. En Teevens dousberg voor iedereen toegankelijk en
teven het Jekerkwartier voor allen toegankelijk
ENCI groeve veilig openen
Enci open gooien
Enci vroege openstellen met de juiste middelen
ENCI-.groeve! Eerst laat men deze groeve slecht voorbereid open gaan, vervolgens komen enorm
veel mensen (wat de kracht van deze locatie aangeeft) en dan wordt gezegd dat deze niet meer
open gaat. Bizar! Men moet gewoon natuurmonumenten niet verantwoordelijk laten zijn voor de
exploitatie, want het is een organisatie van niks.
Enci-groeve
Enci-groeve met duidelijke regels en toezicht.
ENCI-groeve, die dan wel goed ingericht moet zijn, met eventueel controle/badmeesters.
Encigroeve openstellen met alle faciliteiten. Entree daarvoor vragen, € 5,00 per dag b.v.
Encore groeve Entree heffen bij natuurplas vol=vol. Of met een abonnementsysteem zoals Zwembad Jekerdal,
gerund door vrijwilligers. De zwembadbezoekers moeten hier min 2x jaar een taak doen.
Er hoeft geen buitenbad bij. Maar de entreeprijs van huidig bad moet omlaag.
Er is al een dagstrand in Eijsden.
Er kan toch wel een toezicht komen
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Ga eens kijken in andere steden/landen hoe zwembaden en buiten recreatie rondom
zwembaden zijn opgezet. Volgens mij hoeft het niet zo moeilijk te zijn.
Geef mensen (helaas) een vinger en ze nemen een arm. Zwemmen in natuurplas lijkt mij lekker
maar er moet dan wel heuse controle op zijn. Sommigen laten rommel achter, Het water
vertroebeld door allerlei smeerseltjes enz. Soms is er teveel kabaal zoals muziek. Laat je alleen de
echter natuurliefhebber toe dan voelt een deel van de bevolking zich gediscrimineerd...Dus voor
wie doe je het goed? Je zou kunnen overwegen om de mensen te kunnen laten pootje baden,
maar niet te zwemmen...Geef de mensen een stuk van de Maas (met afzetting) Zeker niet zulk
gebied als de ENCI...Jammer maar waar: de mens blijft een diersoort...
Gemeente draag zorg voor uitbreiding
Geusselt zwembad de gehele dag openstellen voor iedereen .
Geusseltvijver evt.
Gewoon doen
Gewoon weer een zwembad ook in het westen van de stad
Goedkoper maken?
Een zwembad in WEST MAASTRICHT aanleggen. De Dousberg had nooit gesloten mogen worden.
Kosten van Geuseltbad vele malen hoger!
Grote waterplas voor oostmaarland
Had Dousberg niet afgebroken, dat was een unieke binnen- en
buitenzwemplaats!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dus nieuwe zwemmogelijkheid in M'tr.-west is noodzakelijk
Hadden met hun poten van dousberg moeten afblijven.
Heropen Jekerdal zonder lidmaatschap
Het opnieuw open stellen van de ENCI groeve,maar dan met duidelijke afspraken
Het was de bedoeling om de ENCI groeve terug te geven aan de inwoners van Maastricht. Dit is
blijkbaar niet gelukt. Het is teruggegeven een een of andere linkse natuurclub.
Ik zou het niet weten.
Ik zou zeggen, leuk maar als dit niet onder toezicht kan, beter niet doen mensen kunne eigen
verantwoording niet aan
Hebben we dit jaar kunnen meemaken met bad in enci groeve
In de Maas
In ieder geval niet de ENCI-groeve....
In randwyk dat kleine stukje wildgroei met loslopend vee naast het gouvernement! Had daar een
mooie ligweide met theehuisje.......enze. Enzevoort!enci groeve is tekwetsbaar!,,,,,,,
Investeer in een veel beter en groet buitenbad bij de Geusselt met normale openingstijden voor
een zwembad en vooral betaalbare prijzen. Het is niet allen investeren in zwemmen maar ook in
de gezondheid van de Maastrichtse inwoners.
Jammer dat dousberg afgebroken is
Langs de maas
Langs de Maas zijn gelegenheden genoegen volgens mij.
Maak de baden inetressanter. Zeer veel Maastrichtenaren gaan naar zwembaden in andere
plaatsen. Ik ook en kom er overal veel tegen uit Maastricht (tot in Keulen en Eindhoven toe). Het
zwembad in Maastricht is absoluut oninteressant (vooral met kinderen).
Maak de ENCI plas veilig en maak meer dagstrandjes langs de maas, zoals ze in Berlijn hebben.
Niet iedereen wilt echt zwemmen maar langs het water zitten is verfrissend als het warm is en
heeft charme, Maastricht zou de maas veel beter kunnen benutten voor lokale mensen en
toeristen, terrasjes, zwemgelegenheden etc.
Maak de entreeprijs niet zo duur.
En b.v. In Geusselt daar kan iedereen al bij binnenkomst je zien , zelfs het terrasje staat pal voor
het raamðŸ˜© Dus even uitpuffen kun je zit er niet in.
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Maak het goedkoop.
Maak het zwemmen goedkoper
Maak meer plaatsen
Maak wat van de encigroeve!!
Maas
Maasplas
Maastricht west weer een zwembad missen allemaal de dousberg bijna niemand gaat naar het
geusseltbad.
Meer gebruikmaken van maasplassen, meer locaties én faciliteiten regelen
Meer mogelijkheden om te zwemmen evenredig over de hele gemeente verspreid. Als ik zou
willen gaan zwemmen houd eerst een tocht naar de andere kant van de gemeente me al tegen...
Meer natuur baden geeft dus ook de gelegenheid om de mensen te laten sporten.
Meer natuurbaden
Meer plekken lijkt me super. Alleen even geen inspiratie waar dan..
Misschien de buurtbeveiligers hier voor in zetten om op te passen tijdens de periode dat er
gezwommen kan worden in een natuurplas in plaats van dat ze wat rondrijden in hun autootjes.
Nadenken over de invulling van die mogelijkheid
Natuurmonumenten minder zeggenschap geven
Natuurplas in de enci groeve openen, nu met toezicht
Neem het Jekerdal zwembad in gebruik voor iedereen en een grote ligweide maken van het park
er omheen.
Maar maak van de ENCI groeve in godscristusnaam geen zwemgelegenheid.
Niet alleen zwemparadijzen, zie het succes van Jekerdal
NIET de Enci, dat zou een natuurgebied worden.
Noem het de 'Oehoevijver'...
Nieuw zwembad of het Jekerdalbad nieuw leven in blazen.
Dit is tevens centraal gelegen.
Nvt
Om zwemmen in de ENCI-groeve op een veilige en beschaafde manier mogelijk te maken,
zouden er mensen van bijv. Handhaving en/of MTB ingezet kunnen worden. Bovendien zou er
voor tijdelijke infrastructuur gezorgd kunnen worden (toiletten, douches en afvalcontainers).
Daarvoor mag wat mij betreft best een acceptabele vergoeding gevraagd worden.
Ons is in de vijftiger jaren al toegezegd dat er recreatie mogelijkheid zou komen als de enci klaar
was maar ook hier blijkt weer de betrouwbaarheid van de politieke beslissers (niet de
gemeenteraad dus)voor wat een gegevenwoord
Onzin
Ook aan de kant Borgharen
Ook een(bescheiden) zwembad voor maastricht west
Op een goede locatie in West een binnen- en buitenbad aanleggen ter vervanging van de
Dousberg.
Open dousberg weer of zoek een andere lo atie
Organiseer een leuk evenement rond het zwembad.
Plaats weer zoals vroeger een zwembad voor Maastricht west!
Dousberg werd oud en achterhaald en nog liever afgebroken dan investeren !
Nu komt er een bungalowpark en krijgt de exploitant vergunning om een klein zwembad te
bouwen voor zijn gasten. Terwijl voorheen sprake was dat onder het appartementen complex
een zwemgelegenheid zou komen.
Dit is voor de Maastrichtse bevolking niet te verteren.
Laat dan gelijk een groter bouwen en dat ook anderen hier gebruik van kunnen maken zoals ook
bij andere parken dat mogelijk is. Het grote geld gaat vóór de wensen van de eigen burgers.
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Plek waar voorheen de Dousberg was.Dousberg had er nooit weg moeten gaan.Nieuw zwembad
is te duur en tever weg voor de mensen aan de andere kant van Maastricht
Prijs en een uitbreiding met betere communicatie openings- tijden
Probeer iets te regelen met zwembad Jekerdal.
Probeer bij de Maas een stuk af te bakenen dat er gezwommen kan worden.
Regel de ENCI groeve op een goede manier.
Regel het beter zodat er toch in Encigroeve gezwommen kan worden desnoods door entree te
heffen en daarmee toezicht te betalen.
Sofa,bij Heugem
Sponsor het buitenbad van Meerssen
Strand bij gouvernement aanleggen
Strandjes aan maasplassen maken
Ten eerste, had de gemeente nooit zwembad de Dousberg moeten laten afbreken. Dit was
misschien DE mogelijkheid geweest om er, net als Jekerdal, een verenigingsbad van te maken.
Gezien de lange wachtlijst in Jekerdal (ikzelf, heb 11 jaar op de wachtlijst gestaan), merk je dat er
grote behoefte aan is. Stel de ENCI-groeve weer open voor publiek, hef zo nodig entree, zorg
voor voldoende prullenbakken en toezicht. Natuurmonumenten heeft er geen kaas van gegeten,
hoe ze dit moeten aanpakken, gezien het speeltuintje De Merregelhoof, dat ze ook alle
gezelligheid hebben afgenomen. Zij maken alleen groene keuzes, maar dat levert niet altijd
plezier op. In deze tijd van betutteling en stress heeft een mens ook nog wat lol nodig.
Tja, zwembad Dousberg had nooit gesloopt mogen worden.
Toch weer naar de Encigroeve!
Verbouwing van zwembad de Geusselt in een leuk waterparadijs. Maak het completer. Zorg voor
zwemplezier met veel glijbanen, stroomversnellingen e.a waterpret. Had de gemeente van te
voren ook wel kunnen bedenken dat het huidige nieuwe zwembad een oersaaie aanfluiting zal
zijn die te weinig klanten zal trekken.
Verlaag de prijs van het Geuseltbad, toch weer kijken wat mogelijk is bij zwembad de Dousberg.
Verlaag de toegangsprijs substantieel voor zowel het Geusseltbad als het dagstrand aan de Maas.
Vind een manier om - rustig- zwemmen in de Enci plas te laten samengaan met natuurschoon.
Maak er geen 100 procent natuurplas van, maar ook geen ordinair vies dagstrand . Iets
ertussenin, sjiek en sjoen, dat moet Maastricht toch kunnen maken?
Voor veel mensen is een dagje zwemmen in een zwembad veel te duur. Dat zag je wel aan de
toeloop in het ENCI natuurpad, lekker voor niks!!!!!Vroeger konden ze o.a. Terecht in de Maas
waar het water laagstond. Is dat niet te herstellen?????
Waarom Dousberg niet of op het sportpark west? vele mensen krijgen het idee dat het golf
resort voorrang heeft gekregen .
Waarom goede baden sluiten en een duur bad ervoor in de plaats terug laten komen waar een
groot deel van de zwemmers het niet kunnen betalen en maar niet te praten over de clubs
Weet niet waar. Niet nu in de enci groeve.
Xxx
Ze hadden ons zwembad Dousberg nooit mogen afbreken.
Zeer zeker doen het Enci bad moet een alternatief zijn van wat ons als burger is ontnomen.
Zeker doen want als her warm is gaan veel mensen naar Belgie .
Zeker NIET in de ENCI GROEVE,!!!
Zorg dat de enci plas fatsoenlijk ingericht wordt met afvalbakken en duidelijkheid wat wel en niet
is toegestaan.
Zorg voor een goed bad zoals het Jekerdal vroeger was
Zorg voor een goed georganiseerde en bewaakte buitenplaats om veilig te kunnen zwemmen.
Zorg voor voldoende toezicht en treedt harder op
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Zorgen dat er voldoende toilet gelegenheid is. Voldoende toezichthouders. Dan kan de ENCI
weer open.
Zowiezo Enci-groeve heropenen maar dan met een beter beleid.
En zwembad de Dousberg heropenen.
Zwembad dousberg
Zwembad Dousberg had NOOIT weg gemogen!
Zwembad met ee grote ligweide bouwen naast politiebureau.
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