Provinciehuis
Dreef 3
Postbus 123
2000 MD Haarlem
(per e-mail via info@naaktstrandje.nl verzonden)
Leeuwarden, 30 juli 2012
Betreft: Sluiting toiletvoorziening officiële zwemwaterlocatie naaktrecreatie Velsen.

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb een druk bezochte website die informatie geeft over de openbare naaktstranden
in Nederland. Ook het naturistenterrein bij de officiële zwemwaterlocatie naaktrecreatie
Velsen. (zwemwaterfolder 46d) staat op mijn site beschreven.
http://www.naaktstrandje.nl/noordholland/Spaarnwoude/Spaarnwoude.html
Momenteel geldt voor dit zwemwater een waarschuwing i.v.m. blauwalg. Eerder dit jaar
was er ook al eens een negatief zwemadvies van kracht.
Ik ben van mening dat de beheerder, het recreatieschap Spaarnwoude, bewust
onvoldoende maatregelen neemt om de waterkwaliteit te verbeteren. Hierdoor wordt
mogelijk de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)
overtreden.
In verband met (misplaatste) bezuinigingen heeft het recreatieschap het toiletgebouw
gesloten. Met deze sluiting neemt het recreatieschap risico’s ten aanzien van de
algemene hygiëne in en rondom de zwemplas. Elke zwemwaterbeheerder zou moeten
weten dat het sluiten van sanitaire voorzieningen averechts werkt op de kwaliteit van
het zwemwater (ook t.a.v. blauwalg).
Het huidige zwemwaterprofiel van de zwemwaterlocatie gaat bovendien uit van de
aanwezigheid van een toiletvoorziening. Ook op de viewer zwemwaterkaart van de
provincie Noord-Holland staat een toiletvoorziening vermeld. De naturistische
bezoekers, die zijn aangewezen op dit terrein, worden hierdoor misleid.
Het recreatieschap verwijst bezoekers onrealistisch door naar de Zorgboerderij Zorgvrij
(op circa 400 meter afstand) voor een “sanitaire stop” en geeft daarmee aan
onvoldoende knowhow te hebben op het gebied van strandrecreatie (Bezoekers van
deze locatie recreëren hier vaak geruime tijd). Het recreatieschap verbiedt het betreden
van het struikgewas en de bosjes (Art. 461 WvS), zodat dit gebied niet gebruikt kan
worden voor de “hoge nood”.
Ook het onderhoud van het zandstrand, het regelmatig frezen en egaliseren van het
natte strandgedeelte en verwijderen van algenafzetting en vogeluitwerpselen wordt in
verband met bezuinigingen niet / of onvoldoende uitgevoerd. (zie ook de aanbevolen
maatregelen genoemd in het zwemwaterprofiel).

Met alleen het informeren en verder maatregelen nemen die de zwemwaterkwaliteit en
de algemene hygiëne verslechteren, voldoet het recreatieschap Spaarnwoude niet aan
haar zorgplicht ten aanzien van de gezondheid van de bezoekers van de
zwemwaterlocatie naaktrecreatie Velsen. Het lijkt er zelfs op dat het recreatieschap
door deze maatregelen de (voorgenomen) sluiting van de officiële zwemwaterlocatie wil
bespoedigen.
Ik vraag u contact met de beheerder van het recreatieschap Spaarnwoude op te
nemen, zodat er een einde komt aan deze onhygiënische toestand.
Ik hoop op een spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,
Tjipke Tasma, www.naaktstrandje.nl

