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Onderwerp 

Schriftelijke vragen van het lid Vroege inzake zwemmen in de stad 

Aan het college van burgemeester en wethouders  

Toelichting door vragensteller: 

 

Ernst Bakker, oud D66-wethouder in Amsterdam, introduceerde in 1979 de ijsnota. Deze 

ijsnota is nog jaren actueel gebleken: schaatsen op de Amsterdamse grachten is voor veel 

Amsterdammers een unieke en romantische belevenis. De fractie van D66 meent nu dat de 

ijsnota een zomerse evenknie verdient: zwemmen in de Amstel.  

 

Door onze stad stroomt de Amstel en het water van de Amstel is van opvallend goede 

kwaliteit. Dat biedt kansen, zeker gezien de steeds warmere en langer durende zomers èn de 

coronacrisis die ertoe zal leiden dat mensen vaker en langer vakantie zullen vieren in eigen 

land en stad.  

 

Het is wat fractie van D66 betreft wenselijk om het potentieel aan officiële zwemplekken in 

onze stad maximaal te benutten, zodat de drukte zich niet concentreert op de beperkte 

plekken waar nu wel gezwommen mag worden. Zo kan de 1,5 meter afstand gewaarborgd 

worden en concentreert de drukte zich niet op een paar plekken.  

 

Gezien vorenstaande heeft het lid Vroege, namens de fractie van D66 op grond van artikel 45 

van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen 

aan het college van burgemeester en wethouders gesteld: 

 

Inleiding op de vragen: 

Op dit moment zijn er door de provincie Noord-Holland geen officiële zwemplekken 

aangewezen in de Amstel in de stad. Dat betekent dat Amsterdammers die toch willen 

zwemmen in de Amstel risico’s lopen en dit kan ook betekenen dat die Amsterdammers 

overlast geven aan het verkeer op het water en aan de omwonenden.  

 

1. Is het college bereid op zeer korte termijn met de provincie het gesprek aan te gaan zodat 

langs de Amstel officiële zwemplekken aangewezen worden?  

 

2. Het college heeft in de Watervisie 2018 aangegeven te willen verkennen, samen met 

woonbootbewoners, walbewoners en andere betrokkenen aan de Amstel, hoe woonboten 

verplaatst kunnen worden om het zicht op de Amstel te vergroten en het recreatief gebruik 

van de Amsteloevers voor meer mensen mogelijk te maken. Wat is hier concreet uit 

gekomen? 

 

3. Daarnaast kondigde het college in de Watervisie aan te kijken hoe niet-officiële locaties in 

natuurwater waar wel veel gezwommen wordt veiliger gemaakt kunnen worden. Wat is er 

uit deze verkenning gekomen? 
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4. Is het college bereid om behalve de officiële zwemplekken
1
 ook de niet-officiële 

zwemplekken zichtbaar maken, ter bevordering van spreiding, zodat ook diverse plekken 

langs de Amstel zichtbaar zijn?  

 

5. In de Watervisie uit 2018 heeft de gemeente eveneens aangekondigd samen met de 

provincie Noord-Holland een verkenning te doen naar de mogelijkheden voor meer en 

veiligere zwemplekken in natuurwater in Amsterdam. Tevens zou er worden gezocht naar 

één of twee nieuwe officiële zwemlocaties in natuurwater binnen de Ring. Wat is er uit 

deze verkenning gekomen?  

 

6. Ziet het college mogelijkheden om met spoed (dus vóór de zomer) het aantal 

natuurzwemplekken met recreatiemogelijkheid in de stad uit te breiden? 

 

7. Kan het college de reeds bestaande zwemplekken in Amsterdam en de directe omgeving, 

die zich op fietsafstand bevinden, beter communiceren zodat mensen weten waar ze 

allemaal heen kunnen op de fiets om te zwemmen? 

 

8. Hoe zorgt het college ervoor dat blauwalg voorkomen wordt, zodat we niet in de situatie 

komen dat er negatieve zwemadviezen moeten worden uitgegeven? Welke 

preventiemethoden hanteert het college tegen blauwalg? 

 

Het lid van de gemeenteraad,  

   J.S.A. Vroege 

 

                                                   
1
 https://www.amsterdam.nl/sport/zwemmen/officiele/  
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