
Protocol bezoekers zwemmen en recreëren in en aan waterplassen

Zwemwaterlocaties (bijvoorbeeld strandbaden), recreatieplassen en andere oppervlaktewateren
waar recreatie voorkomt zijn niet gesloten en vanaf  zaterdag 30 mei is er ook weer volledig
toezicht. In dit protocol voor bezoekers staat hoe recreëren in en aan het water mogelijk is in tijden
van Corona. Deze regels zijn samengesteld op basis van de RIVM richtlijnen en de maatregelen
van de regering en overheden. Alleen samen lukt het!
De aangewezen zwemlocaties staan op: zwemwater.nl. De waterkwaliteit op deze locaties wordt
gecontroleerd om er voor te zorgen dat u veilig kan zwemmen.

Gezondheid, veiligheid en bedrijvigheid gaan in dit protocol hand in hand. Wij geloven dat
recreatie een belangrijk onderdeel  is van onze samenleving. Het verbindt mensen, het biedt
ontspanning en kan een bijdragen aan  een gezonde leefomgeving voor jong en oud.

Algemeen: Iedereen houdt zich aan de RIVM-richtlijnen.

1. Uitgangspunt: Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte.
2. Dit protocol geldt voor de officieel aangewezen zwemwaterlocaties: Oosterplas en Engelermeer.
3. Uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen die het mogelijk maken weer open te gaan

duidelijk en uitvoerbaar moeten zijn voor iedereen:
  • U als bezoeker moet weten waar u zich aan moet houden om veilig te kunnen zwemmen en
        recreëren.

• Onze medewerkers moeten weten hoe u erop kunnen wijzen wanneer u zich niet aan de regels
  houdt.

4. Gemeente ‘s-Hertogenbosch communiceert over de afspraken via s-port.nl/q-a-veelgestelde-vragen en
via zwemwater.nl of zwemwaterapp.

Hier houden we allemaal rekening mee bij bezoek Engelermeer en de Oosterplas:
1. Ga naar een aangewezen waterplas in de buurt, probeer binnen de regio van je eigen

woonomgeving te blijven.
2. Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte. Is de parkeerplaats vol, keer dan om.
3. Ga voordat je vertrekt thuis naar het toilet.
4. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
5. Houd 1,5 meter afstand, op de kant maar ook in het water.
6. Sommige toilet- en douchevoorzieningen zijn open en we vragen nadrukkelijk het toilet

zelf te reinigen na gebruik. Vergeet niet je handen te wassen.
7. Volg altijd de aanwijzingen en tips van onze medewerkers en van de handhavers op en

respecteer de regels. Het is voor de veiligheid van ons allemaal.
8. Verlaat direct na uw het zwemmen en recreëren de locatie. Blijf niet onnodig hangen op

toegangswegen, trappen en  parkeerplaatsen.
9. Neem je eigen afval mee naar huis, help ons mee het terrein netjes te houden

COVID regels
1. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,

lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
2. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
3. Vermijd lichamelijk contact met anderen.
4. Was vaker je handen.
5. Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).

http://www.zwemwater.nl/
http://s-port.nl/q-a-veelgestelde-vragen
http://www.zwemwater.nl/

