
Verslag 

Datum : 26 oktober 2020 (beeldbellen)
Onderwerp : Strand Zwolse Hoek waterkwaliteit EU toets 2021  
Aanwezig : Menno Hiemstra (NOP), Kees Hop (NOP) en Erik Pompert (RWS) en

   Bart Hamer (OFGV)

  

Inleiding
Het Strand Zwolse Hoek is voor waterkwaliteit door de EU toets 2021 slecht en moet status 
negatief zwemadvies krijgen. Dit na 3 jaar een overschrijding van de norm (zie bijlage 2). In 
de periode 2009-2012 was dit ook het geval en is met maatregelen de waterkwaliteit goed 
geweest (zie verslag “Bronanalyse Strand Zwolse Hoek,2014”). De vraag is wel of niet te 
behouden als officiële aangewezen zwemwaterlocatie. De eerste bespreking en oriëntatie is 
geweest op 26-10-2020.

Verslag
Bart heeft verzocht om dit overleg om te bekijken hoe de gemeente verder wil met het 
Strand. De volgende vragen kwamen aan bod:
- Aantal mensen bij drukke dag max 50. 90% van Urk. s’ Avonds en weekend worden door 

jeugd ook feestjes gehouden
- Aantal vogels Wel veel nijlganzen rond IJsseloog en veel ganzen elders in de Randmeren, 

maar niet bij dit strandje. Volgens RWS wel aalscholvers in het verleden en deze mogelijk 
terug gekomen. Ook zijn er zwanen. Volgens NOP probleem met veel watervogels aan de 
andere kant brug op IJsselmeer. RWS denkt dat komvorming te weinig doorspoeling geeft.

- Onderhoud toilet Is goed volgens NOP, 2x per dag schoonmaken en bij drukte vaker. 
Begin periode 2020 toiletten gesloten door Covid-19 maatregelen.

- Waterpeil RWS er is wel veel minder wateraanvoer IJssel door droge jaren en minder 
doorstroming ter plekke misschien. Geen lagere waterpeil maar dammen kunnen door 
windinvloed wel eens boven water komen.

- Meer honden op strand Nee volgens NOP zijn er niet meer honden geweest. Kan 
eventueel wel een hondenstrand van gemaakt worden misschien ?

- Strand onderhoud Volgens NOP was het goed en ook de toiletten waren schoon.
- Periode Eerder waren overschrijdingen eind september /oktober, nu vreemd genoeg in juli 

en dus meer in de zomer dan voorheen in het najaar
- Hoe wil de strandbeheerder NOP verder Vraag is of er voldoende geld beschikbaar is voor 

maatregelen (b.v. meer toezicht of vogel verdrijfsystemen) bij de NOP. Dit zal NOP intern 
bespreken.

 

Afspraken
- OFGV vraagt hun toezichthouders naar hun bevindingen deze zomer voor dit strand.
- NOP doet navraag bij opzichter/onderhoudsbedrijf naar hun bevindingen deze zomer voor 

dit strand.
- NOP heeft politiek overleg over gevolgen sluiten of aanhouden.
- OFGV maakt over ca. 3 weken een nieuwe afspraak voor overleg.



Bart Hamer
OFGV

Bijlage 1 toevoegingen toezichthouder OFGV 

Hierbij enkele toevoegingen toezichthouder OFGV:

- Bij bepaalde windrichtingen, verschillende malen honderden/duizenden watervogels 
waargenomen in de nabijheid van de zwemzone. Dit jaar overschrijding ecoli gehad. 
Ecoli is een poepbacterie, afkomstig van mensen/dieren.

- De traptreden in het dijklichaam zijn bij de tweede trap verzakt. De gemeente is 
hiervan op de hoogte en  heeft hier waarschuwingsborden geplaats. Advies trap in 
orde maken, puntje veiligheid.

- Weinig strandbezoekers en zwemmers waargenomen.
- Ten tijde van de hittegolf, veel dode aangespoelde paling op het strand en in de 

nabijheid, dit is bekend bij R.W.S.. Dit was op verschillende momenten.
- Het strand grenst aan een Natura 2000 gebied. In de Provincie Flevoland mag je niet 

zomaar moedwillig vogels verjagen op zwemstranden. De Provincie Flevoland is hierin 
het bevoegd gezag. 

Met vriendelijke groet,
A. (Adriaan) van Ree
Toezichthouder Zwemwater/ 



Bijlage 2 Maatregelen strand Zwolse Hoek 2009 -2020

Locatie Zwemverbod \
Waarschuwing

Reden Ingesteld Ingetrokken   Aantal dagen

Zwolse 
Hoek
N.O.P

Zwemverbod E-coli 10-09-
2009

18-09-2009              9 
  Totaal 9 

Zwolse 
Hoek
N.O.P

Geen 2010              0 
  Totaal 0 

Zwolse 
Hoek
N.O.P

Waarschuwing E-Coli 02-09-
2011

06-09-2011              4
  Totaal 4

Zwolse 
Hoek
N.O.P

Negatief 
zwemadvies

E-Coli 07-09-
2012

21-09-2012              14
  Totaal 14

Zwolse 
Hoek
N.O.P

Geen 2013              0 
  Totaal 0 

Zwolse 
Hoek
N.O.P

Geen 2014              0 
  Totaal 0 

Zwolse 
Hoek
N.O.P

Geen 2015              0 
  Totaal 0 

Zwolse 
Hoek
N.O.P

Geen 2016              0 
  Totaal 0 

Zwolse 
Hoek
N.O.P

Geen 2017              0 
  Totaal 0 

Zwolse
Hoek
N.O.P

Waarschuwing
 

E-coli 12-7-2018 17-7-2018               6
   Totaal 6

Zwolse
Hoek
N.O.P.

Nader onderzoek
Nader onderzoek
 

E-coli
E-coli

11-7-2019
09-8-2019

19-7-2019
14-8-2019

              9
              5
   Totaal 14

Zwolse
Hoek
N.O.P.

Nader onderzoek *
Waarschuwing **
 

E-coli
E-coli

02-7-2020
06-7-2020

06-7-2020
16-7-2020

              5
              10
   Totaal 15

 * Uitslag binnen gekregen van Rijkswaterstaat, van 29 en 30 juni, overschrijding 
ecoli bacterie 2759, Op vrijdag 3 juli vindt her bemonstering plaats. I.v.m uitslag 
meetresultaten nader onderzoek aangemaakt op zwemwater.nl. Beheerder 
telefonisch op de hoogte gesteld.



 ** Resultaten her bemonstering Rijkswaterstaat ontvangen, overschrijding E-
colibacterie 2792. Hierop Nader Onderzoek, omgezet naar een Waarschuwing. Veel 
watervogels voor de zwemzone.

Totaal 2009 -2020 :

3  Nader onderzoek.
3 Waarschuwingen.
1 Negatief zwemadvies.
1 Zwemverbod.
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