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1. 

SAMENVATTING VAN DE ONDERZOEKRESULTATEN 

1. Indien iedere inwoner van Eindhoven de mogelijkheid zou hebben 

op een redelijke afstand van zijn woning een openluchtbad en/of 

een overdekt bad te bezoeken, zou het totaal aantal bezoekers 

aan zwembaden aanzienlijk toenemen. 

2. Uitbreiding van de thans aanwezige accommodaties zal minder ef

fect hebben op de bezoekersaantallen dan de bouw van nieuwe ac 

commodaties in de wijken die het verst van de bestaande accommo 

daties verwijderd zijn . 

Dit ligt vanzelfsprekend anders wanneer b . v . zou worden besloten 

een van de bassins van De Tongelreep gedurende de wintermaanden 

te overdekken omdat daardoor het karakter van de aanwezige ac 

commodatie zou veranderen. 

3. Het natuurbad De IJzeren Man wordt in zijn huidige vorm door 

een groot deel van de bevolking niet gezien als een adequate 

zwemaccommodatie die vergelijkbaar is met De Tongelreep of het 

Ir.Ottenbad. 

4. In de wijken Strijp en Tongelre worden in alle leeftijdsgroepen 

aanzienlijk minder abonnementen op openluchtbaden gekocht dan 

in andere wijken. De voornaamste oorzaak hiervan is de afstand 

tot De Tongelreep en het Ir.Ottenbad. 

5. Gelet op de jeugdige leeftijd van een groot aantal bezoekers 

mag worden verwacht , dat de realisering van nieuwe zwemaccommo

daties in de gemeenten in de omgeving van Eindhoven zeker op 

w.erkdagen slechts van geringe invloed zal zijn op het aantal 

bezoekers aan de zwembaden in Eindhoven . Een uitzondering moet 

worden gemaakt voor het aantal deelnemers aan het schoolzwemmen 

dat zal teruglopen van ± 12.000 tot ± 8 . 000 per week, indien het 

schoolzwemmen beperkt blijft tot twee leerjaren van het g.l . o .. 
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Par. 1. 

DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

Vóór 1966 waren er in Eindhoven slechts 2 zwembaden, n.l. het 

openluchtbad "De IJzeren Man" en het overdekte Sportfondsenbad. 

Sindsdien zijn er 2 verwarmde openluchtbaden en een overdekt bad 

bijgekomen, terwijl bovendien het ballonbad "De- Vijfkamp" in ge

bruik is genomen. Mede als gevolg van deze uitbreiding van het aan

tal zwemaccommodaties is het aantal bezoekers in enkele jaren tijd 

nagenoeg verdrievoudigd. Tegen deze achtergrond is de vraag naar 

voren gekomen of een verdere uitbreiding van de capaciteit en het 

aantal zwemaccommodaties tot gevolg zal hebben dat de bezoekers

aantallen opnieuw fors zullen toenemen. Deze vraag wordt meestal 

als volgt geformuleerd: Is de capaciteit van de thans aanwezige 

zwemaccommodaties voldoende om in de behoefte aan zwemmogelijkheid 

van de bevolking te voorzien? 

In deze nota worden een aantal aspecten naar voren gebracht waar

mee bij de beantwoording van deze vragen rekening moet worden ge

houden. Op basis van gegevens over het gebruik van de aanwezige ac

commodaties is een poging gedaan om aan te geven welke factoren van 

invloed zijn op het bezoek aan zwembaden. Hieraan worden indicaties 

ontleend voor de te verwachten ontwikkeling van de behoefte aan 

zwemaccommodatie in de komende jaren. 

Het onderzoek moest in belangrijke mate worden gebaseerd op gege

vens die door de Stichting Bad- en Zweminrichtingen Eindhoven ter 

beschikking konden worden gesteld. In dit verband mag het een ge

lukkige omstandigheid worden genoemd dat de Stichting Bad- en Zwem

inrichtingen Eindhoven aanzienlijk meer statistische gegevens ver

zamelt over de bezoekers aan de zwembaden dan bij vele andere zwem

baden gebruikelijk is. 

Desondanks is het onderzoek op verschillende punten toch fragmen

tarisch gebleven. Met name is de kwantificering van een aantal 

grootheden en relaties slechts gedeeltelijk of geheel niet mogelijk 

gebleken. In deze gevallen is volstaan met het aangeven van indi

caties op grond van deels theoretische, dee~intuitieve overwegin

gen. 
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Het zal duidelijk zijn dat de gehanteerde onderzoekmethode, waar

bij op grond van de feitelijke ontwikkeling in de afgelopen jaren 

een schets wordt gegeven van de mogelijke ontwikkeling in de komen

de jaren, tot gevolg heeft dat geen rekening kon worden gehouden 

met de mogelijke effecten van de tot stand brenging van anders

soortige accommodaties zoals b.v. een overdekt 50 meter bad of 

een golfslagbad. 

Bij de samenstelling van de nota is regelmatig overleg gepleegd 

met de directie van de stichting Bad- en Zweminrichtingen en met 

het bureau Jeugd, Sport, Recreatie en Samenlevingsopbouw van de 

afdeling Maatschappelijk Welzijn van de gemeentesecretarie. 
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Par. 2. 

GROOTTE EN GEBRUIK VAN DE ZWEMACCOMMODATIES IN EINDHOVEN 

a. De grootte van de zwembaden in Eindhoven 

In tabel 1 zijn enkele gegevens vermeld over de grootte van de 

zwembaden in Eindhoven, gemeten in m2 zwemwater en m2 l igweide. 

Tabel 1 

Oppervlakt e van de z~embaden in Eindhoven (in m2 1 a) 

Oppervlakte zwemwater l 
Opper-

Naam bad 
diepe ondiepe en vlakte 

bassins halfdiepe totaal ligweiden 
bassins 

Sportfondsenbad 350 256 606 -
Ir. Ottenbad 350 289 639 -
Totaal overdekte baden 700 545 1.245 -
------------------ -- ------- ----- --- ---- -- r---------- ---------- ---- ------ --- ------
De Tonge lreep 1.050 2 · 350 3·400 19 ·000 

Ir . Ottenbad 1. 050 1. 290 2.340 17 · 000 

Totaal verwarmde openluchtbaden 2 . 100 3 · 640 5 · 740 36 . 000 

------- -- -- -- ------- --- -- ------ -- -- -------r---------- ----- - ---- -- -------- ----------
Ballonbad De Vijfkamp - 400 400 -
--------------------- --------------------- - ------ - - ------ --- - ---------- ----------
lIatuurbad De IJzeren lIIan 10.875 10 . 000 

Landelijk gezien behoren zowel de overdekte als de verwarmde 

openluchtbaden in Eindhoven tot de categorie grote en middel

grote zwemaccommodaties. Aan een inventariserend onderzoek van 

het Centraal Bureau van de Statistiek kunnen ter toe l ichting de 

volgende gegevens worden ontleend: 

van de 176 overdekte zweminrichtingen in Nederland in 1970 

hadden er 24 (13,6 procent) een wateroppervlakte van 500 m2 

of meer; 

I 
, 

van de 423 openluchtzweminrichtingen met rondpompinstallatie 

hadden er 70 (16,5 procent) een wateroppervlakte van 2.500 m2 

of meer en 100 (23,6 procent) een wateroppervlakte van 

1.500 - 2.500 m2; 

van deze 423 openlucht zweminrichtingen hadden er 101 (23,9 
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procent) ligweiden met een oppervlakte van 10 . 000 m2 of 

meer *). 

b. Het gebruik van de zwembaden in Eindhoven 

In 1962 werden de zwembaden in Eindhoven bezocht door circa 

650.000 personen; in 1971 was het bezoekersaantal opgelopen 

tot ruim 1.900.000. 

Grafiek 1 geeft een beeld van de ontwikkeling van het aantal 

bezoekers van jaar tot jaar in deze periode. 

Grafiek 1 

Aantal bezoekers aan zwembaden in Eindhoven 1962 - 1971 
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In deze grafiek is duidelijk te zien, dat de opening van nieuwe 
zwembaden grote invloed heeft gehad op het aantal bezoekers. 

Deze invloed kan eveneens worden geconstateerd op basis van de 

*) e.B.S . , Zweminrichtingen 1970, Den Haag 1972. 
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gegevens in tabel 2, waarin het aantal bezoekers van de zwem

baden is gerelateerd aan het aantal inwoners. 

Tabel 2 

Aantal bezoeken per jaar aan de zwembaden in Eindhoven per 100 inwoners, 1962 - 1971 

Aantal bezoeken per 100 inwoners 

Jaar aan ove rdekt e baden aan openl uchtbaden Totaal 

excl. s choolzwemmen axel. schoolzwemmen i.v.m. BChoolzwe~)n 

1962 207 65 97 ~69 

196~ 212 88 95 ~95 

1964 201 116 95 412 
1965 220 62 91 ~73 

1966 211 200 95 506 
1967 214 285 94 59~ 

1968 21 1 2~~ 94 5~8 

1969 224 ~06 101 6~1 

1970 ~89 ~68 170 927 
1971 462 ~6~ 180 1.005 

Het beeld, zoals dat in tabel 2 is geschets, ondergaat geen 

wezenlijke verandering wanneer het aantal bezoekers van de 

zwembaden wordt gerelateerd aan bijvoorbeeld de bevolking van 5 

tot 20 jaar. Dit hangt samen met het feit, dat het aandeel van 

de 5 tot 20 jarigen in de totale bevolking gedurende de gehele 

periode nagenoeg constant is geweest (26,9 procent op 1 januari 

1962 en 26,8 procent op 1 januari 1972). 

*) In de statistieken worden onder deze rubriek alleen de bezoeken 
verantwoord van leerlingen op scholen in Eindhoven; de bezoeken 
van kinderen uit andere gemeenten die in de Eindhovense baden 
deelnemen aan het schoolzwemmen zijn in deze aantallen niet 
opgenomen. 
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Par. 3. 

OPENLUCHT ZWEMACCOMMODATIE IN EINDHOVEN 

a. Het bezoek aan de openluchtzwembaden per jaar 

Voor de opening van De Tongelreep in 1966 was er in Eindhoven 

slechts één openluchtbad, n.l. het natuurbad De IJzeren Man. 

In de periode 1951 - 1965 schommelde het aantal bezoekers aan 

De IJzeren Man tussen circa 62.000 in 1956 en circa 356.000 

in 1959. 

In 1966 werd het bad De Tongelreep in gebruik genomen; mede als 

gevolg daarvan daalde het bezoek aan De IJzeren Man aanzienlijk. 

De opening van het openluchtgedeelte van het Ir.Ottenbad in 1970 

betekende opnieuw een uitbreiding van de zwemgelegenheid in 

openluchtbaden in Eindhoven. 

Het aantal bezoekers aan de openluchtzwembaden in Eindhoven in 

de periode 1951 - 1971 is vermeld in tabel 3. 

Tabel 3 

Gemiddeld aantal bezoekers per jaar aan de openluchtzwembaden in Eindhoven, 

1951 - 1971 

Periode De IJzeren Man De Tongelreep Ir . Ottenbad Totaal 

1951 - 1955 164.000 - - 164.000 

1956 - 1960 224 . 000 - - 224.000 

1961 - 1965 165.000 - - 165.000 

1967 - 1969 79.000 434.000 - 513.000 

1970 - 1971 44.000 397·000 311. 000 752.000 

In par. 2 is er reeds opgewez en dat De Tongelreep en het 

Ir.Ottenbad gelet op het aantal m2 zwemwater en de oppervlakte 

van de ligweiden behoren tot de groep grote en middelgrote zwem

accommodaties. Ook qua aantal bezoekers behoren deze beide baden 

landelijk gezien tot de middelgrote en grote zwemaccommodaties. 

Vergelijkingsmateriaal op dit punt kan weer worden ontleend aan 

het reeds genoemde onderzoek van het C.E.S., dat tot de volgende 

conclusies komt: 

in de periode 1967 - 1969 bedroeg het gemiddelde aantal be

zoekers per jaar per openlucht zweminrichting met rondpomp-
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installatie in Nederland 119.000; 

voor openlucht zweminrichtingen zonder rondpompinstallatie 

bedroeg dit gemiddelde 76.000 *). 

Voor de openluchtbaden in de andere gemeenten van de agglomera

tie Eindhoven zijn de gemiddelde bezoekersaantallen per jaar in 

de periode 1967 - 1969 opgenomen in tabel 4. Met uitzondering 

van het bad in Valkenswaard (De Oase), beschikken deze baden 

alle over een rondpompinstallatie. 

Tabel 4 

Gemiddeld aantal bezoekers per jaar in de periode 1967 - 1969 aan openluchtbaden 

in de overige gemeenten van de agglomeratie Eindhoven 

Openluchtbad in Gemiddeld aantal bezoekers per jaar 

Best 154.000 

Geldrop 165 · 000 

Oixachot 122.000 

Valkenswaard 42.000 

Veldhoven 284.000 

Bron : Statistische Documentatie 1970, Agglomeratie Eindhoven. 

b. Het bezoek aan de openluchtzwembaden per maand en per dag 

In tabel 5 zijn voor 1970 en 1971 gegevens opgenomen over het 

gemiddelde aantal bezoekers (excl. sChoolzwemmen) per dag per 

100 m2 water in de verwarmde openluchtbaden De Tongelreep en 

het Ir.Ottenbad. 

Tabel 5 

Gemiddeld aantal bezoekers per dag per 100 m2 water in De Tongelreep en het Ir.Otten

bad, 197 0 en 1971 (excl. schoolzwemmen) 

1970 197 1 
Maand 

De Tongelreep Ir.Ottenbad De Tongelreep Ir.Ottenbad 

april 21 8 63 61 

mei 78 81 87 93 
juni 130 148 52 62 

juli 46 58 87 106 

augustus 70 85 63 71 

september 20 21 24 21 

Totaal 65 73 64 71 

*) e.B.S., Zweminrichtingen 1970, Den Haag 1972. 
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Gemeten in gemiddeld aantal bezoekers per dag per 100 m2 water 

is het Ir.Ottenbad zowel in 1970 als in 1971 nagenoeg het gehele 

seizoen intensiever gebruikt dan De Tongelreep. In grafiek 2 

zijn de cijfers voor 1971 in beeld gebracht. 

Grafiek 2 

Gemiddeld aantal bezoekers per dag per 100 m2 water 

in De Tongelreep en het Ir. Ottenbad, 1971 
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c. Het bezoek aan De Tongelreep in de periode 1967 1971 

Het spreekt voor zich dat het bezoek aan openluchtbaden sterk 

wordt beinvloed door de weersomstandigheden, die in hoge mate 

een onvoorspelbare factor vormen . Toch mag worden verwacht, 

dat bij de analyse van de bezoekersaantallen over een reeks 

van jaren de invloed van het weer kan worden uitgeschakeld, zo

dat een gemiddeld te verwachten bezoekerspatroon kan worden be

rekend. Aan de hand van gegevens over het aantal bezoekers peIl 

dag in de jaren 1967 tlm 1971 is het gebruik van het openlucht

bad De Tongelreep nader geanalyseerd. 

Als eerste fase van de analyse is in tabel 6 voor elk van de 

jaren 1967 - 1971 een verdeling opgenomen van de dagen naar 

aantal bezoekers. 
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Tabel 6 

Aantal bezoekers aan De Tongelreep per dag, 1967 - 1971 

Aantal bezoekers 1967 1968 1969 1970 1971 
Totaal 1967 - 1971 

per dag absoluut in % 

o - 500 29 41 45 47 14 176 20,8 

500 - 1.000 ;2 ;6 ;; ;0 ;6 167 19 , 8 

1.000 - 2 . 000 ;; ;2 27 26 49 167 19,8 

2.000 - 4.000 ;7 29 21 29 ;6 152 18 ,0 

4.000 - 6. 000 16 15 16 17 22 86 10,2 

6.000 - 8. 000 10 6 1; 1 ; 6 48 5.7 
8.000 en meer 12 10 17 4 5 48 5. 7 

Totaal aantal dagen 169 169 172 166 168 844 100,0 

Op ruim 60 procent van de dagen, dat De Tongelreep open was, 

zijn er in de afgelopen 5 jaren minder dan 2.000 bezoekers per 

dag geteld. Hoewel het bezoek aan openluchtbaden sterk wordt 

beinvloed door de weersomstandigheden, schommelt het aantal da

gen met minder dan 2.000 bezoekers van jaar tot jaar slechts in 

geringe mate. 

Op 21,6 procent van de dagen dat het bad open was werd De Tongel

reep door meer dan 4.000 personen bezocht; ook in dit opzicht 

zijn de verschillen van jaar tot jaar gering. 

Tabel 1 

Dagen met minder dan 2 . 000 resp. meer dan 4. 000 bezoekers aan De Tongelreep, % 

Jaar Minder dan 2 . 000 bezoekers Meer dan 4.000 bezoekers 

1967 55 .6 22,5 

1968 64 . 5 18,3 

1969 61,0 26 ,7 

1970 62 ,0 20,5 

1971 58.9 19.6 

1967 -1971 60,4 21,6 

Het aantal dagen met meer dan 8.000 bezoekers was in 1970 en 

1971 geringer dan in de jaren 1967 - 1969. Het is niet uitge

sloten dat dit geringere aantal topdagen samenhangt met de ope

ning van het Ir.Ottenbad. 
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Het tweede aspect dat in de analyse wordt betrokken betreft het 

aantal bezoekers per maand. In tabel 8 is voor elk van de maan

den april t lm september het gemiddelde aantal bezoekers per dag 

aangegeven alsmede de minima en de maxima die in de periode 

1967 - 1971 zijn waargenomen. 

Tabel 8 

Aantal bezoekers per dag gedurende de maanden april t/m september aan 

De Tongelreep, 1961 - 1971 

Aantal bezoekers per dag 
Maand 

gemiddeld minimum 

april 2.508 7)1 

mei 2·508 1.147 
juni 2·976 1.988 
juli 3.109 1.574 
augustus 2 · 501 2.199 
september 906 667 

maximum 

6.001 

3· 162 

4.401 

4.685 

3.319 

1.075 

De interpretatie van deze cijfers wordt toegelicht aan de hand 

van de bezoekersaantallen in de maand april. 

Tabel 9 

Gemiddeld aantal bezoekers per dag in april aan De Tongelreep , 1967 - 1971 

Jaar Gemiddeld aantal bezoekers per dag 

1967 2 . 647 

1968 6 . 001 

1969 1.154 

1970 731 

1971 2. 300 

1967 - 1971 2· 508 

Het gemiddeld aantal bezoekers per dag in april bedroeg geduren

de de jaren 1967 - 1971 2.508; in april 1968 bereikte het ge- · 

middelde aantal bezoekers per dag een maximum van 6.001, terwijl 

in april 1970 gemiddeld per dag slechts 731 bezoekers werden ge

teld. 

Op overeenkomstige wijze zijn het gemiddelde, het minimum en het 

maximum aantal bezoekers bepaald voor de andere maanden. 

Grafisch voorgesteld wordt uit de cijfers van tabel 8 het vol

gende beeld verkregen. 
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Grafiek 3 

Aantal bezoekers per dag aan De Tongelreep, 1967 - 1971 
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Het gemiddelde aantal bezoekers per dag in de periode 1967 - 1971 

was in de maanden april, mei en augustus nagenoeg gelijk, maar 

per jaar bezien varieerde het gemiddelde in april in veel ster

kere mate dan in mei en augustus. Dit hangt onder meèr samen met 

het feit dat op mooie dagen vroeg in het seizoen veel meer per

sonen een zwembad bezoeken dan op mooie dagen later in het sei-

zoen. 

In aansluiting hierop is in tabel 10 voor elk van de maanden 

april tlm september vermeld op hoeveel procent van de dagen in de 

periode 1967 - 1971 De Tongelreep werd bezocht door minder dan 

2.000 resp. meer dan 4.000 personen. 

Tabel 10 

Dagen met minder dan 2.000 resp. meer dan 4.000 bezoekers aan De Tongelreep 

per maand, % (gemiddelde 1967 - 1971) 

Maand Minder dan 2.000 bezoekers Meer dan 4.000 bezoekers 

april 61.6 19,8 

mei 54 ,2 22,6 

juni 52 , 7 28,0 

juli 49,0 34,2 

auguatuB 56 ,1 22,6 

september 91,6 0,0 

Totaal 60,4 21,6 
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Zelfs in de maand juli lag het aantal bezoekers op bijna de 

helft van het aantal dagen beneden 2.000. In september is in de 

afgelopen 5 jaar geen enkele dag voorgekomen met meer dan 4.000 

bezoekers. 

Een derde aspect dat de aandacht verdient is, dat van het totale 

aantal bezoekers aan De Tongelreep 63,5 procent komt op dagen 

met meer dan 4.000 bezoekers. In tabel 11 is hierover meer ge

detailleerde informatie opgenomen. 

, 

Tabel 11 

Bezoekers op dagen met minder dan 4.000, 4 . 000 - 6 .000 en meer dan 6.000 bezoekers 

in procenten van het totaal aantal bezoekers (gemiddelde 1967 - 1971) 

Bezoekers op dagen met 
Maand Totaal 

minder dan 4.000 - 6 . 000 6.000 en meer 
4 . 000 bezoekers bezoekers bezoekers 

april 38,6 19,1 42,2 100 

mei 40,8 23,1 36.1 100 

juni 36. 4 20,4 43.2 100 

juli 27 , 6 25, 2 47,2 100 

augustus 42,0 22,5 35,5 100 

september 100,0 0,0 0,0 100 

Totaal 36,5 22,8 40,1 100 

Van de bezoekers komt 63,5% op dagen dat het druk tot zeer druk 

is in De Tongelreep. 

In de vierde en laatste plaats wordt aandacht geschonken aan het 

gemiddelde aantal bezoekers op de onderscheiden dagen van de 

week. Gegevens hierover zijn opgenomen in tabel 12. 

Tabel 12 

Gemiddeld aantal bezoekers per dag in De Tongelreep (gemiddelde 1967 - 1971) 

Dag april mei juni juli augustus september Totaal 

maandag 2 . 170 2 .720 2 . 850 ).670 2·990 820 2·590 

dinsdag 1. 560 2.9)0 2 ·94 0 4 . 490 ).000 990 2·760 

.... oensdag 2.870 ).000 3 · 770 ) .540 2·580 920 2 . 800 

donderdag 2.920 2.330 2 . 660 ) . 250 2 · 520 900 2 .420 

vrijdag 2·910 2.290 2 . 440 2.930 2.020 910 2.200 

zaterdag 2.590 2.050 ) .110 1.810 2 . 250 960 2.090 

zondag 2 .640 2.280 ) . 070 2.010 2.190 840 2.150 
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Het gemiddeld aantal bez oekers op vrijdag, zaterdag en zondag 

ligt lager dan op de andere dagen van de week; ongetwijfeld 

hangt dit samen met het feit, dat velen in de weekends recrea

tieoorden bui t en de stad bezoeken . Bijzonder opvallend zijn de 

lage bezoekcijfers op de zaterdagen en zondagen in juli in ver

gelijking met de bezoekersaantallen op de andere dagen in die 

maand . 

d. De woonplaats van de abonnementhouders 

Uit de analyse van het aantal bezoekers per dag aan De Tongel 

reep in de periode 1967 - 1971 is naar voren gekomen dat het be 

zoek aan een zwembad een regelmatiger patroon te zien geeft dan 

a priori zou worden verwacht. Toch blijven er nog een groot aan

tal vragen open, die met name betrekking hebben op de leeftijd 

en de woonplaats van de bezoekers . Deze gegevens zijn echter 

slechts voor een gedeelte van de zwembadbezoekers bekend, n . l . 

alleen voor die bezoekers die gebruik maken van een abonnement. 

Nu is uit de administratie van de stichting Bad- en Zweminrich

tingen Eindhoven bekend, dat de abonnementhouders een zeer groot 

aandeel hebben in het totale recreatiebezoek aan de openlucht 

baden in Eindhoven. Voor de jaren 1969, 1970 en 1971 was dat 

aandeel als volgt . 

Tabe l 13 
Aandeel van abonnementhouders in het t o t ale re creatiebezoek aan openl ucht 

baden in Eindhoven, %, 1969 - 1971 

Zwembad 1969 1970 1971 

De Tongelreep 65 67 70 
Ir. Ottenbad - 63 64 
De Ijzeren Man ' 36 47 43 

Als gemiddelde mag er van worden uitgegaan dat een abonnement 

houder gedurende het seizoen een maal per week een van de open

luchtbaden bezoekt . 

Gezien het aandeel van de abonnementhouders in het totale recrea

tiebezoek aan de openluchtbaden mag worden verwacht dat de ge 

gevens over de leeftijd en woonplaats van de abonnementhouders 
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een redelijk goed beeld zullen geven van het totale bezoek. 

De Stichting Bad- en Zweminrichtingen Eindhoven heeft deze ge 

gevens over de leeftijd en de woonplaats van de abonnement

houders voor een aantal jaren verzameld en bewerkt. De gegevens 

die hier worden gepresenteerd zijn aan dit basismateriaal ont

leend. 

Tabel 14 

Aantal houders van abonnementen per 100 inwoners in iedere leeftij dsgroep , 1971 

Leeftijd 
Stratum + Tongelre Centrum 

Woensel Strijp Gestel Eindhoven 

° - 4 1 ,5 0, 5 1,6 0,7 1,6 1 ,3 

5 - 9 22,8 7,6 14, 1 3,9 14,6 13,8 

1 ° - 14 55,0 28,7 46,6 18,1 46,5 43,1 

15 - 19 36,0 19,3 25,8 9,3 29,1 25,4 

20 - 29 6,8 2,7 3, 1 0,8 5,6 3,9 

30 - 49 10, 3 3,8 6,1 1,3 6,7 6,2 

50 - 59 4,2 1 ,5 2,1 0,5 2,8 2,3 

60 e.o. 0,9 0,4 0,2 0,1 0,8 0,5 

Totaal 14,4 6,9 10,4 3,1 11 ,1 9,9 

Per leeftijdsgroep bezien worden de meeste abonnementhouders 

aangetroffen onder de jeugdige personen tussen 5 en 19 jaar . 

Wanneer tevens wordt gelet op de woonplaats, wordt geconstateerd 

dat de inwoners van Stratum, Gestel en Woensel aanzienlijk meer 

abonnementen hebben gekocht dan de inwoners van Tongelre en 

Strijp. Vooral in Strijp is het aantal abonnementhouders in 

alle leeftijdsgroepen relatief laag. Gelet op de situering van 

de openluchtbaden mag worden verondersteld, dat de afstand tot 

deze baden een belangrijke factor is bij de aankoop van een 

abonnement . 

De betekenis van de factor afstand voor de abonnementsverkoop 

kan nog nader worden geïllustreerd door een vergelijking van het 

aantal abonnementhouders in 1969 vóór de opening van het Ir.Otten

bad en in 1971. 
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Tabel 15 

Aantal houd~ra van abonnementen per 100 inwoners in enkele leeftijdsgroepen 

in 1969 en 1971 

Leeftijd Jaar 
Stratum + Tongelre 'Woensel St rijp Gestel Centrum 

° - 4 1969 2,5 1, ° 0,4 0,2 1 ,4 

1971 1 ,5 0,5 1,6 0,7 '1,6 

- 1, ° - 0,5 + 1,2 + 0,5 + 0,2 

5 - 9 1969 25,9 9,2 ;,2 . 2,9 13,0 

1971 22,8 7,6 14,1 ;,9 14 , 6 

- ; , 1 - 1,6 + 10,9 + 1, ° + 1,6 

1 ° - 14 1969 57,8 27,; 11,8 12,9 ;9,; 

1971 55,0 28,7 46,6 18,1 46 , 5 

- 2,8 + 1,4 + 34,8 + 5,2 + 7,2 

15 - 19 1969 ;6,4 20,0 10, 1 7,8 26,2 

1971 36,0 19, :3 25,8 9,; 29,1 

- 0,4 - 0,7 + 15,7 + 1 ,5 + 2,9 

20 - 29 1969 8,8 2,8 1,2 0,8 4,8 

1971 6,8 2,7 ;,1 0,8 5,6 

- 2,0 - 0,1 + 1,9 - + 0,8 

;0 - 49 1969 13,1 4,6 1,9 1,4 6, 9 

1971 10, :3 3,8 6,1 1, ; 6,7 

- 2,8 - 0,8 + 4,2 - 0,1 - 0,2 

Totaal 1969 16,5 7,5 2,9 2,6 10, :3 

1971 14,4 6,9 10,4 3,1 11 ,1 

- 2,1 - 0,6 + 7,5 + 0,5 + 0,8 

Eindhoven 

0,9 
1 , ; 

+ 0,4 

9,; 
13,8 

+ 4,5 

28,6 

43,1 

+ 14,5 

19,8 

25,4 

+ 5,6 

;,5 
;,9 

+ 0,4 

5, 1 
6,2 

+ 1 ,1 

7,4 
9,9 

+ 2,5 

Als gevolg van de opening van het Ir.Ottenbad is het aantal 

houders van abonnementen in Woensel zeer sterk toegenomen; met 

name onder de jeugd tot 14 jaar is het percentage personen dat 

een abonnement heeft nagenoeg verviervoudigd. Ook in Gestel en 

Strijp is het aantal abonnementhouders tussen 1969 en 1971 aan

zienlijk toegenomen. In het bijzonder voor de inwoners van 

Gestel zal de verbeterde verb i nding met De Tongelreep door de 

aanleg van de Antoon Coolenl aan van invloed zijn geweest. 

Toch is ook in 1971 het aantal houders van abonnementen in Stra

tum in nagenoeg alle leeftijdsgroepen relatief nog aanzienlijk 

hoger dan in de andere wijken. Dit hangt wellicht samen met de 

afstand tot het dichtstbijzijnde openluchtbad. In tabel 16 is 

voor de wi j ken stratum, Gestel en Woensel aangegeven hoe groot 

de afstand is tot resp. De Tongelreep en het Ir.Ottenbad voor 

de 5 - 19 jarigen. 
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Tabel 16 

Afstand tot De Tongelreep c.q. Ir.Ottenbad voor 5 - 19 jarigen in Stratum, 

Gestel en Woensel, %, 1 januari 1971 

Afstand hemelsbreed Stratum Gestel Weensel 

minder dan 1 km 25 - 20 

1 - 2 km 55 BO 20 

2 km en meer 20 20 60 

Totaal 100 100 100 

e. Conclusies 

Het in deze paragraaf gepresenteerde cijfermateriaal kan worden 

samengevat in de volgende conclusies: 

Zowel de opening van De Tongelreep in 1966 als de opening 

van het Ir.Ottenbad in 1970 hebben geresulteerd in een toe

neming van het aantal bezoekers aan openluchtbaden in Eind

hoven. Dit ondersteunt de conclusie van Prof . Dr.L . H.Klaassen, 

dat de bouw van een nieuw z~lembad een vraag verhogende wer

king heeft; een nieuw zwembad betekent immers dat voor een 

aantal personen de afst.and tot het dichtstbijzijnde zwembad 

afneemt; dientengevolge zal een verhoging van de vraag op

treden *). 

Het natuurbad De IJzeren Man wordt in zijn huidige vorm door een 

groot deel van de bevolking niet gezien als een adequate 

zwemaccommodatie die vergelijkbaar is met De Tongelreep of 

het Ir.Ottenbad . 

Hoewel de weersomstandigheden van grote invloed zijn op het 

bezoek aan openluchtbaden kan toch een zekere regelmaat in 

het bezoekpatroon worden geconstateerd; voor De Tongelreep 

zijn in de periode 1967 - 1971 onder meer de volgende regel 

matigheden waargenomen : 

*) Prof.Dr.L.H.Klaassen "De rol van afstand en ruimte in het consu
mentengedrag", hoofdstuk 2 van het boek "Regionale Economie, 
het ruimtelijk element in de economie", Groningen, 1972 (onder 
redactie van Prof.Klaassen). 
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a) op circa 60 procent van de dagen dat het bad open was 

kwamen er minder dan 2 . 000 bezoekers en op circa 20 pro 

cent meer dan 4 . 000; 

b) van het totale aantal bezoekers kwam meer dan 60 procent 

op dagen dat het druk tot zeer druk was (meer dan 4 . 000 

bezoekers) ; 

c) in de weekends liggen de bezoekersaantallen lager dan op 

de andere dagen van de week. 

Belangrijk is een goede spreiding van de zwembaden over de 

stad; wanneer de afstand tot een zwembad toeneemt, daalt het 

aantal bezoekers zeer snel . 

De betekenis van de afstand blijkt onder meer uit de volgende 

feiten : 

a) de opening van het Ir . Ottenbad in 1970 is nauwelijks van 

invloed geweest op het aantal bezoekers aan De Tongelreep; 

b) in Strijp en Tongelre werden in 1971 in alle leeftijds

grcepen aanzienlijk minder abonnementen voor de openlucht

baden gekocht dan in de andere wijken. 

Voor de beantwoording van de vraag .of er in Eindhoven vol- ' 

doende gelegenheid is om openluchtbaden te bezoeken, is niet 

alleen van belang de vraag hoeveel zwembaden er zijn en hoe 

groot deze zijn, maar vooral waar ze zijn gesitueerd. Een 

zwembad in of op korte afstand van een wijk is voor de in

woners van die wijk van wezenlijk grotere betekenis dan een 

zwembad op grotere afstand *) . 

Een andere factor waarmee bij de beantwoording van deze vraag 

rekening zou moeten worden gehouden is de tariefstelling. Het 

is echter vooralsnog niet mogelijk gebleken de veronderstel 

ling, dat het aantal bezoekers aan de openluchtbaden zal af

nemen, wanneer de tarieven re~el worden verhoogd, nader te 

kwantificeren . 

De stichting Bad- en Zweminrichtingen Eindhoven stelt dat er 

duidelijke indicaties zijn waaruit kan worden afgeleid dat 

*) Prof.Dr . L. H. Klaassen, t . a.p . 
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ook bij de huidige tarieven bepaalde bevolkingsgroepen om 

financi~le redenen niet tot de regelmatige bezoekers van de 

zwembaden behoren. Deze stelling is onder meer gebaseerd op 

de constatering dat de zwembaden in de vakantieperiode door 

een ander publiek worden bezocht dan in de overige maanden; 

in de vakantieperiode behoren de bezoekers vooral tot die 

bevolkingsgroepen die (financieel) niet in de gelegenheid zijn 

om de vakantie buiten de woongemeente door te brengen, terwijl 

deze bevolkingsgroepen in de overige maanden de openluchtba

den niet of na~welijks bezoeken. 

Een volgende vraag luidt of de capaciteit van de thans aan

wezige openluchtbaden voldoende is om de huidige bezoekers

aantallen op te vangen. De analyse van het bezoek aan de open

luchtbaden in de afgelopen jaren geeft geen definitief ant

woord op deze vraag. De volgende overwegingen spelen mee: 

a) wanneer onder de capaciteit van een openluchtbad wordt 

verstaan het maximale aantal bezoekers dat op één dag op 

een redelijke wijze van het zwembad gebruik kan maken, valt 

gemakkelijk in te zien, dat de capaciteit varieert met de 

verblijfsduur per bezoeker en de bezoekreden; ten aanzien 

van de bezoekreden wordt aangetekend dat er in een periode 

van enkele jaren een duidelijke wijziging is waargenomen 

in de verhouding zwemmers - zonners ten gunste van de 

zwemmers; 

b) bij de bouw van De Tongelreep is uitgegaan van een capaci

teit van 4.000 bezoekers per dag; dit zou betekenen dat 

De Tongelreep ruim i van het seizoen overbezet is; uit het 

feit dat 63,5 procent van de bezoekers aan De Tongelreep 

komt op dagen met meer dan 4.000 bezoekers mag wellicht 

worden afgeleid, dat de bezoekers op dergelijke drukke 

dagen die regelmatig voorkomen een overschrijding van de 

normcapaciteit acceptabel vinden. 
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Par. 4. 

PROGNOSE VAN HET AANTAL BEZOEKERS AAN OPENLUCHTBADEN IN 1980 

a. Uitgangspunten voor de prognose 

De bruikbaarheid van een prognose (van het bezoek aan openlucht

baden in 1980) hangt af van de juistheid van de uitgangspunten 

en veronderstellingen die aan de prognose ten grondslag liggen. 

Daarom wordt hier uitdrukkelijk vermeld van welke veronderstel

lingen wordt uitgegaan. 

Deze veronderstellingen zijn: 

1. de tarieven voor het bezoek aan openluchtbaden blijven reëel 

gehandhaafd op het huidige niveau; 

2. het aantal abonnementhouders zal in alle wijken toenemen tot 

het niveau, dat in 1970 is geconstateerd in de wijk Stratum; 

voorwaarde hiervoor is dat voor alle inwoners een openluchtbad 

aanwezig is op redelijke afstand, waarbij er van wordt uitge

gaan dat voor de inwoners van Stratum de afstand tot De Ton

gelreep redelijk kan worden genoemd; 

3. iedere abonnementhouder zal gedurende het seizoen gemiddeld 

1 keer per week een openluchtbad bezoeken; 

4. van de bezoekers heeft circa 2/3 een abonnement. 

b. Prognose van het aantal bezoekers in 1980 

In tabel 17 is berekend hoeveel inwoners van Eindhoven in 1980 

een abonnement zullen kopen indien aan de hierboven omschreven 

uitgangspunten en veronderstellingen is voldaan. 
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Tabel 17 

Aantal abonnementen in 1980 (prognose) 

Aantal inwoners Abonnemente n per 
Leeftijd 1 .000 in W'oners Aantal abonnementen in 1980 (n iveau Stratum 1970) 

o - 4 17.400 2 . 5 400 

5 - 9 17 .400 25 .5 4·500 
10 - 14 16·900 57 . 0 9.700 

15 - 19 18.300 37 .0 6 . 800 

20 - 29 34 . 200 9 . 0 3. 100 

30 - 49 55· 100 12,0 6.600 

50 - 59 21. 200 5.0 1.100 

60 en ouder 27·500 1.0 300 

Totaal 208.000 0) 32·500 
------

Het aantal bezoekers op abonnementen kan dan voor 1980 worden 

geraamd op circa 800 . 000, terwijl het totale bezoekersaantal 

circa 1 .200.000 zal bedragen . Rekening houdend met het aantal 

woningen per wijk en de variaties in gemiddelde woningbezetting 

en leeftijdsverde l ing resulteert bij benadering de volgende 

verdeling van de bezoekers over de wijken. 

Tabel 18 

Bezoekers aan openluchtbaden naar woonwijk, 1980 (pr ogno se) 

Woonwijk Aanta l bezoekers 

Stratum + Centrum 190.000 

Tongelre 160.000 

Woensel 550 . 000 

Strijp 110.000 

Gestel 190.000 

Eindhoven 1.200.000 
~--~ 

Het bezoekersaantal in 1980 zal vol gens deze prognose ruim 

I 

50 procent hoger kunnen liggen dan het aantal bezoekers in 1970 

en 197 1 ; z9als vermeld is een van de voorwaarden daarvoor echt er 

*) Er wordt aan herinnerd dat de raming van het aantal inwoners in 
1980 momenteel onderwerp is van discussie. Het aantal van 
208.000 inwoners in 1980 i s dan ook alleen bedoeld om globaal 
de orde van grootte aan te geven; in nog sterkere mate geldt 
dit voor het aantal inwoners per leeftijdsgroep. 
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dat voor alle inwoners een openluchtbad aanwezig is op redelijke 

afstand. 

c. Overige indicaties voor de behoefte aan openluchtzwembaden 

De opening van het Ir.Ottenbad heeft geen gevolgen gehad voor 

de bezoekersaant allen aan De Tongelreep; bovendien is ge consta

teerd dat het Ir.Ottenbad, gemeten in gemiddeld aantal bezoe

kers per dag per 100 m2 water, intensiever wordt gebruikt dan 

De Tongelreep. Beide constateringen wijzen er op, dat er in 

ieder geval op dit moment op drukke zomerse dagen geen sprake 

is van overcapaciteit van de openluchtbaden in Eindhoven . 

Of een toeneming van de vrije tijd tot gevolg zal hebben dat 

het aantal bezoekers aan de openluchtzwembaden zal toenemen 

is onzeker . Wel kan dit er toe leiden dat de zwembaden intensie

ver gebruikt gaan worden op tijden waarop nu minder bezoekers 

komen zodat een betere benutting van de aanwezige capaciteit 

zou worden gerealiseerd. Wanneer de toeneming van de vrije tijd 

zou leiden tot een verlenging van het vrije weekend is het even

wel ook mogelijk dat het aantal bezoekers in de weekends gaat 

teruglopen. Reeds nu wordt geconstateerd, dat in de weekends 

het aantal bezoekers geringer is dan op de andere dagen van de 

week. 
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Par. 5. 

OVERDEKTE ZWEMACCOMMODATIE IN EINDHOVEN 

a. Het bezoek aan de overdekte zwembaden per jaar 

Vóór 1969 was het Sportfondsenbad het enige overdekte zwembad 

in Eindhoven. Het aantal bezoekers aan dit bad (excl. school 

zwemmen door leerlingen van scholen in Eindhoven) schommelde 

tussen circa 360.000 en circa 400.000 per jaar. In 1969 werd 

het Ir.Ottenbad in gebruik genomen. 

Tabel 19 

Gemiddeld aantal bezoekers per jaar aan de overdekte zwembaden i n Eindhoven, 

1962 - 1971 (excl. schoo l zwemmen door leerlingen van Beholen in Eindhoven) 

Periode Sportfondsenbad Ir. Ottenbad Totaal 

1962 - 1968 381.000 - 381. 000 

1970 - 1971 366.000 403.000 769 .000 

Tengevolge van de opening van het Ir.Ottenbad is het aantal 

bezoekers aan overdekte zwembaden in Eindhoven meer dan verdub-

beId. 

b. Openingsuren en bezoekers categorieën van de overdekte zwem

baden in 1 971 

Voor de openluchtbaden is stilzwijgend aangenomen, dat deze 

vooral worden bezocht voor recreatiedoeleinden. Voor de over

dekte baden is een dergelijke veronderstelling niet geoorloofd, 

zoals gemakkelijk valt in te zien op grond van een overzicht van 

de openingsuren en bezoekerscategorieën. 

In tabel 20 is een overzicht van de openingsuren opgenomen voor 

een normale week in het winterseizoen 1971 - 1972. 
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Tabel 20 

Openingsuren van de overdekte zwembaden in Eindhoven gedurende een normale week 

in het wint era ei zoen 1971 - 1972 

Openingsuren (grote basein) 

waarvan 
Bezoekeraoategorie totaal op overige dagen 

in 
weekende 08 .1 5 uur voor na 

08.15 uur -
18 . 00 uur 18.00 uur 

recreat1ezwemmen 40 10 6t 16t 7~ 
schoolzwemmen 28 - - 28 -
overige (sportverenigingen, 
groepen en particuliere 
zweminotructie) 32 - 38 13 - 15 4 - 10 o - ~ 15 

--

. Uit de reeds eerder genoemde e.B.S.-publicatie *) is berekend 

dat in de week van 4 t/m 10 oktober 1910 de overdekte zwembaden 

in Nederland gemiddeld 8 1 ~ uur open waren. De verdeling van deze 

uren was als volgt: 

Tabel 21 

Openingsuren van de overdekte zwembaden in Nederland in de week van 4 tiro 10 oktober 

1970; gemiddelde van 176 zwembaden 

Openingsuren 
Bezoekere categorie 

totaal in het weekend op overige dagen 

recreatie2wemmen 4~ 8 32~ 

schoolzwemmen 26 - 26 

overige 15 4~ 1~ 

In Eindhoven zijn de overdekte baden per week meer uren geopend, 

n.l. 100 - 106; deze langere openingstijden komen vooral ten 

goede aan de categorie overige (sportverenigingen, groepen en 

particuliere zweminstructie), zowel in de weekends als op de 

overige dagen van de week. 

In aansluiting op het overzicht van de oepningsuren is in tabel 

22 voor 1911 een uitsplitsing opgenomen van de bezoekers aan de 

overdekte baden in Eindhoven naar een aantal categorieën. 

*) e.B.S., Zweminrichtingen 1910, Den Haag 1912. 
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Tabel 22 

Bezoekers aan overdekte zwembaden in Eindhoven, 1971 

Totaal 
Bezoekerecategorie Sportfondsenbad Ir.Ottenbad 

abs. in % 

recreatie zwemmen 128.000 17 5 ·000 303.000 28 

schoolzwemmen 

Eindhoven 139.000 138 . 000 277 . 000 25 

overige gemeenten 49.000 72.000 12 1 . 000 11 

particuliere zwem-

instructie en groepen 87 . 000 73 · 000 160.000 15 

sportverenigingen 120.000 108.000 228.000 21 

Totaal 523.000 566.000 1 . 089 . 000 100 

Tijdens de uren dat de overdekte baden geopend zijn voor recrea

tiezwemmen trekt het Ir.Ottenbad meer bezoekers dan het Sport

fondsenbad. 

Ook voor het schoolzwemmen door leerlingen van scholen uit de 

overige gemeenten wordt meer gebruik gemaakt van het Ir.Otten

bad. 

Daarentegen wordt het Sportfondsenbad meer gebruikt voor parti

culiere zweminstructie en door groepen en sportverenigingen. 

Wanneer deze bezoekersaantallen worden gerelateerd aan de water

oppervlakte wordt het volgende beeld verkregen. 

Tabel 23 

Bezoekers per m2 . Hater aan de overdekte zwembaden in Eindhoven, 1971 

Bezoekere categorie Sportfondsenbad Ir.Ottenbad 

recreatiezwemmen 211 274 

schoolzwemmen 310 329 

particuliere zweminstructie en groepen 144 114 

sportverenigingen 198 169 

Totaal 863 886 

c. Het recreatiezwemmen in de overdekte zwembaden in 1971 

Van de ruim 300.000 bezoekers die in 1971 de overdekte baden be

zochten tijdens de openingsuren voor recreatiezwemmen is in 

tabe l 24 een nadere indeling in een viertal groepen vermeld . 
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Tabel 24 

Recreatiezwemmere in overdekte zwembaden in Eindhoven, 1971 , % 

Categorie Sportfondsenbad Ir.Ottenbad Totaal 

abonnementhouders 26,5 26.5 26.5 
volwassenen 27,0 28,0 27.5 
kinderen tot 16 jaar 41 , 0 41,0 41,0 

vakantiekaartjss 5.5 4.5 5.0 

Totaal 100,0 100,0 100,0 

In dit opzicht zijn er nagenoeg geen verschillen tussen de beide 

accommodat i es. 

Wel worden aanzienlijke verschillen tussen de beide baden gecon

stateerd wanneer een vergelijking wordt opgesteld van het aantal 

recreatie zwemmers per maand per m2 water. Een beeld van deze 

verschillen in gebruiksintensiteit geeft grafiek 4. 

Grafiek 4 

Recreatiezwemmers per maand per m2 water in het Sportfondsenbad 

en het Ir.Ottenbad, 1971 
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Uit deze grafiek kan worden afgeleid: 

- gemeten in aantal recreatiezwemmers per m2 water per maand 

wordt het Ir.Ottenbad intensiever gebruikt dan het Sportfond

senbad; 

in de maanden dat de openluchtbaden open zijn worden de over

dekte baden minder intensief gebruikt voor recreatiezwemmen 

dan in de overige maanden; hierbij wordt overigens aangetekend 

dat de overdekte baden in de maand juli twee weken gesloten 

zijn. 

d. Conclusies 

In vergelijking met openluchtbaden is het gebruik van overdekte 

zwembaden in veel geringere mate van onzekere factoren afhanke

lijk: 

- in de eerste plaats kan in dit verband worden gewezen op het 

feit dat de weersomstandigheden een minder grote rol spelen 

en geen aanleiding geven tot dagen met zeer hoge bezoekersaan

tallen; 

- een tweede factor die in belangrijke mate bijdraagt tot een 

regelmatig bezoekpatroon wordt gevormd door het schoolzwemmen 

en het gebruik door sportverenigingen; 

- een derde aspect, dat in dit opzicht van betekenis kan worden 

geacht, is de beperkte bezoekduur; in combinatie met het feit 

dat zwemmen de enige bezoekreden is, biedt dit de mogelijkheid 

de capaciteit van een overdekt zwembad veel nauwkeuriger vast 

te stellen dan bij openluchtbaden mogelijk is. 

Toch betekent dit niet, dat de vraag of er voldoende overdekte 

zwembaden zijn in Eindhoven op eenvoudige wijze kan worden be

antwoord. Daarbij zal tevens rekening moeten worden gehouden met 

een aantal andere factoren en overwegingen waarvan als voornaam

ste worden genoemd: 

- de invloed van de afstand tot een overdekt bad op de bezoekers

aantallen, met name tijdens de uren voor recreatiezwemmen; uit 

onderzoeken in andere gemeenten is bekend, dat het aantal be

zoeken per 100 inwoners zeer sterk daalt, wanneer de afstand 
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tot het zwembad toeneemt; 

- de invloed van andere openingstijden met name weer op het 

aantal recreatiezwemmers; in de huidige situatie zijn de 

overdekte baden slechts een beperkt aantal uren opengesteld 

voor recreatiezwemmers; in het bijzonder geldt dit voor de 

avonduren; 

de invloed van de opening van overdekte baden in naburige ge

meenten. 

p 
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Par. 6. 

SCHOOLZWEMMEN 

a. Aantal deelnemers aan het schoolzwemmen 

De opening van het Ir .Ottenbad heeft de mogelijkheid geopend 

om een groter aantal kinderen te laten deelnemen aan het school

zwemmen. Het aantal bezoeken van leerlingen van scholen in Eind

hoven in het kader van het schoolzwemmen is dan ook toegenomen 

van circa 170 .000 in de jaren voor 1969 tot circa 340.000 in 

1971. Van deze ruim 340.000 schoolbaden in 1971 werden er ruim 

65 . 000 genomen in de openluchtbaden en 275.000 in de overdekte , 
baden. Bovendien werden in de overdekte baden in 1971 ruim 

120 .000 bezoeken geregistreerd van leerlingen op scholen in de 

omringende gemeenten . 

Gedurende het schoolzwemseizoen 1970 - 1971 namen circa 12 . 100 

leerlingen aan de lessen deel . 

Tabel 25 

Deelnemers aan het schoolzwemmen in Eindhovense zwembaden 

in het seizoen 1970/1971 

leerlingen 4e leerjaar g.l . o.-scholen in Eindhoven 

leerlingen 5e leerjaar g.l.o.-scholen in Eindhoven 

leerl ingen op scholen voor b.o. in Eindhoven 

leerlingen van g.l.o. - scholen in andere gemeenten 

leerlingen van Bcholen voor b.o. in andere gemeenten 

Totaal 

Aantal deelnemers 

± 3.700 

± 3·800 

± 1.000 

± 3.200 

± 400 

± 12.100 

Gedurende het schoolzwemseizoen wordt wekelijks in 53 zwem

tijden zwemonderricht gegeven. Zowel het Sportfondsenbad als 

het Ir.Ottenbad zijn wekelijks gedurende 28 uur gereserveerd 

voor het schoolzwemmen. 

b. De resultaten van het schoolzwemmen 

Aan het begi n van het schoolzwemseizoen is circa 45 procent 

van de deelnemers aangewezen op de ondiepe bassins; op het einde 

van het leerjaar is dit percentage gedaald tot 9. 
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Tabel 26 

Deelnemers aan het schoolzwemmen in het seizoen 1910/191 1 naar behaalde 

resultaten, % 

Percentage l eerHngen dat gebruik maakt van 
Tijdstip 

de ondiepe bassins de diepe bassins totaal 

15 augustus 45 55 100 
15 december 32 68 100 
1 april 20 80 100 
30 juni 9 91 100 

-

Rekening houdend met de grootte van de diepe en de ondiepe 

bassins is met behulp van deze gegevens berekend hoeveel m2 

water per deelnemer aan het schcolzwemmen beschikbaar zijn. 

Tabel 27 

Aantal m2 water per deelnemer in het schoolzwemseizoen 1970/1911 

m2 water per l eerling in 
Tijdstip 

de opdiepe bassins de diepe bass i ns 

15 augustus 5. 6 5. 8 
15 december 7.6 4.6 
1 april 12,1 3.8 
30 jwü 26,4 3.3 

-

c. Het schoolzwemmen en de behcefte aan zwemaccommodatie 

Als gevolg van de deelneming aan het schoolzwemmen zal een 

steeds groter peroentage van de inwoners van Eindhoven kunnen 

zwemmen. Het lijkt logisch te veronderstellen dat personen die 

kunnen zwemmen vaker een bezoek aan een zwembad zullen brengen 

dan personen die de zwemkunst niet machtig zijn. Met name zal 

dit gelden ten aanzien van de overdekte zwembaden die nagenoeg 

uitsluitend worden bezocht om te zwemmen. 

Ook voor de openluchtbaden zal de toenemende zwemvaardigheid 

belangrijke gevolgen kunnen meebrengen niet alleen met betrek

king tot het aantal bezoekers maar ook ten aanz i en van de eisen 

die aan openluchtbaden zullen worden gesteld. 

Een voor de hand liggend gevolg zal zijn dat het aantal bezoe

kers dat is aangewezen op de ondiepe en halfdiepe bassins naar 

i 
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verhouding zal afnemen. Ook mag worden verwacht, dat het aantal 

bezoekers, dat uitsluitend een bezoek aan de openluchtbaden 

brengt om te zonnen, verder zal dalen. 
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Par. 7. 

INDICATIES VOOR DE BEHOEFTE AAN OVERDEKTE ZWEMBADEN IN EINDHOVEN 

IN DE KOMENDE JAREN 

a. Plannen voor de bouw van overdekte zwembaden in de agglomeratie 

Eindhoven 

Volgens informaties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

en de onderscheiden gemeenten is het niet uitgesloten dat in 

1980 alle gemeenten in de agglomeratie Eindhoven zullen beschik

ken over een overdekt zwembad. Een globale indicatie over de 

mogelijke oppervlakte van het zwemwater in overdekte baden in 

de agglomeratie Eindhoven omstreeks 1980 kan worden ontleend 

aan de volgende tabel. 

Tabel 28 

Grootte van de overdekte zwembaden in de agglomeratie Eindhoven in m2 water 

Eindhoven Overige Totaal 
gemeenten agglomeratie 

aanwezig op 1 januari 1972 1.245 495 1. 740 

in uitvoering of in voorbereiding 
(volgens opgave V. N. G. en g emeent en) - 2. 650 2 . 650 

aantal m2 omstreeks 1980 1.245 3.145 4.390 

Bij een bevolkingsaantal in 1980 in de agglomeratie Eindhoven 

van circa 400.000 zal per 10.000 inwoners meer dan 100 m2 over

dekt zwemwater aanwezig zijn. De oppervlakte overdekt zwemwater 

per 10.000 inwoners loopt dan echter uiteen van circa 60 in 

Eindhoven tot ruim 160 in de overige gemeenten. 

b. De invloed op het aantal bezoekers aan de overdekte baden in 

Eindhoven 

Voor de opening van het overdekte zwembad in Valkenswaard in 

november 1970 was Eindhoven de enige gemeente in de regio met 

een overdekt zwembad . 

Hoewel slechts voor de deelnemers aan het schoolzwemmen gegevens 

bekend zijn over de woongemeente mag worden aangenomen dat ook 

een deel van de overige bezoekers aan de overdekte baden in 

Eindhoven uit de gemeenten in de omgeving afkomstig is. In dit 
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verband wordt gewezen op een onderzoek in de gemeente Utrecht 

waar ten aanzien van de herkomst van de bezoekers het volgende 

wordt opgemerkt: 

"Van het totaal aantal bezoekers van Den Hommel gedurende de 

voor recreat ief zwemmen bestemde uren kwam 25 procent van bui 

ten de gemeente Utrecht; voor O.Z . E.B . I. was dit 15 procent. 

De leeftijd van deze bezoekers lag in hoofdzaak tussen 11 en 

20 jaar, doch naar verhouding kwamen er meer ouderen dan jonge

ren van buiten de gemeente dan uit de stad Utrecht zelf" *). 

Wanneer echter in de komende jaren in de overige gemeenten van 

de agglomeratie Eindhoven de overdekte baden worden gerealiseerd 

die thans in uitvoering of in voorbereiding zijn, zal het aantal 

bezoekers uit de overige gemeenten aan de baden in Eindhoven 

teruglopen. Met name voor het schoolzwemmen zal de realisering 

van overdekte baden in de overige gemeenten van de agglomeratie 

tot gevolg hebben dat alleen leerlingen van scholen in Eindho 

ven gebruik zullen maken van de overdekte zwemaccommodaties in 

Eindhoven . Wanneer ook in de komende jaren aan het schoolzwem

men wordt deelgenomen door de leerlingen bij het buitengewoon 

onderwijs en door de leerlingen van twee leerjaren van het 

gewoon lager onderwijs kan het aantal deelnemers aan het school~ 

zwemmen in de Eindhovense baden omstreeks 1980 geraamd worden 

op 7.500 à 8.500. Dat betekent een daling van circa 1/3 ten 

opzichte van het seizoen 1970 - 1971 . 

c . Overige indicaties 

Na de opening van het overdekte Ir.Ottenbad is het aantal be

zoekers aan het Sportfondsenbad niet teruggelopen. Mede gelet 

op de openingstijden en het intensieve gebruik van zowel het 

Sportfondsenbad als het Ir.Ottenbad mag daaruit worden afge

leid dat er in ieder geval op dit moment nog geen sprake is van 

een overcapaciteit van de overdekte zwembaden in Eindhoven. 

Hoewel voor de overdekte baden in Eindhoven alleen gegevens be 

kend zijn over de woongemeente van de deelnemers aan he t school-

*) A.B . P.Strubbe "Zwembad Overvecht gepland na bezoekersenquête" 
in de Gids voor Bad- en Zweminrichtingen, 19 oktober 1970, 
pag.819. 
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zwemmen en niet voor de overige bezoekers categorieën ligt het 

voor de hand dat evenals bij de openluchtbaden de overige be

zoekerscategorieën vooral afkomstig zijn uit de naaste omgeving . 

Ook dit wordt bevestigd door onderzoeken in andere gemeenten •• 

Zo komt het reeds genoemde onderzoek in Utrecht tot de volgende 

conclusies: 

"Er is een duidelijk verband tussen afstand en bezoek aan de 

overdekte zwembaden: hoe groter de afstand hoe lager het bezoek; 

de leeftijd van de bezoekers speelt hierbij ook een rol; het dui

delijkst komt dit tot uitdrukking voor de leeftijdsgroep 0 - 10 

jaar en in iets mindere mate voor de groep van 11 tot 20 jaar; 

ruim i deel van de bezoekers aan de voor recreatief zwemmen be

stemde uren is jonger dan 21 jaar." *) 

Toegepast op de Eindhovense situatie betekent een en ander dat 

er wijken en buurten zijn waar de inwoners slechts in geringe 

mate gebruik maken van de overdekte zwembaden omdat de afstand 

te groot is. Indien in deze wijken een overdekt zwembad zou 

worden gerealiseerd zou dit tot gevolg hebben dat het aantal be

zoekers uit die wijken aanzienlijk zou toenemen. 

Een volgende overweging die in dit verband naar voren wordt 

gebracht houdt verband met het feit dat de overdekte baden alleen 

op bepaalde tijden opengesteld zijn voor bepaalde groepen be

zoekers. BiJ een eventuele uitbreiding van de accommodatie kun

nen deze openingstijden ruimer worden. Dit zal ongetwijfeld tot 

gevolg hebben dat het aantal bezoekers zal toenemen . 

Een laatste opmerking heeft betrekking op de behoefte aan over

dekte zwemaccommodatie voor het sport - en verenigingszwemmen. 

In deze kr ingen worden vooral twee verlangens naar voren ge

bracht: 

de wenselijkheid van een overdekt 50 meterbad, dat mede ge

schikt is voor het houden van internationale wedstrijden; 

de wenselijkheid om op andere uren van de dag van de over

dekte zwemaccommodatie gebruik te kunnen maken; in de huidige 

situatie is het sport - en verenigingszwemmen in aanzienlijke 

*) A.B.P.Strubbe t.a.p . 
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mate aangewezen op de vroege ochtenduren (voor 7 . 00 uur) en 

op de late avonduren (na 21 . 00 uur). 
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BIJLAGE I 

ZWEMACCOMMODATIES IN GROTE GEMEENTEN 

In deze bijlage wo r den enige gegevens verme l d over de omvang en 

het gebruik van zwemaccommodaties in een aantal grote gemeenten 

in Nederland. 

Aan de hand van gegevens van de Vereniging van Nederlandse Gemeen

ten is in staat 1 het aantal m2 zwemwater per 10.000 inwoners in 

15 grote gemeenten op 1 januari 1970 berekend. 

Staat 1 

Aantal m2 zwemwater per 10.000 inwoners in 15 grote gemeenten op 1 januari 1970 

(bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten) 

Overdekt zwemwater Zwemwater in openlucht-
baden exc l. natuurbaden 

Gemeente 
gereali- gepland totaal gereali- gepland totaal eeerd seerd 

Amsterdam 33 0) 33 220 220 
Rotterdam 28 32 0) 60 340 100 440 
'e-Gravenhage 35 *) 35 84 84 
Utrecht 47 47 543 543 
Eindhoven 66 66 326 326 

Haarlem 36 0) 36 131 131 
Groningen 37 10 47 228 228 
Tilburg 64 *) 64 495 495 
Nijmegen 31 67 98 175 168 343 
Enschede 81 81 201 201 

Arnhem 45 44 *) 89 498 232 730 
Apeldoorn 34 16 50 477 324 801 
Breda 33 53 86 330 330 
Leiden 47 48 95 469 316 785 
Hilversum 36 36 481 481 

*) excl. plannen, waarvan de oppervlakte niet bekend ia. 

Met 66 m2 overdekt zwemwater per .10.000 inwoners op 1 januari 1970 

nam Eindhoven na Enschede de tweede plaats in. Uit de bij de V.N.G. 

bekende plannen blijkt echter dat 5 van de 15 gemeenten streven 

naar 80 tot 100 m2 overdekt zwemwater per 10.000 inwoners. 

In niet minder dan 8 grote gemeenten was het oppervlak zwemwater 

in openluchtbaden (excl. natuurbaden) per 10.000 inwoners op 

1 januari 1970 groter dan in Eindhoven. Van de 5 gemeenten 
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(bijlage I) 

waarvan bij de V.N.G. uitbreidingsplannen bekend zijn hadden er op 

1 januari 1970 reeds 4 relatief meer zwemwater dan Eindhoven. Een 

drietal gemeenten wil het oppervlak zwemwater in openluchtbaden 

zelfs uitbreiden tot 700 à 800 m2 per 10.000 inwoners. 

In staat 2 is voor 11 grote gemeenten het aantal bezoeken per 

jaar per inwoner vermeld. 

Staat 2 

Aantal bezoeken per jaar aan zwembaden in 11 grote gemeenten, per inwoner 

Aantal bezoeken per jaar per inwoner aan 

Gemeente Jaar 
overdekte openlucht- waarvan 
baden incl. baden incl . totaal schoolzwemmen schoolzwemmen schoolzwemmen 

Amsterdam 1970 2,4 1 ,1 3,5 
'e-Gravenhage 1970 3, 4 0,4 3,8 1 ,3 
Utrecht 1969 3,5 3,2 6,7 
Eindhoven 1971 6,1 4,0 10,1 1,8 
Haarlem 1970 3,0 1,4 4,4 1, 0 

Groningen 1970 3,3 1,7 5,0 1,4 
Tilburg 1970 3,3 3,2 6,5 1,0 
Nijmegen 1967 2,3 2,4 

, 
4,7 0,8 

Enschede 1970 3,8 2,5 6,3 1,3 
Breda 1970 3,4 5,1 8,5 1,3 

Leiden 1970 3,8 3,2 7,0 1 , 6 

Met ruim 6 bezoeken aan overdekte zwembaden per inwoner neemt 

Eindhoven met grote voorsprong de eerste plaats in; met 4 be

zoeken per jaar per inwoner aan de openluchtzwembaden neemt Eind

hoven na Breda de tweede plaats in. Ook ten aanzien van het school 

zwemmen neemt Eindhoven de bovenste plaats in. 

In staat 3 zijn de bezoekersaantallen in verband gebracht met de 

aanwezige aantallen m2 zwemwater. 
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(bijlage 1) 

Staat 3 

Aantal bezoekers per jaar per rn2 zwemwater in 11 grote geme e nten 

Gemeente In overdekte baden I n openluchtbaden 
( exe l.natuurbaden) 

Amsterdam 720 52 
' e-Gravenhage 990 48 
Utrecht 730 58 
Eindhoven 87 0 * ) 124 
Haarlem 830 108 

Groningen 900 73 
Tilburg 510 64 
Nijmegen 71 0 133 
Enschede 460 126 
Breda 1.000 153 

Leiden 810 68 

*) excl . De Vijfkamp. 

Gemeten in aantal bezoekers per m2 water worden zowel de overdekte 

als de openluchtbaden in 3 van de 11 gemeenten intensiever gebruikt 

dan in Eindhcven . 

In grafiek I en 11 is vervolgens een relatie gelegd tussen het 

aantal bezoekers per m2 water en het aantal m2 water per 10.000 

inwoners in deze 11 gemeenten . 

Uit grafiek I kan worden afgelezen, dat de pcsitie van Eindhoven 

bij de overdekte baden opvallend is, n.l. een groot aantal m2 zwem

water per 10 . 000 inwoners en toch een hoog aantal bezoekers per m2 

water . 

Grafiek 11 laat zien, dat Eindhoven bij de openluchtbaden een 

minder opvallende plaats inneemt in vergelijking met de andere 

gemeenten . 

, , 



L 

GRAFle:K J: 

RëLATIe TUS56N HEiT AANTAL 8Ei20eKeFlS PER HZ 

EN HET AANTAL. M:1. \JATEiR PER 10.000 IN\JONERS IN 

" GEME5Nï5N 

OVEROSKT5 BADEN 

AANTAL B6Z0EKERS 

PIiR M::I. WAT6R 

1000 '. 
900 • E: INOHOVIiN 

• 
eoo • • 

700 . ' • 

600 

500 • 

"100 

'300 

2.00 

100 

0 

• 

° 20 "10 GO 80 100 

4. 

(bijlage r) 

1'\::1. "'ATEiR P5R 10.000 INVONERS 



L 

5. 

(bijlage r) 

GRAFlbK lt 

RëL.ATlE TusseN HST AANTAL. BezoEKeRS peR 1-1 2 EN HET 

AANTAL. M2 \oIATSR P6R jo.ooo INIJONeR.S IN 11 GEMEENTEN 

AANTAL. B&ZOeKERS 

peR M4 VATER 

160 

l"iO 

120 I 
• 

100 

80 

60 L 

• 
'10 

20 

0 

0 100 

OPENL.UCHT8ADEN 

• 

• eiNDHOVEN 
• 

• • • • • 

200 :\00 "i 0 0 500 600 

M4 VAlER PER 10.000 INIJONER.S 

1. 



I 

I~ 

6. 

(bijlage I) 

Conclusies 

In vergelijking met andere grote gemeenten heeft Eindhoven een 

relatief groot aantal m2 overdekt zwemwater; een vijftal ge

meenten streeft echter naar een uitbreiding tot 80 à 100 m2 

overdekt zwemwater per 10 . 000 inwoners. 

In vergelijking met andere grote gemeenten is het aantal be

zoeken per jaar aan overdekte zwembaden per inwoner in Eindhoven 

zeer hoog. 

Acht gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hebben een groter 

aantal m2 zwemwater in openluchtbaden (exclusief natuurbaden) 

dan Eindhoven . 

Het aantal bezoeken per jaar aan openluchtbaden per inwoner is 

alleen in Breda hoger dan in Eindhoven . 

In vergelijking met andere grote gemeenten wordt in Eindhoven 

een intensief gebruik gemaakt van de aanwezige accommodaties. 


