Stijging bezoekers voor Brusselse zwembaden
In 2017 stelt men positieve evoluties vast in de verwezenlijking van de opdrachten die de Stad Brussel
aan de VZW Brusselse baden toekende.
Met 784.783 betalende bezoeken heeft de vereniging vorig jaar een recordaantal zwemmers en
watersportbeoefenaars geregistreerd voor de drie zwembaden van de Stad Brussel. Zij breidde
eveneens haar aanbod van sportactiviteiten uit met een waterpoloclub voor dames in het zwembad van
Neder-Over-Heembeek en een club voor synchroonzwemmen in het centrumzwembad.

Context
Op 2016 en 2017 na was het sinds 2011 dat alle drie zwembaden van Stad Brussel gelijktijdig open
waren voor het publiek. Aangezien het zwembad van Laken sinds 1 april 2012 gesloten is voor grondige
renovatiewerken werden alleen gegevens uit 2011, 2016 en 2017 met elkaar vergeleken om een correct
beeld te krijgen van de bezoekersaantallen in de drie zwembaden.

Opmerkelijke feiten
-

toename van het aantal zwemmers tussen 2011 en 2017, met een recordaantal voor 2017,
toe-eigening van de zwembaden door inwoners van de gemeente (vandaag meer dan 2/3 van
individuele zwemmers – 44% in 2011, vandaag 68%),
toe-eigening van de zwembaden door meerderjarige inwoners van de gemeente (vandaag de
meerderheid van individuele zwemmers – 47% in 2011, vandaag 54%).

Voor de Eerste schepen van de Stad Brussel Alain Courtois kan men deze evolutie verklaren door “een
constante verbetering van de infrastructuur met oog op meer zwemcomfort, waterkwaliteit en hygiëne
in de vestiaires”. Deze ontwikkeling is ook positief dankzij “gerichte initiatieven om meer volwassenen en
senioren aan te trekken, en de invoering van aangepaste openingsuren die iedereen meer mogelijkheden
bieden om te komen zwemmen, zowel in ’s ochtends als ’s avonds”.
De liberale schepen is tevreden met deze tendens en is zeker niet van plan om de ontwikkeling van
andere projecten af te remmen: “deze inspanningen zijn gegrond omdat zwemmen, samen met lopen en
boksen, sinds mensenheugenis een ‘natuurlijke sport’ is voor de mens. Omdat we de kwaliteit van
infrastructuren hoog in het vaandel dragen installeren wij nieuwe douches in Neder-Over-Heembeek, zal
de waterzuivering met Uv-licht in oktober 2018 van start gaan in Laken en wordt het centrumzwembad
in 2019 gerenoveerd. Dit zijn allemaal initiatieven om van onze gemeentelijke zwembaden aangename,
veilige en milieuvriendelijke locaties te maken voor de burgers”.
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