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Inleiding
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een in 2019 gehouden enquête onder alle 
huishoudens in Stedenwijk en Almere Stad Centrum naar hun gebruik van het 
Stedenwijkstrand en de eventuele overlast die zij ervaren van de daar aanwezige 
zwanen.

Aanleiding
Op het strand bij Stedenwijk is er overlast van zwanen. Meerdere maatregelen zijn 
genomen, dit heeft niet geleid tot  het gewenste resultaat. De zwanen komen steeds 
weer terug naar het strand. Hierdoor is het strand vervuild met vogelpoep en veren. De 
omgevingsdienst, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het zwemwater, 
waarschuwt voor de kwaliteit van het water. Voordat een besluit genomen wordt over 
verdere maatregelen is aan de omwonenden, in ruime zin, gevraagd via een vragenlijst 
hoe zij het strand ervaren. Waarom komen ze naar dit strand, met wie en wat komen ze 
er doen? En hoe ervaren de gebruikers van het strand de aanwezigheid van de zwanen?
De hoofdvraag van dit onderzoek is of de gemeente er voor moet kiezen om het 
Stedenwijkstrand op te heffen als officieel zwemstrand en het zand te laten ‘vergrassen’. 
Met als gevolg dat de waterkwaliteit niet meer wordt gecontroleerd door de 
omgevingsdienst. Of de gemeente kan er voor kiezen om het zand in de zomer 
regelmatig schoon te maken. De kosten hiervan zijn jaarlijks ongeveer € 20.000,-.

Methode van onderzoek en verantwoording
Alle huishoudens in Stedenwijk en Almere Stad Centrum, 6640 in totaal, hebben een 
vragenlijst ontvangen. Hiervan zijn 999 geretourneerd, dit is een respons van 15%. 
De grafiek hiernaast is een overzicht van de achtergrondkenmerken van de mensen die 
in Stedenwijk en het centrum wonen (populatie) en de mensen die uit deze wijken 
hebben gereageerd (respons). Veel mensen van 55 jaar of ouder hebben gereageerd en 
veel minder jongere mensen van 15 tot 45 jaar. 
Meer vrouwen dan mannen hebben de vragenlijst ingevuld. Bij opleiding is er ook een 
verschil, meer hoger opgeleiden hebben de vragenlijst ingevuld dan lager opgeleiden. En 
bij de gezinssamenstelling is het paar zonder kind beter vertegenwoordigd. Deze 
verschillen zijn geanalyseerd en hebben er niet toe geleid dat er een weging noodzakelijk 
was.
De vragenlijst is in de bijlage opgenomen.
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Het gebruik van het Stedenwijkstrand

69% zegt 
geen 
gebruik te 
maken van 
dit strand

31% van 
de mensen 
uit Stedenwijk 
en Almere Stad
Centrum geeft 

aan gebruik te maken 
van het Stedenwijk-
strand
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De gebruikers van het Stedenwijkstrand 
zijn vooral gezinnen met kinderen en de 
mensen tussen de 25 t/m 54 jaar die 
van het strand gebruik maken. Deze 
mensen zijn voornamelijk middelbaar of 
hoger opgeleid.
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Gebruikers van het Stedenwijkstrand (n= 297)
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Het is er schoon.

Ik ken de mensen die er meestal zitten.

In de zomer blijven we in Almere.

Mijn (klein) kinderen komen er graag.

Het is er niet zo druk.

Het is er gezellig, leuk, mooi.

Het is dichtbij.

Waarom gaan mensen naar dit strand?
(n=301, meerdere antwoorden mogelijk)

De mensen uit de omliggende wijken komen 
naar het Stedenwijkstrand omdat het dichtbij is. 
Ook vinden ze het er gezellig en niet zo druk. 

De meeste mensen (58%) komen naar het 
strand met hun partner, familieleden of 
vrienden. Ook gezinnen met jonge kinderen 
(43%) en iets oudere kinderen (16%) maken 
graag gebruik van dit strand. 

Het strand wordt voornamelijk gebruikt om te 
zonnen, te chillen en te zwemmen.
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Het gebruik van het Stedenwijkstrand – vervolg



Waar zit u het liefst? (n= 263)

22% van de 
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ligt het 
liefst op 
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3%

3%

4%

6%

10%

31%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Anders

er weinig plek op het zand is.

de zwanen op het zand zitten.

het zand voor de kinderen is.

er schaduw van bomen is.

het zand vies/vervuild is.

het comfortabeler is.

Gras, omdat... (n=185)

16%

23%

25%

36%

0% 10% 20% 30% 40%

het dichtbij het water is.

het meer een strandgevoel geeft

het comfortabeler is.

de kinderen er kunnen spelen.

Zand, omdat... (n=44)

Last van zwanen op het strand (n=288)

52% van de 
strandgangers 
geeft aan last te 
hebben van de 
zwanen op het 
strand.

48% heeft 
geen last van 
de zwanen
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De overlast van zwanen bestaat uit:
(n=149, meerdere antwoorden mogelijk)
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Overlast

Plek op het Stedenwijkstrand

Het verschil tussen de 
mensen die overlast van 
de zwanen ervaren en de 
mensen die geen last 
ervaren is zo klein, dat 
het niet significant is. 



De keuze van alle respondenten (n=928)

54,5% van de 
respondenten kiest 
er voor om het 
Stedenwijkstrand op 
te heffen. 

44,5% van de 
respondenten 
kiest er voor 
dat de 
gemeente het 
zand 
regelmatig 
schoon maakt 
in de zomer. 

Strandgangers 
(n=289)

Mensen die geen gebruik 
maken van het Stedenwijkstrand (n=639)

70%

Het dilemma: opheffen of schoonmaken?

23%
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De zwanen vervuilen het water en het 
strand met poep en veren waardoor de 
waterkwaliteit achteruit kan gaan. De 
gemeente kan er voor kiezen om het 
Stedenwijkstrand op te heffen als officieel 
zwemstrand en het zand te laten 
‘vergrassen’. Of de gemeente kan er voor 
kiezen om het zand in de zomer regelmatig 
schoon te maken. 
De keuze van de meerderheid van alle 
respondenten (54,5%) is om het 
Stedenwijkstrand op te heffen. Maar er is 
een verschil tussen de mensen die gebruik 
maken van het strand (de strandgangers) 
en mensen die geen gebruik maken van het 
Stedenwijkstrand. Van de strandgangers is 
23% voor het opheffen van het strand en 
bij de mensen die geen gebruik maken van 
dit strand is dit 70%. De meeste 
strandgangers (77%) zijn voor 
schoonmaken van het strand, bij de 
mensen die er geen gebruik van maken 
vindt 30% schoonmaken de beste keuze.  

70% van de 
mensen, die 
aangeven geen 
gebruik te maken 
van het 
Stedenwijkstrand, 
is voor opheffing 
van dit strand. En 
30% voor 
schoonmaken.

23% van de 
strandgangers is 
voor opheffen van 
het strand , 77% 
voor schoonmaken.
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Op deze laatste vraag van de enquête hebben 564 (56%) respondenten in de open antwoordcategorie hun 
mening gegeven. De meeste respondenten (27%) onderstrepen het belang van het behoud van het 
Stedenwijkstrand. Evenveel respondenten (27%) willen dat er iets met deze plek gebeurt, dat wil zeggen dat 
straatmeubilair wordt toegevoegd (bijvoorbeeld bankjes om op te zitten of picknicktafels), dat de regels die 
er gelden worden gehandhaafd (geen honden op het strand of overlastgevers aanspreken) of ze beschrijven 
een derde optie voor het strand of de besteding van het geld dat het schoonmaken van het strand kost.
Veertien procent van de respondenten die deze antwoordmogelijkheid heeft ingevuld is positief over 
zwanen, 4 % is negatief en 6% wil maatregelen treffen tegen de zwanen. Ook dat de overlast wordt 
veroorzaakt door het voeren van de zwanen wordt door 6% van de respondenten beschreven. Als mogelijke 
oplossing van de overlast van de zwanen vindt 4% van de respondenten een buitenzwembad een goed idee! 
De reacties zijn samengevat te zien in de grafiek en in enkele citaten.

“Wilt u de gemeente verder nog iets meegeven met betrekking tot het Stedenwijkstrand?”

Bevestiging/behouden:
“Strand zorgt voor ‘normale’ levendigheid in het centrum. Ouders met 
kinderen hoeven niet km's te rijden voor vermaak. Meer betrokkenheid met 
de wijk.”
Iets met deze plek doen:
• inrichting: “Maak er een leuke plek van met bankjes en speeltoestellen.”
• een andere optie: “Besteed de 20.000 Euro aan het schoon- en 

onkruidvrij houden van de wijk.”
• algemene maatregelen: “Er moeten speciale plekken komen voor 

honden, omdat het poep overal ligt. Zelfs op het gras. Of mensen moet 
gevraagd worden om het op te ruimen. Plaats speciale hondenpoep 
bakken.”

Positief over zwanen: 
“Ik vind dat de zwanen er horen te blijven. Het is een mooi gezicht om naar 
te kijken. Filmwijkstrand is niet veel verder. Zo krijgt de natuur ook wat.”
Negatief algemeen: 
“Strand is te klein om zoveel geld in te pompen!”
Maatregelen tegen zwanen: 
“Een methode om van de zwanen af te komen, desnoods wat minder 
diervriendelijk/natuurlijk. Het hebben van een strandje is het centrum is 
een dikke vette plus!”
Voeren:
“Bordjes neerzetten: Niet voeren. Sommige mensen gooien hele broden in 
het water, slecht voor dieren en trekt ongedierte.”
Openlucht zwembad:
“Een strand is leuk, maar een buitenzwembad is nog leuker en gezonder.”
Negatief over zwanen:
“De zwanen zijn echte een overlast! Ik heb er regelmatig last van op het 
fietspad bij het strand. De zwanen moeten blijvend weg.”
Positief algemeen:
“Vaak bezocht met de kleinkinderen.”
Vos:
“Jammer dat we die vos geen vast contract kunnen geven.”
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Samenvatting en conclusie over de overlast van zwanen op, en het gebruik van het Stedenwijkstrand

Bijna een derde van de inwoners van Stedenwijk en Almere Stad Centrum maken gebruik van het 
Stedenwijkstrand. Dit zijn voornamelijk gezinnen met kinderen en mensen tussen de 25 t/m 55 jaar. De 
gebruikers van het strand zijn voornamelijk middelbaar of hoger opgeleid. De voornaamste reden waarom ze 
naar dit strand gaan is omdat het dichtbij is. Ook vinden ze het er gezellig en is het niet zo druk. De meeste 
mensen komen naar het strand met hun partner, familieleden, vrienden en/of kinderen. Het strand wordt 
voornamelijk gebruikt om te zonnen, te chillen en te zwemmen. Ruim driekwart van de strandgangers ligt 
het liefst op het gras. De overlast van de zwanen verdeelt de strandgangers, 52% geeft aan last te hebben 
van de zwanen en 48% heeft geen last van deze dieren. De overlast bestaat voornamelijk uit poep en 
bedreigend gedrag van de dieren.

Aan de inwoners van de twee wijken is ook de vraag voorgelegd of de gemeente er voor moet kiezen om: 

1. het Stedenwijkstrand op te heffen als officieel zwemstrand en het zand te laten ‘vergrassen’. De 
waterkwaliteit wordt dan niet meer gecontroleerd door de omgevingsdienst. 

2. het zand regelmatig schoon te maken in de zomer. De kosten zijn jaarlijks ongeveer € 20.000,- dit wordt 
deels betaald uit het wijkbudget Stedenwijk.

Voor optie 1 is 54,5% van de respondenten en voor optie 2 is 44,5%. Er is een verschil tussen de mensen die 
gebruik maken van het strand (de strandgangers) en mensen die geen gebruik maken van het 
Stedenwijkstrand. Van de strandgangers is 23% voor het opheffen van het strand (optie 1) en 77% voor 
schoonmaken (optie 2). Bij de mensen die geen gebruik maken van dit strand is 70% voor opheffing (optie 1) 
en 30% voor schoonmaken. 

Uit de open antwoorden blijkt dat ruim een kwart van de respondenten graag wil dat het strand blijft en 
evenveel respondenten wil graag dat er iets met deze plek gebeurt. 
Het Stedenwijkstrand heeft een centrale plek in de wijk. De mensen uit de omliggende wijken willen graag 
dat het strand blijft of dat het een andere openbare bestemming krijgt, zoals een speeltuintje, 
ontmoetingsplek als het als strand niet behouden kan worden. 
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Bijlage: Vragenlijst Gebruik Stedenwijkstrand

11


