PUBLIEKSINFORMATIE BIJ ZWEMWATER
Zwemmen in oppervlaktewater is leuk, maar brengt ook bepaalde risico s met zich mee.
Dat kunnen fysieke risico s zijn maar ook biologische risico s. Biologische risico s komen vooral voor als
de temperatuur stijgt. Hierbij kun je denken aan algenbloei die gezondheidsklachten kan veroorzaken.
Daarom is het belangrijk iets te weten over de bedreigingen waarmee je in aanraking kunt komen.
Tijdens het badseizoen (1 mei tot 1 oktober) worden de officieel aangewezen zwemplekken
regelmatig onderzocht op verontreinigingen en veiligheid. Als er sprake is van een risico wordt
hier melding van gedaan.

Informatiebronnen
De ODZOB verzorgt de publieksinformatie bij officiële aangewezen zwemwaterlocaties (via de borden).
Op www.zwemwater.nl is de informatie altijd actueel en up-to-date. Alléén bij een negatief zwemadvies
en een zwemverbod wordt een besluit en een persbericht gepubliceerd. Deze melding duurt
minimaal 2 weken. De locatiebeheerder en/of de gemeente is verplicht
om mee te werken aan de verspreiding van de publieksinformatie
van de ODZOB aan de zwemmers en baders.
Meldingen
Er zijn uiteenlopende meldingen:
van nader onderzoek tot zwemverbod.
Hier zetten we ze op een rij:

Zwemverbod
Bij een zwemverbod is het risico dat
je ziek wordt zo groot dat zwemmen
verboden is. Bij de zwemlocatie is een bord
geplaatst waarop de reden staat voor het
zwemverbod. Op het strand kan ook zwemverbod
gelden bij een gevaarlijke situatie.
Dan is de rode vlag gehesen.

Dit verbod wordt alleen toegepast in
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van toepassing.
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Negatief zwemadvies
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zwemmen op die plek slecht voor de
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zwemlocatie de status ‘nader onderzoek’.

toepassing, bezoekers mogen zelf een afweging
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Waarschuwing
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SAMEN MEER WA ARDE
Meer informatie?
www.zwemwater.nl
T: 073 680 80 58 (zwemwatertelefoon)
E: zwemwater@odzob.nl

Klachten of meldingen
T: 013 206 05 00
E: milieuklachten@omwb.nl

