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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Vanuit de samenleving en de gemeenteraad is een brede roep om meer veilige 
zwemmogelijkheden in het open water van Dordrecht. De druk op recreatieve voorzieningen in het 
buitengebied neemt toe. Nieuw openbaar zwemwater in Dordrecht is een onderwerp dat meerdere 
keren in plannen is terug te vinden. Tot op heden is het nog niet gelukt om nieuwe locaties aan te 
wijzen. De behoefte aan openbaar zwemwater is terug te zien in het Wantij waar regelmatig 
zwemmend mensen gebruik van maken, de drukte bij de zwemplas in de Merwelanden en de 
diverse waterrecreatie ideeën die langskomen bij participatietrajecten in de stad. Hierop is een 
interne (ambtelijke) verkenning gestart om te inventariseren wat er de laatste jaren is gebeurd op 
dit onderwerp. Het doel is om een overzicht van te maken van voorgaande inspanningen op het 
onderwerp en mogelijke kansen aan te stippen.

Eerdere verkenning rond de Viersprong heeft uitgewezen dat zwemvoorzieningen hier niet te 
realiseren zijn omdat Staatsbosbeheer hier met oog op de natuurwaarden daar geen ruimte voor 
wil bieden. Wel is een publieke zwemvoorziening mogelijk gebleken in Wantij-West, dit is nader 
gepresenteerd in het ontwikkelplan voor Wantij-West dat onlangs aan de raad is aangeboden.

In deze raadsinformatiebrief wordt de verkenning op openbaar zwemwater beschreven, wordt een 
doorkijk naar conclusies geschetst en wordt het mogelijke zwemwater in Wantij-West aangestipt. 

Wat is de te delen informatie?
De verkenning openbaar zwemwater is gestart naar aanleiding van diverse zaken en 
ontwikkelingen:

1. Het politiek akkoord
In het politiek akkoord is het doel gesteld om een veilig en aantrekkelijk stadsstrand te 
realiseren in het Wantij. Dit doel biedt daarin al een sterke afkadering van mogelijke 
locaties. In de verkenning zwemwater is er naar het hele eiland van Dordrecht gekeken 
inclusief het Wantij. 

2. Voornemen Rijk en Rijkswaterstaat op handhaving van wildzwemmen
De huidige zwemactiviteiten in het Wantij wordt gezien als wildzwemmen. Er zijn geen 
maatregelen genomen om hier een geschikte en veilige zwemlocatie van te maken. Zorgen 
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in het Wantij bestaan uit de combinatie met het recreatieve vaarverkeer en de sterke 
onvoorspelbare stroming die op het Wantij voorkomt. Het Rijk en Rijkswaterstaat hebben 
recent benoemd dat zij wildzwemmen in Nederland aan banden willen leggen en hier 
sterker op te handhaven. Dit betekent dat het wildzwemmen op het Wantij in de huidige 
vorm als ongewenst wordt gezien.

3. Natuur en drukte
Voorlopige conclusies van het natuurdoelen onderzoek van de provincie laten zien dat 
diverse doelsoorten in de Biesbosch onder druk staan. Binnen de huidige voorzieningen is 
de zwemplas in de Merwelanden de aangewezen plaats voor openbare zwemrecreatie. Op 
dit moment worden de activiteiten rondom de zwemplas niet gezien als belemmerende 
factor op de natuurdoelen. Echter is recreatieve spreiding en daarmee verminderen van 
drukte, vaak wel in het belang van de natuur. Daarbij zijn er onder recreanten 
verschillende behoeften. Keuzemogelijkheid bieden en spreiding leveren dus ook een 
bijdrage aan de kwaliteit van vrijetijdsbesteding.

4. Waterkwaliteit
Hoewel de waterkwaliteit van de zwemplas in de Merwelanden de afgelopen jaren veelal 
goed genoeg is, biedt een extra zwemlocatie ruimte bij een mogelijke overschrijding van 
waarden voor veilig zwemmen. Klimaatverandering met periodes van extreme droogte zijn 
hier een risico, verminderde doorstroming en lage waterstanden brengen de waterkwaliteit 
in gevaar. Een extra zwemlocatie biedt spreiding van het risico voor het missen van de 
Merwelanden bij een tijdelijke afsluiting. 

Voorlopige conclusies verkenning zwemwater
Nieuwe openbare zwemlocaties die in het verleden in planvorming zijn langsgekomen kenmerken 
zich door een flinke transformatie in het landschap, een nodige ingreep voor de borging van de 
waterkwaliteit, botsing met natuurbelangen en daarmee soms ook botsing met standpunten van 
samenwerkingspartners. Denk hierbij aan plannen voor een zwemplas bij de viersprong en oude 
plannen voor het dagrecreatieterrein aan de zuidendijk. Door deze kanttekeningen zijn 
binnendijkse locaties zeer lastig aan te wijzen, dit komt met name door de nodige waterkwaliteit 
voor een zwemlocatie.

Het Wantij leent zich goed voor een openbare zwemwater locatie omdat hier genoeg 
waterdoorstroming is om een goede waterkwaliteit te garanderen. Daarnaast wordt het water hier 
al gebruikt in de vorm van het 'wildzwemmen' rond Wantij-West, dus er is een duidelijke behoefte. 
Deze groepen faciliteren biedt mogelijkheden in het handhavingsvraagstuk waar vanuit het Rijk en 
Rijkswaterstaat aandacht voor wordt gevraagd.

De verkenning heeft voorlopig twee locaties aangewezen die als kansrijk worden gezien voor nieuw 
openbaar zwemwater. Beide locaties maken gebruik van het Wantij. Deze locaties bevinden zich 
nabij het Energieplein (Wantij-West) en bij Het Vissertje (een transformatie van het grasveld ten 
westen daarvan). De locaties hebben een verschillende uitstraling en beleving en bedienen daarin 
verschillende doelgroepen. De plek nabij het Energieplein heeft een sterk stedelijke uitstraling en is 
hierin hoog recreatief. Bij Het Vissertje zal een nieuwe plek meer overeenkomen met de zwemplas 
in de Merwelanden maar heeft het meer afstand tot de natuurwaarden in de Biesbosch, deze optie 
zou een halfopen verbinding met het Wantij krijgen in verband met de sterke stroming en het 
drukke vaarverkeer. De locaties zijn ook beiden bekend bij de bewoners en kennen de mogelijkheid 
tot combinatie met andere voorzieningen zoals horeca.

Zwemwater in Wantij West
In het plan voor Wantij-West is zwemwater opgenomen in de vorm van een 'open water zwembad'. 
Een nieuwe zwemwater locatie hier is in lijn met de bevindingen uit de verkenning naar openbaar 
zwemwater. In de verkenning is een verdieping ingepland om kaders en/of randvoorwaarden mee 
te kunnen geven voor wat er nodig is om een zwemvoorziening op de gevonden kansrijke locaties 
te bewerkstelligen. Bevindingen voor verdere uitwerking van het voorgestelde openbaar 
zwemwater in Wantij-West zullen worden gedeeld aan dat project.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De verkenning op openbaar zwemwater in Dordrecht zal verder worden verdiept en de 
eindresultaten te zijner tijd via een raadsinformatiebrief worden gedeeld met de gemeenteraad.
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Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.
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