Water in de Alblasserwaard
4 Onderzoeksvragen vanuit
de gemeente Molenlanden
Team Recreatie & Toerisme

Onderzoeksvraag 1

Als gemeente willen wij
graag meer informatie
over zwemrecreatie!
Dit kan door het
opstellen en afnemen
van een enquête
(vragenlijst).
Met de antwoorden
kunnen jullie ons meer
vertellen over zwemmen
in de gemeente:
Wat gaat goed en wat
kan beter?

Op de vragenlijst zouden de volgende vragen kunnen komen:
•

Waar zwemmen kinderen graag? (bijv. de Boezem, de Alblas, de Giessen, de Graaf of op een
andere plek of toch liever in een zwembad?)

•

Wat zijn de gevaren van het zwemmen in natuurwater?

•

Hoe kunnen we met elkaar die gevaren kleiner maken?

•

Zijn er faciliteiten (zoals een steiger met zwemtrapje) die ontbreken?

•

Wat doen kinderen nog meer in de zomer op en bij het water?

•

Buurtbewoners vinden het niet altijd fijn als er gezwommen wordt in de buurt van hun huis.
Hebben kinderen wel eens zo’n situatie meegemaakt en wat zouden we daar met elkaar aan
kunnen doen?

•

Wat vinden ouders eigenlijk van zwemmen in natuurwater? Vinden ze het eng dat hun kind
daar gaat zwemmen en verbieden ze dat?

Onderzoeksvraag 2
Waar in de gemeente
kan je een bootje huren?
Hoe heten de verhuur
bedrijven?
En wat voor boten
verhuren zij?
(op een lijst)

Op welke locaties zitten
de verhuurbedrijven?
(op een kaart)
Tip: meer informatie is misschien te
verkrijgen via de plattelandsorganisatie
Den Hâneker: www.denhaneker.nl
en www.varenindepolder.nl

Onderzoeksvraag 3
Welke vaarroutes zijn
er in de omgeving van
Kinderdijk, Oud Alblas,
Bleskensgraaf?
En zijn deze geschikt
voor alle vormen van
waterrecreatie?

(varen met een motor/fluister
bootje, roeibootje, kano, sup)

Wat mist er nog aan
routes?
Voor welke vorm
van
waterrecreatie?

Tip: meer informatie is misschien te
verkrijgen via de
plattelandsorganisatie Den
Hâneker: www.denhaneker.nl
en www.varenindepolder.nl

Onderzoeksvraag 4
Waar vind je speciaal
ingerichte vissteigers?
(je mag zelf een kern / plaats
kiezen)

Hoeveel steigers zijn er
in deze kern / plaats?
Op welke locaties?
(een lijst en een kaartje)

Missen er nog
faciliteiten bij de
vissteigers?

Heel veel succes met de onderzoekvragen!
Voor meer informatie of overleg kan je mij
een mailtje sturen op:
annelies.bongers@jouwgemeente.nl

