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Geachte Gedeputeerden,
Hierbij dienen wij een zienswijze in op het ontwerpbesluit Zwemwaterlocaties Noord-Holland 2018.
Daarin worden 151 locaties aangewezen als zwemwaterlocatie. Enkele hiervan worden ook gebruikt
voor kitesurfen. Op deze locaties zijn er lijnen en boeien in het water gelegd ter afscherming van het
zwemwater, hetgeen voor het kitesurfen echter een onevenredige en onrechtvaardige beperking
oplevert. De NKV maakt daarom bezwaar tegen de afgeschermde zwemwaterlocaties Schellinkhout,
Muiderberg, Medemblik, Hemmenland en Warder om de volgende redenen:
1) Er is een natuurlijke scheiding tussen zwemmers en kitesurfers
Zwemmen in open water doen de meeste mensen alleen in goed weer (boven een
gevoelstemperatuur van circa 20 graden). Kitesurfen wordt beoefend vanaf windkracht 4 bft,
meestal is dat 'slecht weer' met lagere temperaturen en regen. Waarom moet er afgeschermd
worden als zwemmers en kiters elkaar slechts zelden ‘in het vaarwater’ zitten?
2) Geen ‘grote aantallen zwemmers’ van mei t/m september (Zwemwaterrichtlijn)
Artikel 1, lid 3 van de Zwemwaterrichtlijn luid: Deze richtlijn is van toepassing op elk oppervlaktewater waar, naar verwachting van de bevoegde autoriteit, een groot aantal mensen zal zwemmen,
en waar zwemmen niet permanent verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemadvies
bestaat (hierna „zwemwater” te noemen). In de maanden mei, juni en september zijn er geen ‘grote
aantallen zwemmers’ te verwachten, omdat zowel lucht- als watertemperatuur dan te laag zijn.
De grote aantallen zwemmers komen pas bij lucht- en watertemperaturen boven de 20 graden Celcius, het gaat dan ook niet om serieuze zwemmers maar om zonnebaden en spelen in het water. De
serieuze en fanatieke (sport)zwemmers gaan deels wel bij watertemperaturen onder 20 graden
zwemmen, maar doen dat meestal het gehele jaar door en gebruiken dus andere locaties: reguliere
binnenbaden en buitenzwembaden zodra deze openen. Verder kunnen de kleine aantallen fanatieke
zwemmers op andere buitenwater locaties terecht.
3) Weinig kitesurflocaties, veel zwemlocaties
Voor beginnende kiters en kitesurflessen in de gehele provincie Noord-Holland is Schellinkhout de
meest geschikte locatie, gevolgd door Muiderberg. Schellinkhout is geschikt bij de vaak
voorkomende windrichtingen west, zuidwest en zuid. Bij windrichtingen noord, noordoost en oost
zijn er andere locaties geschikt (Muiderberg, Warmer, Hemmeland), maar wind vanaf 4 Bft uit deze
richtingen komt minder vaak voor. De Noordzeekust is wegens golven en stroming voor lessen en
beginners minder geschikt. Beginnende kitesurfers en scholen gaan dus vooral vaak naar
Schellinkhout en de drukte hier op windrijke dagen is echt problematisch geworden, met toenemend
gevaar op ongelukken. De lijst zwemwaterlocaties in Noord-Holland telt 151 plekken: de lijst
kitesurflocaties voor beginners telt afhankelijk van de omstandigheden één bij (zuid)westenwind en
ongeveer 4 bij noord/oosten-wind.

Oplossing 1 dynamisch zoneren
Jaarlijks is er hoogstens een handjevol dagen die zowel warm als windrijk zijn. Wij verzoeken de
provincie daarom te kiezen voor 'dynamische zonering': het verbieden van kitesurfen in drukke
zones met zwemmers, alleen als er ook daadwerkelijk ‘grote aantallen zwemmers’ te verwachten
zijn (conform de richtlijn) oftewel alleen bij weersverwachting van 20 graden of meer. (zijn er
zwemmers, dan verboden voor kitesurfen)
Oplossing 2: meer kitestranden realiseren
Een tweede oplossing, voor langere termijn is het realiseren van meer geschikte kitesurflocaties in
Noord-Holland aan het IJsselmeer en Markermeer. Hierover is de NKV al in overleg Gedeputeerde
Staten.
Over verdere aanpassingen en uitwerking per locatie voeren onze regionale spotbeheerders graag
overleg met uw provincie.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de NKV,
Rene Bos
Voorzitter Nederlandse Kitesurf Vereniging
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