Bijlage 1: Toelichting op de wijzigingen 2012 ten opzichte van de lijst met officiële
zwemplekken 2011
Voor het zwemseizoen 2012 zijn er enkele wijzigingen in de lijst met officiële zwemplekken
ten opzichte van 2011:
Nieuwe officiële zwemplekken zijn:
1. Pieterman, gemeente Edam/Volendam;
2. de Grote Speelweide (Amsterdamse Bos), gemeente Amstelveen;
3. Molenplas, gemeente Haarlem;
Door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland worden de zwemplekken 1, 2 en 3
aangewezen als (onderdelen van) watersystemen met de functie zwemwater op grond van
artikel 4.12 lid 3 van het Waterbesluit.
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te voeren officiële zwemplekken zijn:
Weezenland (naturistenstrand ‘t Twiske), gemeente Oostzaan;
Strand Houtrak |(Oostzijde speelvijver), gemeente Haarlemmerliede;
Kennemermeer (voorheen Binnenmeer) Velsen, gemeente Velsen

Motivatie voor afvoeren
4. Weezenland (t Twiske): Deze voor onderhoud slecht bereikbare zwemplek voor
naaktrecreatie wil de houder Recreatieschap ’t Twiske verplaatsen naar de nabijgelegen
officiële zwemplek Baaiegat. Zwemplek Baaiegat kent nu weinig bezoekers, dus daar is
ruimte voor de doelgroep naaktrecreatie. De zwemplek wordt geheel naar de wensen van de
nieuwe doelgroep ingericht (meer beschutting, recreatieve voorzieningen e.d.).
De zwemplek Weezenland wordt niet langer onderhouden. Omdat onder meer het hek
verdwijnt en er voor het maaibeheer runderen worden ingezet, is deze zwemplek niet langer
geschikt als zwemplek. Het zwemmen wordt hier door de houder nu ook ontraden.
5. Strand Houtrak (Spaarnwoude): Op deze zwemplek wordt al sinds de inrichting in 2003
door een gering aantal mensen gezwommen. In 2011 heeft recreatieschap Spaarnwoude
besloten op deze zwemplek te willen bezuinigen en deze plek niet langer aangeboden en
daarmee onderhouden. Uit tellingen is gebleken dat hierdoor niet langer mensen zwommen
bij strand Houtrak. Daarbij is de waterkwaliteit hier slecht door onder andere zeer
nutriëntrijke kwel waarvoor geen structurele maatregelen om dit op te lossen bestaan.
6. Binnenmeer Velsen: Op deze zwemplek wordt door een zeer gering aantal mensen
gezwommen, is uit tellingen gebleken. Daarbij is de waterkwaliteit op deze zwemplek slecht
ten gevolge van blauwalg. Mogelijke maatregelen zijn kostbaar en wegen niet op tegen de
baten. Bovendien is de effectiviteit van de maatregelen op voorhand niet bekend.
Anno 2011 waren er 121 officiële zwemplekken in Noord-Holland, verdeeld over 65 locaties.
Met de voorgestelde wijzigingen zijn er anno 2012 dan 121 officiële zwemplekken, verdeeld
over 66 zwemlocaties1.
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De term ‘zwemlocaties’ is administratief en bedoeld om zwemplekken die bij dezelfde kustgemeente
of recreatieschap horen te groeperen. Het aantal zwemplekken geeft aan hoeveel verschillende officiële
plekken er zijn in NH om te zwemmen.

