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Onderwerp: Hitte en de behoefte aan recreatie op en aan het water 

De afgelopen weken waren heet, erg heet. Mensen zochten verkoeling op het water met 
bootjes en in groene gebieden aan het water, zoals het kleine strandje bij het Westerveldse 
bos, aan de IJssel en ook bij de Noorderkolk. Heerlijk om op dat soort plekken te zijn met de 
hitte en het is duidelijk dat de behoefte aan waterrecreatie groot is. De keerzijde is dat deze 
recreatie in een aantal gevallen in beschermde natuurgebieden plaatsvindt waar je niet mag 
komen omdat daar kwetsbare natuur beschermd wordt. Ook wordt er veel afval 
achtergelaten. De gemeente geeft aan dat de inzet van toezicht en handhaving 
geïntensiveerd is in natuurgebieden. Toch zien en horen we dat recreatie gewoon plaatsvindt 
in de verboden gebieden en dat de gemeente het dus blijkbaar nog steeds lastig vindt om de 
regels te handhaven.  

Omdat er steeds meer mensen in Zwolle komen wonen, de hete perioden gaan toenemen en 
het belangrijker dan ooit is dat we planten en dieren beschermen, willen we naar een 
oplossing zoeken. Wij willen graag dat er meer plekken komen waar je verkoeling kunt 
zoeken, met name op en aan het water. Groen, veilig en mooi, maar met respect voor 
planten en dieren en beschermde natuur. We denken aan de gebieden richting stad vanaf de 
Mastenbroekerbrug, stadsgrachten en Almelose kanaal, maar wellicht ook door het leggen 
van nieuwe waterverbindingen. 

Wij stellen hierover de volgende vragen: 

 

Handhaving Natuurgebieden 

1. Omdat er jarenlang gedoogd is, is het moeilijk te begrijpen waarom je er nu niet meer 
mag liggen. Hoe gaat u hier mee om? Wat doet u er aan om het mensen uit te 
leggen? 

2. Klopt het dat er, ondanks dat er intensiever gecontroleerd wordt, er niet gehandhaafd 
is bij de Noorderkolk en zo ja, waarom is er niet gehandhaafd? 

3. Bent u voornemens dit gedoogbeleid voort te zetten of bent u bereid over te gaan tot 
handhaven wanneer er bij controles overtredingen worden geconstateerd?  

4. De borden met daarop de regels bij de Noorderkolk zijn verdwenen, wanneer plaatst 
u nieuwe borden? 

Nieuwe mogelijkheden waterrecreatie 



1. Bent u het eens met de stelling dat er meer behoefte is (en in de toekomst nog meer 
gaat komen) aan plekken waar je op en aan het water kunt recreëren en wellicht 
nieuwe waterverbindingen? 

2. Bent u bereid hier plannen voor te maken waarin ook het beleid rond varen 
opgenomen is (denk aan regels rond geluidsproductie van boten en bootjes en 
vervuilende motors van watervoertuigen).  

3. Bent u bereid te onderzoeken waar nieuwe strandjes (kleine en wat grotere zodat ook 
bootjes kunnen aanmeren) in het groen aan het water gemaakt kunnen worden en de 
resultaten aan de gemeenteraad voor te leggen en zo ja, wanneer zou dat dan 
kunnen (planning)? 
 

 

Vriendelijk dank voor de beantwoording,  

 

Sonja Paauw  

D66 

 


