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Kaartvervaardiging Mulier Instituut

Gemiddelde toegangsprijs zwembaden naar VSG-regio in 2018/2019 (in euro’s, n=263)
Belangrijke uitkomsten:

waarbij sommige zwembaden alleen een 25-meterbad hebben

- Een zwembezoek kostte in 2018/2019 gemiddeld 5,11 euro.

en andere zwembaden meerdere bassins met glijbanen en/of

- In de VSG-regio’s Haaglanden en Limburg Noord was de gemiddelde toegangsprijs het hoogst (respectievelijk € 6,60 en € 6,50)
en in Groningen en Drenthe het laagst (beide € 4,23).
- De toegangsprijzen lagen in 2018/2019 tussen 2,50 en 23,50 euro.
Dit verschil komt onder andere door het voorzieningenniveau,
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een wildwaterbaan hebben.
- Een bezoek aan een zwembad met recreatief gedeelte (apart
bad met fonteinen/stroomversnellingen/ glijbaan/spuiten etc.)
kostte in 2018/2019 gemiddeld 27 procent (€ 1,23) meer dan een
bezoek aan een zwembad zonder recreatief zwemgedeelte.

Sinds 2016/2017 wordt de Contributiemonitor door het Mulier Instituut en de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN) uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om de contributies en toegangsprijzen in Nederland te volgen en hierover beleidsrelevante kennis te ontwikkelen. In deze bijdrage
wordt ingegaan op de ontwikkeling van de toegangsprijzen van Nederlandse zwembaden.
Tekst: Arjen Davids & Paul Hover

Gemiddelde, minimale en maximale toegangsprijs zwembaden in Nederland
van 2016/2017 t/m 2018/2019 (in euro’s)
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Bron: Davids, A., Hover, P., Boer, W.I.J. de & Schoemaker, J. (2019). Contributiemonitor 2018/2019: contributies en
toegangsprijzen in de Nederlandse sport. Utrecht/Nijmegen: Mulier Instituut/HAN.
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