In de maak:

Handreiking voor evenementen in niet-zwemwater
Er worden steeds vaker evenementen georganiseerd in en op wateren die niet
officieel zijn aangewezen als zwemwater, zoals city swims en obstacle runs. Imke
Leenen is bezig hiervoor een landelijk toepasbare handreiking op te stellen.
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gebied aan moeten. Je wilt de risico’s bij dit soort evenementen zo laag mogelijk houden. Dat betreft niet alleen
de microbiologische waterkwaliteit. Maar bijvoorbeeld
ook zaken als hindernissen onder water en de temperatuur van het water,’ aldus Leenen.
Standaard

Zelf heeft Leenen al een handreiking opgesteld voor de
gemeente Groningen: ‘Bij die gemeente komt een toenemend aantal aanvragen binnen voor evenementen waarbij gezwommen wordt in water dat niet bedoeld is als
zwemwater en dus ook niet op voorhand aan de eisen
voor zwemwater voldoet. Er zijn landelijk meer gemeenten en waterschappen bezig geweest om hiervoor checklisten en dergelijke op te stellen. Het is zinvol de erva-
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