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Overlast of plezier van de Diemense grachtengordel? 

Geacht College,

In Diemen hebben we sinds kort een grachtengordel en zoals u weet ligt die in Holland Park.
De mooie grachten worden helaas ook voorzien van afval, wat er weer uitgevist moet worden.
De Onafhankelijke Partij Diemen heeft naar aanleiding van klachten van bewoners vragen gesteld aan 
de Opzichter derden, Team Infra, Afdeling Ruimtelijk Beheer (zie e-mail correspondentie op pag. 2). Uiteindelijk is de 
conclusie van de opzichter ”Al met al een stevige aanpak die volgens mij ruimschoots voldoende zou moeten 
zijn, ik heb niet de indruk dat hier nog extra maatregelen nodig zijn”. Helaas delen wij, de OnPD, deze 
mening niet. Bij de behandeling in de raad is er volgens ons nooit gesproken over de neveneffecten
van de grachten in Diemen.

Met voortschrijdend inzicht komen de problemen over de grachten 
boven water (lees in het water). Voor de komende begrotingen zijn 
er geen kosten opgenomen voor het schoonhouden van de Diemense 
grachten en het lijkt ons niet reëel dat de bewoners van andere wijken 
mee moeten gaan betalen aan de meerkosten voor het schoonhouden van de grachten. Daarbij komt dat de 

zomers steeds warmer gaan worden en de mensen verkoeling 
zoeken aan en in het water. De gemeente faciliteert dit dan 
ook met steigers e.d. Maar hoe zit het met de veiligheid in en 
rond het water? Is het niet tijd dat hieraan aandacht geschonken 
wordt? De OnPD zou het zeer op prijs stellen wanneer de 
Gemeente een raadsvoordracht opstelt over de kwaliteit van 

open water in Diemen.   

Aan:  College van Burgemeester en 
 Wethouders te Diemen

Diemen, 29-10-2020

Foto’s van het 
grachtenvuil in 
Holland Park.

Meegezonden in 
de e-mail aan de 

Opzichter derden, 
Team Infra, 

Afdeling 
Ruimtelijk Beheer 

Individuele watersporter.
Trainen van brug tot brug.



‘t Plashuis aan de Diemer Zeedijk was het open zwembad 
voor Diemen. Het zwembad en het open water van het 
IJsselmeer werden door een drijvende balk gescheiden. 
Achter de balk dreven de dode vissen. Door de chemische 
vuilstortingen stierven de vissen wellicht in het vervuilde 
water. De rails van het pontje werd stukgetrokken, herstellen 
was niet haalbaar. ‘t Plashuis werd later gesloten, er is weinig 
terug te vinden over de waterkwaliteit toen aldaar. We 
zwommen in vervuild water, de dode vissen dreven achter 
de balk. Nu, in september 2020, dreven er ook dode vissen 
in het stilstaande water bij Plantage de Sniep. 
Is de Weespertrekvaart, wat in open verbinding staat met het 
water langs Mariënburg in Diemen wel geschikt om in te 
zwemmen? Is er niets geleerd over de waterkwaliteit uit het 
verleden?



Motie: kwaliteit open water

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen op donderdag 29 oktober 2020 

Overwegende dat;
• Er in Diemen gezwommen wordt in open water;
• Dat er geen inzicht is in de kwaliteit van het open water;
• Diemen op plaatsen de oevers geschikt heeft gemaakt en/of gaat maken om te 
zwemmen;
• De bewoners in de zomer verkoeling zoeken bij en in open water;
• De grachten in Holland Park vervuilen door zwerfafval en 
  door het verkeerd aanbieden van afval;

Spreekt uit dat;
• De volksgezondheid door zwemmen in open water risico’s kan hebben;
• Het water in de grachten in Diemen ongewenst vervuild wordt;

Verzoekt het College;
• Budget uit de algemene middelen vrij te maken voor open zwemwater management;
• De kwaliteit van het open water in Diemen regelmatig te onderzoeken en dit in de
  zomermaanden regelmatig te publiceren om een zwemadvies af te geven;
• De grachten in Diemen schoon te houden en regelmatig door te spoelen; 

En gaat over tot de orde van de dag.
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