Enci-groeve
Bij de Enci-groeve is in april een natuurbad geopend. In de zomer is de Enci-groeve
toegankelijk voor iedereen tussen 08.00 en 20.00 uur.

1. Heeft u de Enci-groeve dit jaar bezocht om verkoeling op
te zoeken?
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Meerdere malen
Niet voor verkoeling maar om te genieten vd natuur
Om te wandelen
Voor het bekijken van de natuur van zijn mooiste kant prachtig, ik heb er rondgelopen en
alles mogen aanschouwen prachtig, ben niet in het water geweest.
Zijn er 10 minuten geweest ,konden al geen plek vinden om te parkeren laat staan een
plekje om te liggen aan het meer,
Alleen om te wandelen.
Ben teeemaal geweest.Om te genieten van de schoonheid en rust.
De ENCI-groeve bevat meerdere temperaturen. Ben 10 tal jaren begeleider geweest van
het Oehoe project t.w. vanaf 1997.
De ENCI-groeve is een natuurgebied en het is niet de bedoeling dat door een
amateuristische vereniging zoals Natuurmonumenten hier zo`n rommeltje van gemaakt
wordt. Gewoon helemaal afsluiten, de natuur zijn gang laten gaan en desnoods onder
begeleiding bezoeken.
Dit prachtige gebied moet opengesteld blijven voor natuurliefhebbers, niet voor
recreanten die uit zijn op gratis vertier en zich van geen enkele regel iets aantrekken. Heel
veel troep achterlaten, de boel vernielen en zelfs buiten het toegelaten gebied
rondhangen. Aan de overkant van de Maas is een dagstrand, maar daar moeten ze voor
betalen.
ENCI groeve GEEN plaats voor verkoeling te zoeken!
Groeve was al gesloten voor ik te horen kreeg dat hij open is. Ik vind een vrije
zwemgelegenheid een must. Zwembadbezoek is gewoon een melkkoe met de
gehanteerde prijzen, al zou een eventuele toegangsprijs nu billijk kunnen zijn.
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Heb geen vervoer en is te ver om naartoe te lopen
Het ligt nogal uit de buurt om met pak en zak naartoe te trekken.
Het zou een natuurgebied worden, geen plek voor vertier en vermaak Ik zou het liever
bewegwijzerd zien als de Oehoe Groeve
Ik heb de enci-groeve wel bezocht om van deze prachtige natuur te genieten. Dat was
voor 1 mei.
Ik heb mijn eigen verkoeling.
Ik heb wel een week na de opening de Enci-groeve bezocht. Fantastisch dat ik daar mocht
rondlopen. Ook toen had ik al mijn bedenkingen over het kunnen zwemmen in de groeve
gezien mijn ervaringen bij zwembad Jekerdal.Het is zeer begrijpelijk dat de groeve helaas
inmiddels gesloten is, veiligheid gaat boven alles en Natuurmonumenten was wel erg
naïef. Wel geeft de grote drukte aan dat er een (grote) behoefte is aan dit soort
gelegenheden in Maastricht. Het Geusseltbad voldoet bij lange na niet in welke behoefte
dan ook.
In de groeve is het beduidend warmer, als in de omgeving. Veel te heet bij warme dagen,
onnodige risico`s. Ik vind het ongelooflijk zonde dat de groeve als natuurbad gebruikt kan
worden.
Kom er alleen om te wandelen.
Niet vanwege koeling ,maar vanwege de schoonheid en de culturele waarde die het heeft.
Te massaal
Toen ik zou gaan werd het gesloten
Vind dit geen plek om op deze manier te recreeren
Vind het schrikbarend hoeveel bezoekers er al geweest tot nu toe. Afgelopen met de
heerlijke rust op de Pietersberg..... Goed dat de groeve nu weer( tijdelijke) gesloten is!!
Volgens mij is de enige koele plek daar in het water, verder warmen alle grind en stenen
op als een gek. En er is nauwelijks schaduw. Ik zou daar bij heet weer echt wegblijven. Ben
overigens wel in de groeve geweest om te wandelen.
We zijn er (voor de hitte!) wel gaan kijken en vonden het prachtig.
Wel geweest voor wandeling. Verkoeling was er niet. Mijn dochter was bij het zwembad
geweest: te druk en te warm.
Wel om te wandelen
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De Enci-groeve is inmiddels weer gesloten voor publiek vanwege onverwachte toeloop en
overlast.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “De gemeente moet zo snel mogelijk faciliteiten
aanbrengen zodat badgasten nog deze zomer kunnen
zwemmen bij de Enci-groeve”

(n=295)
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De gemeente voorziet onvoldoende in recreatief bad voor de jeugd. het buitenbad
bij de geusselt is ronduit saai. geen glijbanen, geen mogelijkheid om te duiken. En
dan nog vragen ze zich af hoe het kan dat dit bed niet winstgevend is. Knullig!
Een must is dan wel dat het gebied natuurlijk is en blijft en geen mega ontspanning
wordt. Behoud de natuurlijke omgeving zoveel als mogelijk en alleen de
natuurliefhebbers toelaat.
Er is geen zwemgelegenheid voor mensen in maastricht west en de zwembaden zijn
voor sommige mensen te duur
Er zijn al te weinig zwembaden in Maastricht,dus deze moet open gaan mrt goed
beheer.
Er zijn te weinig gelegenheden waar iedereen in de natuur verkoeling kan zoeken.
Vooral de minderbedeelden onder ons, die ook met hun gezin willen genieten van
water en natuur.
Had al veel eerder geopend moeten zijn (in mijn kinderjaren werd gezegd:'in 2000
zwemmen in Enci-groeve'....,en nu is het 2017,en het is nóg niet mogelijk!
Het is een superrrrr locatie. En geweldig voor alle Maastrichtenaren. Hopelijk word
het niet weer te commercieel. En blijft het voor iedereen toegankelijk. Dus geen
overdadige inkom. Men wil wel iets betalen. Maar geef de mensen het gevoel dat
het voor hen is. En ze gewoon een kleine bijdrage vragen van 2 euro. Maak hier iets
unieks van. En als gemeente, doe iets voor je volk.
Onder anderen toileten. Hier is de gemeente niet zo sterk in (kijk maar naar de stad)
Daarnaast is het natuurlijk ook je eigen verantwoording om bijvoorbeeld je rommel
zelf op te ruimen en dit niet over te laten aan de gemeente (of MTB) om alles op te
ruimen.
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Dat kan maar er moet ook iets terug van de bezoekers bij voorbeeld per keer een
Euro per persoon, kinderen tot 10 jaar gratis, misschien is het ook mogelijk om een
stichting of club van vrijwilligers op te richten. Ook moet gedacht worden aan een
betere afsluiting van het gebied 9hufter proef)
De mensen zijn eenmaal lekker gemaakt met reclames e.d. Wie A zegt moet
ook.........
Ik ken de aard van de overlast niet, maar het zou goed zijn als er meer vrije
toegankelijke plekken komen in de natuur om te recreëren voor de inwoners van de
stad. De kosten van recreeeren voor jongeren en gezinnen zijn te hoog waardoor er
een te verwachten toeloop komt bij een plek waar deze kosten niet spelen. Zo kan
ik me voorstellen dat het gebied rond het gouvernement waar nu dieren het voor
het zeggen hebben, meer toegankelijk zouden worden gemaakt voor recreanten en
andere stadsparken of plekken langs de Maas. Het commercieel uitbuiten van
gemeentelijke grond vind ik onwenselijk. Zo is er in Maastricht een chronisch gebrek
aan banken om in de vrije natuur of openbaar groen op te zitten, picknick plekken
die uitnodigen om te verblijven. Er wordt naar mijn smaak te veel ruimte gegeven
aan horeca faciliteiten en de gewone burger met klein butget komt er bekaaid
vanaf. Als hierin meer voorzieningen zouden komen zou dit ook een bevordering
zijn voor de leefbaarheid van buurten en openbare plekken. Zie de planologische
keuzen in het buitenland bv in Valencia waar een openbaar park is aangelegd met
voorzieningen voor alle inwoners doelgroepen, ouderen, kinderen ,jongeren. Ook in
de binnenstad is er nauwelijks ruimte voor ouderen en jongeren om te gaan zitten
en verblijven ,behoudens de dure terrassen en horeca voorzieningen. En daar waar
openbare banken zijn zoals op het amorsplein, wordt deze geconficeerd door
horeca!
Nog veel belangrijker; mensen moeten hun rotzooi opruimen!!!!
Volkomen begrijpelijk dat het gesloten is, al moeten we wel spreken van een grote
bestuurlijke blunder. Want deze toestroom had een ieder kunnen verwachten!
Voor veel mensen is dit een ideale manier om te ontspannen.
Wel entreegeld laten betalen om hiermee het onderhoud en personeel te
bekostigen.
Wie A zegt moet ook B zeggen, het idee was leuk, maar deze uitwerking had men
kunnen verwachten.
Als er meer zwembaden waren hoeft er niemand te zwemmen in een natuurgebied.
Laat dat natuurgebied zo zijn voor de wandelaars. Dousberg had nooit afgebroken
moeten worden of op zijn minst een nieuw gebouwd voor Maastricht - west. Nu
gaat er veel geld zitten om van de enci groeve een zwemparadijs te maken.
Dit is door veel mensen voorspeld dat het aan zijn eigen succes ten onder zou gaan.
Toezicht en strikte regels zijn absoluut noodzakelijk.
Ik ben er nog nooit geweest dus weet ik niet wat nodig is. Ik wandel alleen graag op
St. Pieter.
Of dat 'zo snel mogelijk' moet en of dat überhaupt 'moet', valt te bezien. We
hebben de afgelopen weken kunnen ervaren dat mensen onbesuisd en
onverantwoord omgaan met de natuur in de ENCI-groeve: afval wordt ter plekke
achtergelaten. Als er al faciliteiten komen (toezicht, toiletten, kleedhokjes,
afvalbakken, etc.) dan mag daar wat mij betreft ook entreegeld voor gevraagd
worden. Voor niks gaat immers de zon op!
Voorzieningen lijken mij niet nodig (het is een natuurgebied, geen zwembad), maar
toegang reguleren zou wel goed zijn (maximaal aantal bezoekers). En verder harder
optreden tegen mensen die de regels overtreden.
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Als mensen zich als varkens gedragen, waarom zou een gemeente dan faciliteren?
Badgasten kunnen hun heil in zwembaden zoeken. Er wordt ook niet van de
Maasbruggen gedoken.
Houdt het een natuurgebied. In mijn jeugd in de jaren 60 zou dit een natuurgebied
worden. Doe dat dan ook en weer de zwemmers. Zwembaden genoeg in
Maastricht. Houdt het voor de Maastrichtenaren en stop de aanzuiging van
buitenaf. Anders wordt ook dit verpest net zoals het preuvenemint met bezoekers
van buiten.
Laat daar de natuur zijn gang gaan, en maak alleen een wandelpad
Laat de natuur zijn gang gaan. Maak er svp geen Sanlanco of 'Zutendaal' van. Maak
het de bezoekers niet te gemakkelijk om met volgelade auto`s tot aan het water te
rijden. Alleen maar mogelijkheden om wat klein afval netjes te kunnen weg werpen.
Toe zicht zal helaas wel moeten
Wel het natuurgebied voor bezoekers vrij geven maar niet het natuurbad. Meer
punten aangeven waar bijzondere vondsten zijn gedaan.
Als de mensen zich niet kunnen gedragen,moet er maar niet gezwommen worden.
Nu worden de wandelaars er de dupe van dat ze niet door de groeve kunnen
wandelen.
Als er faciliteiten komen die nodig zijn om zwemmen mogelijk te maken voor al die
zwemmers, gaat dat ten koste van het mooie natuuraanzicht. Ik zie ze al staan daar:
hekken, afvalbakken enz. Laat dit natuurgebied alleen maar voor wandelaars en
natuurgenieters.
Als het de bedoeling is de enci groeve in te richten als wandel en natuurgebied, lijkt
het me niet wenselijk het gebied commercieel te benutten. Daarnaast lijken de
kosten die de gemeente hiervoor gedurende het zomerseizoen moet maken me
hoog (toiletgelegenheden, toezicht, schoonmaak/reiniging). Er zijn mi voldoende
recreatiegelegenheden met goede faciliteiten in Maastricht en omgeving.
De aantrekkingskracht van het natuurbad is groter gebleken dan aanvaardbaar is
voor het natuurgebied. Faciliteiten zullen de toestroom van bezoekers enkel nog
verder stimuleren. Mijn voorstel is dan ook om de langdurige verblijfsrecreatie te
ontmoedigen door enerzijds het meebrengen van strandattributen (stoelen,
ligbedden, tenten, koelboxen enz.) te verbieden en anderzijds een beperkte entree
voor het natuurbad te heffen waarmee toezicht en schoonmaak bekostigd kunnen
worden. Daarnaast kan worden overwogen om zwemmen in het bad te verbieden,
met de ontlasting van duizenden bezoekers lijkt dat ook geen gezonde situatie.
De ENCI groeve is en blijft gevoelig natuurgebied. In de basis is het niet geschikt als
recreatie oord voor de massa.
De gemeente heeft hierin geen rol. Het is de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij
ENCI die hierover moet gaan en die ook het geld in kas moeten hebben hiervoor. Bij
elke zak cement is namelijk geld in een potje gedaan voor herinrichting maar nu
wordt gedaan alsof het allemaal een cadeau is van de ENCI.
De Gemeente moet proberen om rustig te blijven. Geef de burgers eigen
verantwoordelijkheid!!! De Enci groeve is net open en natuurlijk is iedereen
nieuwsgierig. Mensen zullen in de loop van de tijd vanzelf weg blijven, of
verantwoordelijkheid nemen voor een prettig verblijf. De Gemeente kan niet alles
controleren. Laat Los
De mensen moeten zich eerst maar eens fatsoenlijk gedragen en zo bewijzen dat ze
het waard zijn dat de gemeente geld en moeite in hen steekt. En anders alle water
dempen en er alleen een wandelgebied aanleggen (mét bewaking)
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De zwemgelegenheid is veel te klein voor het aantal bezoekers. Het natuurbad moet
natuurbad blijven en eigendom blijven de natuur. Maastricht moet zorgen voor een
degelijk alternatief waar gezwommen kan worden. De drukte geeft aan hoeveel
behoefte hieraan is. Maar NIET de groeve. Het komt de hele omgeving niet ten
goede.
Dit unieke natuurgebied moet niet verworden tot louter een gratis
zwemgelegenheid met alle overlast vandien.
Eerst goed nadenken over de mix van natuurbehoud en verstandige vrije
tijdsexploitatie. Snelle actie nu leidt tot ongewenst resultaat dat moeilijk terug te
draaien is!
En de gemeente kan weer (extra) betalen zeker? Nergens voor nodig! We hebben al
die jaren geen natuurbad gehad. Er is geen reden om nu in eens zaken 'zo snel
mogelijk' te gaan regelen.
Enci Groeve is de verantwoordelijkheid van Natuurmonumenten en niet van de
Gemeente
Geen zwemgelegenheid maken. Alleen ligweide
Gemeente Maastricht zal een andere openbare zwemgelegenheid moeten creëren.
NIET in de groet van de ENCI
Het gaat hier in eerste aanzet om gebied waarbij het accent ligt op natuurherstel.
De vernielingen die er door de ENCI ziujn aangebracht hebben jaren nodig om dit
litteken te verhelpen. Daar hoort geen lawaaierige recreatie bij.
Ik heb de puinhoop gezien die achtergebleven is na ongeveer 90000 bezoekers en
verwacht niet dat dit zal verbeteren door allerlei faciliteiten aan te brengen. Het
'publiek' dat er komt is nou niet het meest sociale. Zie ook toelichting vraag 4.
In vind het triest dat mensen zich niet kunnen gedragen, zich niet aan regels kunnen
houden en hun rotzooi niet opruimen. Waar is de eigen verantwoordelijkheid van
deze mensen?
Kis een natuurgebied geen zwemrecreatie gebied
Natuurgebied !
Natuurgebied wordt dan 'vervuild'! (ik neem aan dat er dan faciliteiten gebouwd
moeten worden, of ze moeten goed geïntegreerd worden in het landschap). En als
je dit toestaat, kunnen er dan nog wandelaars doorlopen?
Niets overhaast ondernemen. Eerst maar `ns kijken wat de beste ontwikkeling is
Wat wil de gemeente eigenlijk. Dit is proberen te eten van 2 walletjes. Bijzondere
natuur zoals de Oehoe is niet te combineren met massa toerisme. Dus respecteer
de zeer bijzondere natuur in de groeve en afsluiten het geheel.
We hebben een duur zwembad in Maastricht dus ... daar kan men verkoeling
zoeken. Anders betalen aan groeve
Zwemmen komt de natuur niet ten goede, overlast en vervuiling!
Geen zwembad van maken
Mensen kunnen zich blijkbaar niet gedragen. Dan weet ik niet of de gemeente daar
wel geld in moet stoppen.
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3. Vindt u dat er in de regio Maastricht behoefte is aan
recreatiegebieden waar men in een natuuromgeving kan
zwemmen?
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Aanleggen natuuromgeving waar ook de voorzieningen zijn voor recreanten maar geen
natuurgebieden gebruiken!
Dat deze behoefte er is, is gebleken uit het massale bezoek aan de Enci-groeve.
Die is er het dagstrand.
En graag een plek voor naaktrecreatie erbij. Weliswaar is er de vereniging de
Maasplassen, maar juist dat stuk is snel besmet met blauw alg. Bovendien is bij nietlidmaatschap de entree pittig, al zijn de rest faciliteiten prima. De wetgeving voor
naaktrecreatie is vrij soepel; in principe zou er niet direct bezwaar hoeven te zijn.
Het Geusseltbad is veel te klein en duur voor n stad als Maastricht. Aan de maas kun je
heerlijk recreeren.
Ik denk dat die behoefte bestaat. Daar wordt op andere plaatsen langs Maas ook in
voorzien. :
Ja dat kan in Oost-Maarland en bij de Hoge Weerd. Richt de Hoge Weerd in voor natuurbad.
Ja dat zou meer kunnen zijn bij voorbeeld in de uiterwaarden of wel aan de overloop
van de Maas zogenaamd de afvoer waar wij in onze jeugd elke dag naar toegingen.
Liefs waar een hond ook mag zwemmen
Maasplassen, b.v. Zoals als bij Fun-valley
Meer zwemgelegenheid lijkt me sowieso niet slecht. Maastricht heeft maar 1 zwembad
op 130 duizend inwoners.
Pas de omgeving aan aan de behoeften van de zwemmers en laat de natuur zoveel
mogelijk natuurlijk
Zie boven
De maasplassen bieden voldoende ruimte. De ruimtelijke inrichting is wel te verbeteren!
Die zijn er al genoeg lamgs de Maas.
Ga naar het nieuwe zwembad
In Oost Maarland kan men terecht
Laat de natuur met rust, er zijn vele zwembaden .
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Alleen is het dan geen natuurgebied meer dat wordt dan overspoeld met harde
geluiden,afvaltroep,verkeersoverlast.etc.
Ja, maar niet op zo`n kleine lokatie! De groeve is te klein om al die mensen te laten
zwemmen. Ik zag Belgische en Duitse auto`s op de parkeerplaats!!!
Of dat persé in een natuuromgeving moet, valt te bezien. Maar er is m.i. zeker behoefte
aan recreatiegebieden en -faciliteiten! Vroeger hadden we in Maastricht vier (4 !!!)
zwembaden, nl. het Sportbatsefonds, de Dousberg, zwembad Heer en
openluchtzwembad Jekerdal. Sportfondsenbad en Dousberg hadden ook buitenbaden
(zwembad Heer weet ik niet zeker). Nu heeft Maastricht nog slechts twee baden: het
Geusseltbad, dat weliswaar een buitenbad heeft maar waar blijkbaar niemand graag wil
zwemmen en Jekerdal, een buitenbad onder beheer van een stichting waarvan men lid
moet zijn en dat bovendien een ellenlange wachtlijst heeft. Dit is m.i. erg armoedig voor
een stad van 124.000 inwoners die zichzelf graag op de borst klopt. De Dousberg was
ooit één groot recreatiegebied met een zwembad, tennisbanen, voetbalvelden, een skipiste, een golfbaan, een wielerparcours, wandelpaden en een camping. Behalve de
golfbaan en de tennisbanen is daar niets meer van over; alle andere faciliteiten werden
stuk voor stuk door de gemeente gesloten/gesloopt/geprivatiseerd/wegbezuinigd, en
waar ooit de camping was staan nu dure vakantiehuisjes voor welgestelden. 'Mestreech
Sjiek en Sjoen, meh geine ZAK te doen!'

3.1 Kunt u dit kort toelichten?




















- er is maar één zwembad In Maastricht en dat is te weinig
- entreegeld is te hoog van dit zwembad
- laat mensen van de natuur genieten
. In de publieke zwembaden zijn teveel (maroc)gasten de stelen ,intimiteren en sexueel meisjes
lastig vallen
Alleen al de grote toeloop, terwijl het nog niet officieel open was, zegt genoeg...
Alleen een ligweide is goed. In dit gebied moet meer rust zijn. In het stadspark zwemt ook
niemand in de vijvers
Als er behoefte is om in de natuuromgeving te zwemmen kun je naar b.v. Oost maarland.
Altijd overal betalen,terwijl er natuur genoeg aanwezig is
Anders dan dagstrand bij de maas, want dat stinkt
Behalve bij Fun Valley kan dit toch nergens??
Of bij dat geusselt bad? gatver
Ga dan liever naar de Heelder Peel
Behoefte aan een meer of iets dergelijks waar je rustig kunt recreeren met schoon water en
toiletten plus buitendouche.
Behoefte wel, maar of het dan ook nodig is? Nee. We hebben de Geusselt, Dagstrand
Beleving van puur natuur in een omgeving die zo is en in stand gehouden wordt.
Bij mijn weten is (was) de ENCI-groeve te Maastricht de enige mogelijkheid om in een
natuuromgeving te recreëren.
Breed en gevarieerd aanbod
Daar hebben de mensen recht op, niet zoals thans of het is van natuurmonumenten of van
staatsbos beheer ,nee het is van de burger wordt ook betaalt met geld van de burger (belasting)
Daar valt winst te behalen voor gemeente en publiek.
Dagstrand Oostmaarland met zijn blauwalgen is vies en geen optie
Maastricht ligt achter op dit gebied
Dat blijkt wel uit de grote toestroom in de encigroeve.
Dat blijkt wel uit de toestroom in de enci groeve.
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Dat blijkt wel uit het feit dat de gemeente het recreatiegebied van de Enci heeft moeten sluiten
i.v.m. de grote toename van enthousiaste recreanten
Dat zag je wel aan de enci-groeve hoe druk t was. Er was plaats te weinig
De ENCI-groeve, sommige plaatsen langs de Maas. Het zwembad is te duur voor sommige
mensen.
De enorme toeloop toont de behoefte van de mensen van de stad maastricht en omgeving
overduidelijk aan
De grote aantallen bezoekers van de Enci-groeve geven aan dat er waarschijnlijk behoefte is aan
gratis natuur-recreatie.
De maas is hier vaak niet geschikt voor om even lekker te zwemmen. Zeker niet met kinderen.
De maasplassen zouden veiliger en afgeschermd van het stroomgebied kunnen worden gebruikt.
De Enci groeve is een een prachtig gebied welk niet verpruts mag worden door onbehouwen en
ongelimiteerd gebruik.
De potentie van de encigroeve is groot. Het gebied is echter ook kwetsbaar. Natuur en cultuur
komen logischerwijze voor recreatie met verontreinigende horeca en pretelementen. Een
amfitheater zou goed passen en laat de natuur zijn gang gaan met mooie wandelmogelijkheden.
De praktijk heeft dit inmiddels bewezen.
Dit blijkt wel uit de enorme toestroom van mensen bij de enci groeve
Dit hoeft niet perse de Enci-groeve te zijn!
Dit is er alleen nu in Oost Maarland maar het water van de Maas is te smerig om in te zwemmen
Dit is het mooiste wat er is.
Door het sluiten van het Dousberg buitenbad hebben veel Maastrichtenaren in Maastricht West
geen mogelijkheid om in de eigen stad verkoeling (zwemwater) te zoeken.
Dousberg was een prachtige en fijne Locatie. Tja nu staan er Vakantiehuisjes.
Een bad aan de de oostkant van Maastricht met slechte bereikbaarheid is niet ideaal voor
mensen die in Maastricht west wonen.
Een deel van de bevolking heeft daar denk ik behoefte aan, zoals nu ook blijkt
Een grote stad als maastricht heeft zulk een toevluchts oord nodig om naar te kinnen ontsnappen
bij ondragelijke hitte in de binnenstad
Een ideale manier om meer tijd in de natuur door te brengen en de drukte in de zwembaden te
verlagen. Er dient wel gelet te worden op vervuiling en vandalisme in deze recreatiegebieden.
Een zwembad buiten het jekerdal is te weinig.Bovendien is het fijn een natuurbad te hebben
mensen met weinig geld kunnen dan ook lekker zwemmen met hun kinderen.
Eerder aan de maasplassen dan in een kwetsbaar gebied als de enci groeve.
En die ook voor iedereen betaalbaar zijn....
Enkel en alleen onder strikte voorwaarden, naleving ervan en toezicht/handhaving.
Er is aan de westzijde van de stad geen een openbaar zwembad meer te vinden waardoor veel
mensen aan die kant van de maas niet meer gaan zwemmen terwijl ze dat wel willen. Het
geuseltbad is een aanfluiting met dat ene buitenzwembad waar je nog niet eens in kan duiken.
Bovendien is de ligweide te klein en is er bijna geen beschutting. Het binnenbad zou een 25
meterbad hebben maar dat is mislukt omdat het is opgemeten zonder de tegels er in en op deze
manier is wedstrijd zwemmen dus geen optie meer in maastricht. Zwembad dousberg had nooit
afgebroken mogen worden want nu kun je zien wat er gebeurd als er geen had meer is aan de
westkant van de stad en als dan beloofd wordt dat we een natuurbad erbij krijgen. Nu zie je waar
behoefte aan is
Er is al zat stedelijk gebied
Er is bij de maasplassen mi voldoende recreatiemogelijkheid. Ook voldoende zwembaden in en
om Maastricht.
Er is Bijna niets om te zwemmen.
Er is een tekort aan zwem mogelijkheden.
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Er is genoeg plaats al.
Er is genoeg vertier in Maastricht en directe omgeving om af te koelen.
Er is in Maastricht echt heel weinig om te kunnen zwemmen in de zomer en wat er is ,is voor de
meeste Maastrichtenaren tever weg of veel te duur.
Er is in Maastricht veel te weinig mogelijk op recreatiegebied. Het nieuwe zwembad is een farce
en de GR moet zich diep schamen om hieraan hun fiat te hebben gegeven.
Er is maar 1 zwembad in Maastricht met een buitenbad wat ook nog eens veels te klein is!
Er is maar weinig water waar de kinderen spontaan naar toe kunnen gaan. Geusselt ligt in een
uithoek , is geen natuurbad. In Oost Maarland moeten ze in de maas zwemmen, waar je toch
nooit weet welke rotzooi er o.a. vanuit België in geloosd wordt.
Er is nergens een leuk, te betalen, zwembad in de buurt.
Er is niets
Er is op dit gebied nu te weinig.
Er is te weinig zwemgelegenheid in Maastricht
Er is te weinig zwemwater
Er is veel te weinig in Maastricht Er is 1 zwembad waar je naar de andere kant van de stad moet
als je in West woont
Er is water genoeg in de omgeving van Mst. Men zou een natuurbad kunnen maken in b.v. de
Geul, aan een kant stroomt vers water in de 'bak' en aan de overkant loopt dat weer fijn als Geul
verder. Maar dat zou dan wel in Meerssen moeten zijn (Veeweg)
Er zijn best weinig stilte-plekken rond Maastricht, dus blijf weg met zwem recreatie in de
natuurgebieden. Je ziet wat er in de Enci- groeve gebeurt. Veel te druk en grafitie op de
mergel!!!!!!!
Er zijn genoeg mogelijkheden om te zwemmen, hetzij in natuurgebied, hetzij in zwembaden.
Er zijn in de omgeving al voldoende mogelijkheden
Er zijn in de omgeving mogelijkheden genoeg om te zwemmen.
Er zijn in Maastricht geen andere Natuur recreatie gebieden
Er zijn maasplassen en fun valley
Er zijn momenteel te weinig mogelijkheden mbt buiten zwemmen.
Er zijn per defenitie overal tekorten aan. Zeker aan zwemgelegenheden. Geen enkel benul in de
politiek blijkbaar hierover
Er zijn veilige zwembaden genoeg, parkeren en afval kan men beter voorkomen hierdoor wordt
alles verknald.
Er zijn voldoende zwembaden in Maastricht en de regio
Er zijn weinig zwemmogelijkheden in onze stad
Er zijn zwem plaatsen genoch
Er zin te weinig van dit locaties,of e moet er voor betalen
Erg veel behoufte
Fort Willem is een goed alternatief, maar het kille Geusseltbad zou ik bijvoorbeeld niet betreden
met te warm weer.
Gebruik maken van de 'natuur' lijke mogelijkheden.
Gedeelte van de Maas benutten om n strand ,zwembad{en} aan te leggen maar dan svp geen
waterpretpark!
Genoeg zwemaccomodatie
Geusselt is te duur en voor ons te ver
Geusselt is veel te klein, biedt geen faciliteiten voor gezinnen met b.v. picknick-toestanden
Geusseltbad is the Durban en rest is prive
Geusseltbad voldoet goed
Geusseltbad voldoet nietenis te onregelmatig ooen in de zomer v w b buitenbad. 0ok veel te
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duur.sfeerloos, kale vlakte, geen privacy.
Geusseltzwembad voldoet niet aan de wensen, te klein en te duur.
Gewoon omdat er te weinig gelegenheid is om te zwemmen
Goedkoper als een zwembad
Grote plekken met zonneweide.
Heb ik geen behoefte aan. Voor anderen kan ik niet spreken.
Heel belangrijk voor kinderen, tieners en volwassenen dat er recreatiegebieden, met water zijn,
er is duidelijk een behoefte, zoals de Maasplassen in Midden-Limburg zou een goed idee zijn en
er is plek zat waar dat kan rond Maastricht, zonder de kermis zoals bij un Valley
Heerlijkrelax
Het feit dat het zo druk is in de groeve, zegt genoeg.
Zorg voor een alternatief, dat specifiek op zwemmen en recreatie is afgestemd. maar niet in zo'n
uitzonderlijk mooi WANDEL gebied.
maak de entree prijzen van het zwembad goedkoper, er zullen dan meer gasten komen, het
kosten/baten plaatje blijft dan toch in balans.
Het gaat ten koste van de natuur het moet eigenlijk een stilte gebied zijn
Het gerealiseerde Geusseltbad is veel te klein.p
Het geuseltbad is een miskleun
.
Het Geuseltbad is niet op grote toeloop berekend. Jekerdal zit met een lange wachtlijst dus er is
zeker behoefte aan extra zwemmogelijkheden. Maar niet in een kwetsbaar natuurgebied.
Het is gewoon heerlijk in een plas of ven te zwemmen en geen kiosken er bij bouwen
Het is hier nu eenmaal niet. Waarom dan creëren. Creëren zegt al genoeg dan is het al geen
natuuromgeving meer. Wat betreft ENCI is het op een industrieterrein wat met de bebouwing
van het overgangsgebied ook nog dichter op bijv. het natuurbad komt.
Het is wel gebleken dat hier behoefte aan is. Wij zijn eindelijk lid van Zwembad Jekerdal,
dergelijke wijkmogelijkheden zouden er veel meer moeten zijn. Geusselt bad zal ik nooit naar toe
gaan.
Hier is niks. Alleeen maar lange wachtlijsten en hoge inkom. Zo jammer.
Iets ten zuiden van Heugem is reeds een dagstand aanwezig.
Ik denk dat zwembaden met toezicht beter zijn. Er is ook al het Dagstrand.
Ik vind dat prima, maar voor mij zelf is dat niet zo nood zakelijk.
Ik weet niet waar we in de Maas en de geul kunnen en mogen zwemmen. dagstrand
oostmaarland is druk, duur, en het water is slijmerig ( algen)
Ik zou zwemmen in de natuur wel leuk vinden. Maar alleen als alle bezoekers zich gedragen. Als
zo'n zwemplek een locatie wordt waar altijd hommeles is en waar vervelend volk rondloopt en
klierende jeugd, dan hoeft het voor mij echt niet. Entreegeld kan mogelijk veel van die ellende
helpen voorkomen, en dan is er ook geld voor toezicht.
Ik zwem zelf in Heugem en Oost Maarland, super.
Zie ook bovenstaand
In Maastricht is nog maar 1 - veel te klein - zwembad dat bovendien veel te duur is en voor velen
te ver weg.
Is aangenaam en betaalbaar voor alle partijen
Is dichterbij dan België. Overigens ben ik zelf niet iemand die snel gaat zwemmen
Is lekker. Je ziet dat e behoefte er is.
Is mooi. Als het maar voor de 'gemiddelde vurger'is en niet te elitair.
Ja, zoals enci
Jammer dat er zo weinig is voor zwemmers. Encigroeve vooral mooi natuurgebied.
Je merkt dat als de temperatuur omhoog gaat meer mensen in natuurbaden/rivier willen
zwemmen. De ENCI groeve en haar omgeving maakt het nog eens extra aantrekkelijk.
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Je zie bij andere dagstranden dat er veel behoefte aan is, maar er moet wel toezicht zijn met
zodanige bevoegdheden dat beboetend kan worden opgetreden. En dit toezicht moet volledig
betaald worden uit de toegangsgelden, waarbij geldt: hoe meer toezicht vereist is (b.v. door
vandalisme), hoe hoeger de toegangsprijs.
Je ziet aan de lange wachtlijst (7 jaar) van 'particulier'
zwembad 'Jekerdal' dat er zeer zeker behoefte is aan natuurlijk en (bijna) gratis zwemwater.
Ook de speelgelegenheden voor kinderen in een natuurlijke omgeving zijn ver te zoeken. In het
hele stadspark b.v. staat één glijbaan/klimrek. Het wordt de hoogste tijd dat de gemeente
Maastricht niet alleen studentvriendelijk is, maar ook kindvriendelijk. Er zijn genoeg voorbeelden
te vinden van natuurspeelgelegenheden. Het hoeft allemaal niet zo extreem duur te zijn.
Kijk ook naar andere grote steden. Overal hebben zij grote natuurgebieden
Laat de meeste mensen niet in de natuur zwemmen. Ze veranderen in beesten. Zie wat er
gebeurd is in de ENCI groeve.
Laat de natuur , de natuur, zonder mensenmoeienissen op recreatief gebied.
Langs de weg nssr Eijsden liggen diverse recreatie mogelijkheden.
Leuker als een zwembad
Ligweide Geusseltbad is veel te klein. Alternatieven zijn er niet (meer).
Lijkt me duidelijk er zijn er meer dan genoeg !!!!!!
Lijkt mij overbodig met alle zwembaden in de regio
Maar dan moet het op een verantwoorde manier kunnen met handhaving van de regels
Maas ondanks schoner als jaren geleden is niet echt een optie
Maastricht en omgeving is van iedereen en niet alles moet afhankelijk zijn van en beslist worden
door enkele milieu kwezels en natuurmonumenten.
Maastricht heeft geen echte natuurgebieden!
Ga Margraten en Epen in en je hebt natuurgebieden tot over je oren!
Maastricht verdiend meer
Maastricht verdient een mooi groot zwembad met ruime ligweide waar je kunt zwemmen spelen
en piknicken.
Meer de maas en maasplassen exploiteren voor de recreanten.Ook de grindplassen die ontstaan
zijn door grindwinning hierin betrekken Zeker de vis/recreatievijver in Itteren
Mensen houden van natuur en recreëren graag. Faciliteer de gebieden en geef burgers er zelf
verantwoordelijkheid voor.
Mensen zoeken het toch wel op zelfs als het niet mag of gevaarlijk terrein is dan kan je het maar
beter reguleren en controleren
Mijn gevoel zegt dat
Moet dan ergens anders zijn dan in de Enci-groeve. Die moet beschermd worden vind ik.
Liever in een bosrijk gebied waar water is zoiets als bijvoorbeeld Sonnevijver in Lanaken.
Mogelijkheden om te zwemmen is zeer gering dus een recreatiegebied met zwemmogelijkheden
is een goede aanvulling,
Mooie manier om ontspanning te vinden. Geen gezeur met toegang, geen muziek en geen
etensluchten van restaurants. Gewoon vrijheid. Niet dat vreselijke gedoe van FunValley
Na de sluiting van alle andere zwembaden met name Dousberg waar ook een buitenbad was is er
niets anders meer. Geusselt is niet geschikt genoeg en te duur.
Nvt
Omdat dit fijn-leuk-gezellig is in de vrije natuur.
Omdat er al genoeg bebouwing is.
Omdat er steeds minder hiervan is waar men terecht kan, en al helemaal niet zonder te betalen
Omdat er te weinig.
zie opening groeve.
Omdat het prettig is
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Omdat in maastricht te weinig gelegenheid is van buitenbaden
Omdat we behoefte aan is. De Maas is totaal vervuild, ook de grindgaten.
Ontaard vaak in ergernis, overlast etc.
Zie resultaat bij ENCI-groeve.
Onlangs is een goed zwembad gesloten (Dousberg)!
Dit had m.i. niet hoeven te gebeuren.
Oost Maarland en eijsder beemden liggen vlak bij
Oost Maarland is er al.
Oost-Maarland en de zwembaden zijn voldoende
Op dit moment te weinig mogelijkheid tot vrij zwemmen. Maar wel afdoende toezicht , dus
betalen bij toegang
OPENBARE EN MET VRIJE TOEGANG RECREATIEPLAATSEN MET WATER OM TE ZWEMMEN.
Openingsuren zwembad te gering, moeilijk bereikbaar.
Persoonlijk zwem ik heel graag maar niet in een zwembad ; het liefst in een meer of in de zee. In
Maastricht is hier bijna geen mogelijkheid voor, behalve in Oost Maarland. Volgens mij is hier in
Maastricht Oost helemaal geen mogelijkheid voor en zwemmen in de Maas zoals we vroeger als
kind deden is nu wegens de kwaliteit van het water niet meer aan te raden.
Prijs zwembad te duur en overvol
Recreatie langs de maas of maasplassen
Te weinig zwemplaats
Trekt alleen maar overlast aan
Vanwege onbetaalbaar en praktisch onbereikbaar zwembad is men wel verplicht om het ergens
anders te zoeken en dat kan een natuurbad of gewoon zwembad zijn.
Veel plekken zijn niet voor iedereen toegankelijk (jekerdalzwembad) of duur (dagstrand).
Veel te weinig in directe omgeving.
Verdiend een stad zoals maastricht
Vind het jammer als niet in een mooie omgeving gerecreeerd kan worden, genieten van zon lucht
water, met je voeten in het zand , eventueel schaduw van bomen.
Geen betonnen bak.
Voor een grote stad is het zielig wat hier te doen is vooral in de zomer voor toeristen EN
Maastrichtenaren.
Voor kinderen is het zwembad de Geusselt niet altijd een optie.Het is er moeilijk komen met al
die bruggen. Veilig fietsen naar St. Pieter was een prachtig alternatief voor opgroeiende jeugd.
Zeer jammer dat Dousberg niet meer is.
Waarom??
Wat hebben we in Maastricht: de Geuselt, Jekerdal en Dagstrand Oost-Maarland. Bij Jekerdal sta
je jaren op een wachtlijst en is elitair. Oost-maarland is duur met veel kermis erbij, met dure
parkeerplaats en vies zwemwater. Dus ja, er is behoefte aan zwemmen in een natuurgebied,
betaalbaar. Daarom trok men ook massaal naar de Enci-groeve.
We gingen altijd in Rekem. Maar dat is ook al lang niet meer.
We hadden de dousberg maar die moest schuiven voor de projectontwikkelaars
We hebben een zwembad en kunnen bij Eijsden ook in de Maas zwemmen. We moeten de
overgebleven weinige natuurgebieden koesteren en behouden en niet overgeven aan
commercie en mensen die zich niet realiseren hoe belangrijk natuur is en behouden moet
worden.
We hebben genoeg plek aan de grindgaten echter betalen blijft voor velen een issue
We moeten dat beetje natuur koesteren , enlaat commerciële instellingen maar een
zogenaamd'natuurbad'openen in een buitenwijk of zo.
Weinig plekken beschikbaar, veel studenten e.d. die zelf geen tuin hebben
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Wij hebben het zwembad in Maastricht voor zwemmen. Ik ben in de groeve geweest op een
warme dag en het was er veel te druk en onveilig, verkoeling zoek je maar ergens anders maar
niet in het water van de groeve.
Zie 5
Zie bij 5, het Geusselt bad is voor jongeren met klein inkomen te duur, en het dagstrand in
oostmaarland is te ver en duur.jekerdal is particulier elitair bezit geworden wat al met al hele
groepen uitsluit van zwemmen en recreëren.
Zie Enci -maar dan openZie het grote succes 90.000 bezoekers ENCI groeve
Zie hierboven (3x)
Zie lange wachttijd Jekerdal.
Zie mijn antwoord bij vraag 4. Er is veel te weinig en de baden die er zijn, voldoen niet aan de
vraag: Jekerdal omdat het een vereniging is en het Geusseltbad, wil je daar nog gevonden
worden....
Zie vraag 5.
Zijn genoeg plaatsen langs de maas
Zijn voldoende mogelijkheden.
Zo al boven genoemd
Zoals enci
Zoals gezegd is het Geusseltbad absoluut geen alternatief. De maastrichtenaar kom je in alle
leuke zwembaden in de buurt tegen, behalve in het geusseltbad
Zou graag met onze hond willen zwemmen hoop dat het binnenkort ergens kan bij de maas
Zwembad Geuselt is veel te duur
Zwembade bevatten teveel chloor.
Zwembaden worden gesloten ao zwembad dousberg verder heel weinig plaatsen waar je met de
kinderen naar toe kan geen.
Zwembaden zijn zeer beperkt en duur , of de reis ernaar toe is duur .
Zwemmen en recreeren
Zwemmen en wandelen
Zwemmen in natuurbad is fijner, maar laat de Enci groeve aan natuurontwikkeling!
Zwemwater genoeg. Verpest de natuur niet door de mens.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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