
 

Portefeuille: 

Onderwerp: Opheffen Zwemstrand Zwolse Hoek 

Voorgesteld besluit
1. Huidige Zwemstrand Zwolse Hoek opheffen in verband met meerjarige overschrijding E-
colibacterie;
2. Basisvoorzieningen op het strand verwijderen;
3. De raad informeren.

Inleiding
Tot enkele jaren geleden was zwemmen bij ‘Zwemstrand Zwolse Hoek’ een ideaal dagje uit voor het 
hele gezin. Helaas kampt het zwemstrand sinds 2018 met overschrijding van de E-coli waarden, 
waardoor het strand niet meer in aanmerking komt als officiële zwemgelegenheid. Dit wordt 
veroorzaakt door onder andere uitwerpselen van watervogels die regelmatig in grote getale aanwezig 
zijn in de zwemzone. Door eerdere problematiek rondom het zwemstrand werden in 2013* de 
zogenaamde strekdammen in het water met 20-30 cm verlaagd, zodat deze niet meer boven het water 
uitsteken én hierdoor geen rustplaats meer vormen voor watervogels. Helaas is dit niet afdoende.
Daarnaast is door de droge zomers de stroomsnelheid van de IJssel de laatste jaren afgenomen, wat 
mogelijk een negatief effect heeft op de stroming/verversing van het water nabij de Ketelbrug.

De gemeente Noordoostpolder faciliteert zwemmogelijkheden en zorgt tevens voor onderhoud op- en 
rondom het strand door te zorgen voor afvalverwijdering, het maaien van de dijk en beheer van de 
toiletten. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen circa € 12.500,00.

Op basis van bovenstaande wordt geadviseerd om het zwemstrand per 2021 officieel op te heffen.

*In de periode 2009 – 2012 gold er ook al een negatief zwemadvies voor ‘Zwemstrand De Zwolse 
Hoek’.

Beleidsreferentie 
N.v.t.

Doelstelling

Argumenten

1.1 Gezondheidsrisico’s zorgen voor onveilige zwemsituatie
Door verschillende maatregelen is de afgelopen jaren getracht de E-colibacterie onder 
controle te krijgen. In 2014 leek dit succesvol, maar de laatste jaren is een goede 
waterkwaliteit niet meer haalbaar. De genomen maatregelen wegen niet meer op tegen de 
gezondheidsrisico’s. Ter aanvulling: het zwemwater en strand wordt regelmatig door 
Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechstreek (OFGV) 
gecontroleerd. Omdat het zwemwater al drie jaar achtereen kampt met de overschrijding van 
de toegestane hoeveelheid E-colibacteriën, komt het water niet meer in aanmerking als 
officiële zwemgelegenheid en dient er een permanent negatief zwemadvies voor deze locatie 
te worden ingesteld. Er zijn ook geen maatregelen meer te bedenken  om de waterkwaliteit te 
verbeteren.

1.2 Met de komst van aantrekkelijke zwemstrandjes zoals de Wellerwaard, strand Schokkerhaven 
en twee stranden nabij Urk wordt voor de waterrecreant wel een goed zwemalternatief in de 
regio geboden. Bovendien bieden deze plekken goede faciliteiten in de nabije omgeving. 



1.3 Sinds de komst van deze bovengenoemde zwemlocaties is het aantal dagbezoekers aan het 
zwemstrand Zwolse Hoek enorm afgenomen. Op zomerse dagen telt het zwemstrand 
maximaal 50 dagbezoekers. Bijkomend probleem is dat er in de avonduren regelmatig 
activiteiten ‘georganiseerd’ worden die voor de nodige overlast zorgen zoals afval en 
vernielingen op het strand. 

2.1 Geen vernielingen en onderhoud aan basisvoorzieningen
Met het opheffen van het zwemstrand kunnen ook de basisvoorzieningen die jaarlijks voor een 
kostenpost zorgen worden verwijderd. Denk hierbij aan toiletten en prullenbakken. De kosten 
voor het verwijderen  worden geraamd op €10.000. Er worden aanvullend borden geplaatst 
dat het betreffende zwemstrand geen officieel strand meer is. 
Door het verwijderen van dergelijke voorzieningen wordt de verleiding voor mogelijke 
bezoekers ook beperkt. 

Kanttekeningen
Met het opheffen van het strand wordt de ‘Zwolse Hoek’ weer onderdeel van de kering van de 
Noordoostpolder waarbij Waterschap en Rijkswaterstaat zijn betrokken. Zij worden vanzelfsprekend 
op de hoogte gesteld. Tevens wordt buurgemeente Urk geïnformeerd over het opheffen van het 
betreffende strand.

Planning/Uitvoering
Na uw besluit zal het ingenieursbureau worden geïnformeerd en vervolgstappen worden bepaalt. 
Eveneens zal met de afdeling communicatie worden overlegd wat er nodig is om het publiek te 
informeren. 

Bijlagen
Bronanalyse strand Zwolse Hoek 017196424
Verslag overleg NOP Zwolse Hoek 017196424


