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Figuur 1. Ervaren problemen bij officiële buitenzwemplekken in de periode april-half juni 2020 volgens gemeenten met officiële
buitenzwemplekken (in procenten, meer antwoorden mogelijk, n=105)
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Bron: Mulier Instituut/VSG: tweede coronapeiling VSG-panel, juni 2020.

In mei van dit jaar (2020) werden de coronamaatregelen
na een periode van intelligente lockdown weer iets
versoepeld. Mensen mochten wat meer de deur uit, maar
de anderhalvemetermaatregel diende nog steeds
nageleefd te worden. In combinatie met het mooie weer in
de maand mei werd steeds vaker drukte bij
buitenzwemplekken ervaren. In de media kwam zowel
landelijk als regionaal naar voren dat er drukte was bij het
strand, bij parkeergelegenheden bij recreatieplekken en
lokaal werden recreatiegebieden bij zwemplassen
ontruimd of (tijdelijk) afgesloten1.
Vanuit deze berichtgeving is de vraag ontstaan of
gemeenten problemen ervaren hebben bij
buitenzwemplekken en welke maatregelen zij hebben
getroffen om ervoor te zorgen dat de coronamaatregelen
voldoende worden nageleefd.
Voor deze factsheet hebben we gemeenten met officiële
buitenzwemplekken gevraagd naar de ervaren problemen
en getroffen maatregelen. Met buitenzwemplekken
bedoelen we de kust, plassen, rivieren en andere
gelegenheden waar in de openlucht wordt gezwommen.
Het gaat niet om openlucht-zwembaden. We spreken over
een officiële buitenzwemplek als deze plek wordt
gecontroleerd op hygiëne en veiligheid en is te vinden via
www.zwemwater.nl.
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Problemen
Een meerderheid van de gemeenten in dit onderzoek heeft
geen problemen ervaren bij officiële buitenzwemplekken
als gevolg van de coronamaatregelen (figuur 1; 58%). De
gemeenten die wel problemen hebben ervaren, hebben
voornamelijk last gehad van te grote drukte (26%) en
bezoekers die onvoldoende afstand hielden (19%). Deze
problemen spelen bij gemeenten van verschillende grootte
en met een verschillende mate van stedelijkheid. Ook
speelt dit niet vaker bij gemeenten in kustprovincies dan in
andere provincies. Andere problemen zoals drukte op de
parkeerplaats, een grotere zwemdeelname bij niet-officiële
plekken en agressie tegen handhaving werden minder
vaak genoemd.
Maatregelen
Ongeveer één op de vijf gemeenten met een officiële
buitenzwemplek geeft aan dat zij geen maatregelen
hebben getroffen ten aanzien van het coronabeleid bij
officiële buitenzwemplekken (figuur 2). Dit zijn alleen
gemeenten waar zich geen problemen hebben
voorgedaan. 70 procent van de gemeenten waar zich nog
geen problemen hebben voorgedaan, heeft al wel
maatregelen getroffen. Voorlichting aan bezoekers en
extra handhaving zijn de twee meest ingezette
maatregelen (figuur 2). Opvallend is dat 15 procent van de
gemeenten aangeeft dat zij één of meerdere
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Figuur 2. Getroffen coronamaatregelen bij officiële buitenzwemplekken volgens gemeenten met officiële buitenzwemplekken
(in procenten, meer antwoorden mogelijk, n=105)
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buitenzwemplekken heeft gesloten als gevolg van de
coronacrisis. Bij bijna één op de drie gemeenten was het in
dit onderzoek niet helemaal duidelijk of er extra
maatregelen zijn getroffen.
In juni is ook aan de gemeenten gevraagd of zij van plan
waren extra maatregelen te gaan treffen in de
zomermaanden. Slechts 10 procent van de gemeenten
heeft aangegeven dit te gaan doen. Alle gemeenten die
aangaven extra maatregelen te gaan treffen, hadden in de
periode april-half juni ook al maatregelen in werking. Het
gaat dus in alle gevallen om een uitbreiding van de al
bestaande maatregelen. De gemeenten die hun
maatregelen uitbreiden, hadden in de periode april-half juni
al te maken met problemen.
Conclusie
Een minderheid van de gemeenten met een officiële
buitenzwemplek heeft te maken met problemen bij deze
zwemplekken door de coronacrisis. Zowel bij gemeenten
met als zonder problemen bij officiële buitenzwemplekken,
worden maatregelen ingezet om op een veilige manier in
de coronatijd te kunnen recreëren. De belangrijkste
maatregelen zijn voorlichting aan bezoekers van de
buitenzwemplek en extra handhaving. Gemeenten waar in
juni geen maatregelen werden getroffen, waren ook niet
van plan om in de zomermaanden wel maatregelen te
treffen.

Methode
Deze publicatie is gebaseerd op een tweede uitvraag bij
het gemeentepanel van Vereniging Sport en Gemeenten
naar coronamaatregelen eind juni 2020. In 147 gemeenten
is de online vragenlijst ingevuld door de verantwoordelijke
van de sportafdeling. Een respons van ongeveer 40
procent van de Nederlandse gemeenten. De verzamelde
data zijn gewogen naar stedelijkheid van gemeenten en
vormen een goede afspiegeling van de Nederlandse
gemeenten. Deze factsheet is gebaseerd op de
antwoorden van 105 gemeenten (van de 147 gemeenten)
die hadden aangegeven te beschikken over één of
meerdere officiële buitenzwemplekken
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