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Nederlanders
zwemmen graag in open water
Ze kunnen daarvoor terecht op circa 650 ofﬁcieel aangewezen zwemlocaties.
Maar dat blijkt niet genoeg. Met dit boekje brengen wij in beeld dat in ons land
veel wordt gezwommen en gebadderd buiten de ofﬁciële locaties. De ofﬁciële
zwemlocaties zijn vaak niet in de buurt of voldoen niet altijd aan de eisen van de
zwemmers. Veel mensen hebben daarom een eigen zwemplekje: dicht bij huis,
meer in de natuur of ergens waar ze lange afstanden kunnen zwemmen.
Ook vanwege de waterkwaliteit zoeken recreanten dikwijls spontaan verkoeling
op ofﬁcieuze plekken. Uit onderzoek van het Kenniscentrum Recreatie blijkt
dat het ofﬁciële zwemwater in warme zomers steeds vaker wordt afgekeurd. In
augustus 2009 gold voor gemiddeld 15% van alle ofﬁciële zwemlocaties een verbod of waarschuwing, meestal vanwege blauwalg. In Limburg en Zuid-Holland
liep dit percentage op tot ongeveer 30% en in Noord-Holland zelfs tot meer dan
50%. Hieruit blijkt dat het huidige aanbod gevoelig is voor problemen met de
waterkwaliteit, waardoor op warme dagen het aanbod aanzienlijk afneemt. Het
gevolg is dat recreanten moeten uitwijken naar andere locaties.
De locatie van de ofﬁciële zwemlocaties is discutabel. Er zijn relatief weinig ofﬁciële zwemlocaties in en om de stad, ondanks dat er behoefte aan is. Dat blijkt
uit de populariteit van stadsstranden waar zwemmen nu nog verboden is. De
‘hittestress’ in de steden neemt toe en dat vraagt om meer mogelijkheden voor
verkoeling. Onze rivieren en riviertjes bieden mooie zwemplekken maar die zijn
niet altijd veilig door de scheepvaart. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
inrichting en beheer bieden mogelijk een uitkomst om de beroeps- en pleziervaart en de waterafvoerfunctie te combineren met veilig zwemmen.
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Volgens de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn zijn provincies vanaf
het badseizoen 2010 verplicht jaarlijks ofﬁciële zwemwaterlocaties
aan te wijzen of af te voeren. Daarbij moeten zij het maatschappelijke
veld betrekken. Een goede ontwikkeling, zeker omdat driekwart van
de Nederlandse huishoudens gebruik maakt van recreatiemogelijkheden bij oppervlaktewater. Door burgers te vragen naar hun favoriete zwemlocaties en de factoren die daarbij een rol spelen, worden
wensen inzichtelijk. De provincies kunnen daar dan rekening mee
houden bij het aanwijzen van zwemlocaties.
In dit boekje brengen we verschillende locaties in beeld waar jong en
oud graag zwemmen, hoewel de waterkwaliteit en veiligheid er niet
worden gecontroleerd. We doen dit met foto’s, verhalen en belevingen
van zwemmers. Met deze voorbeelden vragen we aandacht voor het huidige aanbod van ofﬁciële zwemlocaties.
Het Kenniscentrum Recreatie gaat graag het gesprek aan met Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, water- en recreatieschappen over het huidige
aanbod van zwemwater. Wij kennen de behoefte van recreanten, maken
kansen voor de toekomst inzichtelijk en doen onderzoek naar het aanbod
van zwemlocaties. Zwemmen in open water is een belangrijke recreatievorm.
Wij werken dan ook graag samen met waterbeheerders en overige betrokken
organisaties aan mooi zwemwater voor ons allemaal!
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Ontdekte
Zalig om op een warme dag na mijn werk hier een plons te maken! Aan het
einde van de werkdag vind ik de tijd te kort om nog helemaal naar een ofﬁciële
zwemplek te ﬁetsen. Voordat het echt avond wordt wil ik nog lekker van die paar
zonuren genieten. Deze locatie is daarvoor ideaal! In het kanaal kun je prima
zwemmen en het is vlak bij mijn huis.
Je komt hier altijd andere mensen tegen die aan, op of in het water zitten. Ook
zijn er verderop altijd wel kinderen die van de brug af springen.
Van de roeiboten heb je geen last, die zitten verder op het water. Wel vervelend
is drijfvuil dat regelmatig voorbij komt, soms lijkt het water daardoor zo vies,
dan blijf ik gewoon lekker pootje baden.

Ralph de Weerdt
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zwemplekjes
Ze kunnen wel boos zijn dat de kinderen van de sluis springen. Maar er
is haast geen plek waar ze kunnen zwemmen in de rivieren. Wel bij de
brug maar dat is te gevaarlijk.
Hadden we eerst achter bij onze cafetaria een plek tussen de boten met
een trappetje om eruit te komen, mogen we daar ook al geen gebruik van
maken. We hebben geen plek in ons dorp, alleen buiten ons dorp in het
kanaal. Maar daar komen we niet uit het water.

Eline
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Mijn naam is Henk Hijdra, ik ben 63 jaar oud en niet meer werkzaam. Ik houd
van de natuur en wandel en fotografeer daar graag. Maar ik loop ook hard,
ﬁets en zwem. Met mijn vrouw Yvonne train ik meerdere keren per week in
het Bernissegebied voor de triathlon. Ik ﬁets liever over een mooi kronkelend
weggetje in de natuur dan op een drukke kaarsrechte weg. En zo zwem ik
liever in een mooi riviertje, dan dat ik baantjes trek in een zwembad. Van
eind april tot eind september zwemmen we in de Bernisse. De natuur,
de eilandjes, de vele watervogels, het is allemaal mooi. Soms starten we
vanuit een ofﬁciële zwemlocatie bij een strand. Daar beschadig je niet zo
snel je voeten.
Risico’s beperken we door nooit alleen te zwemmen en een wetsuit te
dragen. Van te voren kijken we op de website van de provincie naar de
waterkwaliteit van de nabijgelegen ofﬁciële zwemplekken en naar de
weersverwachting. Bij het te water gaan buiten een strand dragen we
waterschoenen om onze voeten te beschermen. Wanneer we merken
dat het water sneller stroomt dan anders houden we onze schoenen
aan zodat we eventueel terug kunnen lopen. Meestal zwemmen we
zonder schoenen, dat is prettiger. We laten de schoenen een beetje
uit het zicht tussen de waterplanten achter. Het gebeurde eens dat een
slimme hond dat zag. Hij sprong in het water pakte een schoen en zwom
achter ons aan om de schoen terug te brengen!
We houden rekening met andere gebruikers, geen zwemmers, want die
kom je niet tegen. Wel vissers, waar we in een grote boog om heen gaan.
Boten zijn er nauwelijks want er is een vaarverbod voor motorboten.
Helaas dreigt dat te worden opgeheven. Een enkele keer is er een surfer op
de Stompaerdse plas. In dat geval gaan we de plas niet op en zwemmen de
rivier verder af.

Henk Hijdra
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Nergens kan je zo lekker ongestoord zwemmen als daar.
Op andere plaatsen moet je heel erg oppassen met scheepvaart en
andere boten, dit is mooi gelegen en rustig qua scheepvaart. Van Laagnaar Hoog-Keppel kan je gewoon ongestoord zwemmen.
Je zou de locatie mooi kunnen aanwijzen als dé lange afstand zwemlocatie van Oost Gelderland. Wellicht geen overbodige luxe na het succes
van Maarten van der Weijden. Het is prettig om van brug naar brug te
gaan in plaats van zoveel keer heen en weer.

Jaap Rikken
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Omdat het redelijk ver ﬁetsen is naar de dichtstbijzijnde ofﬁciële locatie
in Bussloo zwem ik graag hier.
Deze locatie licht op 600 meter lopen vanaf mijn huis. Wellicht kan de
locatie ofﬁcieel worden aangewezen als plek om te zwemmen.
Op de locatie is in elk geval geen scheepvaart toegestaan en daarnaast
past het binnen het kader van de waterrecreatie, het kanaal is namelijk
onderdeel van een kanoroute.

Sander van Schoonhoven
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Als de
de dagen
dag
gen weer
weer langer worden en de temperatuur het toelaat, dan ben ik
regelmatig
l ti te
t vinden
i d in de Maas. Dicht bij het kleine voetbalveldje zwem ik
in het voorjaar en zomer mijn kilometers. Het liefst in de avonduren als de
zon nog net aan de horizon staat. Soms met een straffe wind op kop, en de
stroom en regen tegen. Een beetje het oergevoel oproepend.
Zwemmen in de Maas die daar al eeuwen op die plaats stroomt, en steeds
weer anders is. Maar ook vooral zwemmen op een zwoele zomeravond met
het water zo glad als een spiegel. Je één voelen met de natuur, genieten
van al het moois dat je ziet als je even rust, en natuurlijk de stilte om je
heen. Een praatje maken met een visser aan de kant, (die trouwens liever
heeft dat je doorzwemt), of kijken naar een stel zwanen.
En dan de beloning als je terug zwemt en in de verte je Stadje ziet liggen.
Dat is het toch wat we willen, een oud Stadje, water, en een grasveldje
(om evt. je tentje op te zetten). Soms word ik dan na mijn zwemtocht nog
uitgenodigd door Frans en Albertine van der Steen op hun woonark Prinses
Margriet voor een kop kofﬁe of een wijntje. Helemaal af, zo’n dag.
Daar word ik nou blij van.

Benno Wildenbeest
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Van de brug springen geeft een
Kick! Ik ben er niet mee bezig
dat het geen ofﬁciële zwemplek is, het is leuk en lekker
dicht bij huis!

Zua

Geen ﬁle naar het
strand, lekker dichtbij
voor een duikje!

Esther Jonk

“We waren op zoek naar een rustige zwemplek.
Het zwembad was te druk, lange rij. Hier is het uitzicht mooi, is het rustig en er is natuur.”

Judith Leeuwenkuil
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Deze locatie maakt het mogelijk om dicht bij huis sportief bezig te zijn,
daarom is deze plek geliefd. Het is de enige geschikte open zwemwater
locatie in de regio. Omgeven door een mooi stadscentrum en veel natuur.
Ondanks dat het geen ofﬁciële zwemlocatie is laat de gemeente de waterkwaliteit regelmatig controleren. De locatie is afgekeurd als openluchtzwembad in verband met onvoldoende helderheid van het water,
maar bacteriologisch is het oké. Er is geen stroming op deze plek dus
kunnen we er veilig zwemmen. Als de testresultaten slecht zijn, dan
worden we gewaarschuwd. De buurgemeente heeft zelfs een trap geplaatst voor de vele zwemmers.

Bram van Lare
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Ik train hie
hier
er wekelijks
wekel
met een groep van 10-20 personen van mijn zwem-,
poloen op de 2e zondag in augustus vindt hier een
l en triatlonvereniging
t i tl
triatlonwedstrijd plaats voor 250 deelnemers.
Je kunt hier trainen in een lange rechte baan, dat is overzichtelijk. Er is weinig
scheepvaart en de waterkwaliteit is goed. Er is een steiger met een trapje
waarmee je gemakkelijk in en uit het water komt. Daarnaast is de locatie
goed te bereiken doordat deze aansluit op een parkeerterrein.
Het zou een ofﬁciële zwemlocatie moeten worden, want voor de wedstrijd
in augustus moet nu een vergunning worden aangevraagd. Daarnaast is er
veel behoefte bij de zwemverenigingen en omwonenden om te zwemmen
op deze plek. De locatie sluit ook goed aan bij het nabij gelegen sportpark.
Er zijn wel risico’s, zoals de slechte waterkwaliteit, scherpe voorwerpen
op en in de bodem en de aanwezigheid van pleziervaart en sportvissers.
Het zou beter zijn met enkele zwemsteigers met trapje en eventueel
een duikplank, zodat je gemakkelijk in en uit het water kan. De oevers
zijn begroeid met riet en biezen en daardoor wel natuurvriendelijk,
maar moeilijk toegankelijk voor zwemmers. Het plaatselijk instellen van
een visverbod helpt ook de veiligheid te bevorderen.

Bert Dijksman
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Honderd meter achter ons huis kun je zwemmen. Wie doorloopt over een
zandpad en nog wat verder door het bos, komt uit bij een idyllische zwemplek. Een privé-strand bijna. Op een zondag tijdens een hittegolf dit jaar
zaten er vijftien mensen. Ongekend druk, klaagde de buurvrouw. Want
vaker wel dan niet zit je er helemaal alleen.
De eerste keer zwommen we er na ons feest met een man of tien. Maar
het is ook erg ﬁjn om na een lange dag ’s avonds een frisse duik te
nemen. De laagstaande zon geeft de bomen en struiken langs de kant
een warme, goudgele gloed en alles om je heen is stil.

Fiepke
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ZEE EN STRAND
Zee en strand is in ieder land
Het is heel plezant aan de waterkant
De zon die op je schijnt
De regen die verdwijnt
En de rust die je daar vindt
Is hetzelfde als een kind
Een kindje dat speelt in het zand
Maar pas op dat hij niet verbrand
Verbranden door de zon
Het is jammer dat dat kon
Samen ﬁjn schelpen zoeken
En misschien ook wel een reis boeken
Een reis naar een wit strand
En een helder blauwe zee
O, kon ik ook maar mee
Zwemmen in de zee
Zonnen op het strand
Schelpen zoeken in het zand
Dat maakt je weer een kind
Schelpenkettingen maken
Niemand die blijft achter haken
Zitten op een laken
Gezellig in het zand
In ons eigen vertrouwde land
Dat maakt het weer plezant
Alsjeblieft neem me mee
Over land en over zee
En zeg alsjeblieft geen nee

Vanya
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Het is heerlijk om hier in de plas te zwemmen. Vaak varen we naar deze locatie
toe zoals zo veel mensen dat doen. Mensen springen dan van hun bootje af om
te zwemmen. Sommige zwemmen naar het dichtbij gelegen strandje, daar
waar huizen aan het water grenzen. Ik vind het juist zo ﬁjn dat ik hier niet
met 100 mensen hutje bij mutje op elkaar zit dus blijf ik heerlijk wat verder
op het water en weg van al die overvolle strandjes met gezinnen en kinderen. Het is hier ook helemaal niet diep en het water lijkt net zo schoon.
Ik heb er nog nooit over nagedacht dat dit geen ofﬁciële zwemplek is, ik
ging er eigenlijk vanuit dat overal de waterkwaliteit wordt gecontroleerd.
Nu ik dit weet weerhoud het mij er niet van hier te blijven zwemmen.
Het blijft nog steeds een plek waar meer rust te vinden is dan op al die
populaire stranden.

K.M.
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Stadsstranden
Stadsstranden zijn potentiële zwemplekken. Het aantal stadsstranden in
Nederland neemt explosief toe. Geen wonder: ze bieden de mogelijkheid
om ‘het strandgevoel’ te beleven zonder daarvoor in de ﬁle te staan naar
de kust. Helaas is het maar op één stadsstrand ofﬁcieel toegestaan om
te zwemmen. Jammer, vinden de vele bezoekers. Juist op warme dagen
is een duik in het water een welkome verkoeling.
Het bieden van zwemmogelijkheden in en om de stad is dé uitdaging
voor de toekomst. Door de klimaatverandering neemt de hittestress
in de steden toe en zullen mensen massaal verkoeling zoeken in het
water, liefst dicht bij huis.
Ook rivieren zijn populair bij zwemmers. Door de stroming speelt de
problematiek rondom de blauwalg veel minder dan in stilstaande wateren.
In grote rivieren zijn echter grote risico’s door de scheepvaart en stroming.
Hoe organiseren we veilige zwemmogelijkheden die samengaan met de
scheepvaartfunctie en de afvoer van water?
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