Ervaringen met zwemwatercontrole inhetkadervandeWet Hygiëne
en Veiligheid Zweminrichtingen

Sinds het in werking treden van de Wet
Hygiëne en Veiligheid Zweminrichtingen
(WHVZ) op 6 oktober 1984, is voldoende
kennis vergaard om na te kunnen gaan of het
voor de zwembaden inprincipemogelijk iste
voldoen aan deze nieuwe regeling. Onlangs
werd Nederland opgeschrikt met de mededeling in een landelijk ochtendblad dat de
'Hygiëne in het zwembad vaak slecht' zou
zijn. Zelfs zou volgens een rapport,
geschreven in opdracht van het ministerie
van WVC, het merendeel van onze zwembaden onder de maat zijn.

Overzicht I.
Normen voor zwemwater, inzweminrichtingen,ingerichtvoor hetzwemmen andersdan
inoppervlaktewater, alsbedoeld inartikel2vanhet besluit.
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van onderzoek
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Het leek ons dan ook nuttig, na te gaan of
vooral de zwemwaterkwaliteit in de baden
die worden gecontroleerd door het
laboratorium van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland (PWN),de
toets van de nieuwe wetgeving kon doorstaan.
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Op grond van deze toetsingisdoor het PWNlaboratorium een schifting gemaakt tussen
zweminrichtingen welke niet aan de
wettelijke normen voldeden en inrichtingen
welke daar in 1986 wel aan konden voldoen.
Als verzachtende omstandigheid mag worden
aangevoerd dateen aantal baden paskorte tijd
laboratoriumbegeleiding hadden gekregen en
voorheen op eigen kompas voeren.
Om inzicht te krijgen welke normoverschrijdingen tot afkeuring van de zwemwater-

100

niet aantoonbaar

kwaliteit leidden,iseenoverzichtgemaaktvan
het totaal aantal door het PWN-laboratorium
onderzochte baden en het aantal normoverschrijdingen per parameter (tabel I).
Hieruit kan het volgende worden
geconcludeerd:
1. Ureum werd in 26% van de metingen
overschreden.
2. Gebonden beschikbaar chloor wasin
13% van de monsters te hoog.

Tabel I - Overzicht van normoverschrijdingen perparameter (in 19H6door PWNget
Aantal
metingen

Voldoet

a. Welke niet aan de WHVZ95
%

Aantal maandelijkse
onderzoekingen
inhet desbetreffende
kalenderjaar

mg/l
mg/l

houder

= dagelijksonderzoek. Deaangegeven parameters dienendagelijkszovaakalsmethetoogopde
bedrijfsvoering noodzakelijk is,dochtenminste bijopeningentegensluitingstijd,doordehouderte
worden onderzocht,
i = maandelijksonderzoek.Ditonderzoek laatdehouderverrichtendooreenlaboratoriumzodanigdatin
eenkalenderjaar tenminste40%indevoormiddagwordtuitgevoerdentenminste40% indenamiddag.
Indiendeopenstelling voor hetpubliekvóórde 15evanenigemaandaanvangt of nade 15evan enige
maandeindigt,dient indezemaandeneveneenseenonderzoek plaatstevinden.
Indien meerdere bassins ineenzweminrichtingopdezelfde zuiveringsinstallatie zijnaangesloten hoeft
hetonderzoek naardeze parameter alleenplaatstevindeninhetbassinwaardewaardevandeze
parameter, naar redelijkerwijs kanworden aangenomen,hetongunstigst isopgrondvandeliggingten
opzichtevandezuiveringsinstallatie danweiopgrondvandebezoekersaantallen.

Normen en toetsing
Volgens bijlage Ivan de WHVZ dient het
zwemwater te worden gecontroleerd op de
kenmerken, vermeld in overzicht I.Ten aanzien van het alof niet voldoen aan de normen
voor de zwemwaterkwaliteit worden de
maandelijkse onderzoekingen volgens het in
overzicht II vermelde voorschrift beoordeeld.

Voorschriften tenaanzienvandetoetsing.
Detoetsingvandehoedanigheidvanhet
zwemwater aande normenverloopt alsvolgt:
1. Erwordt uitgegaanvandegegevens uit
onderzoek verricht door hetlaboratorium,
ingevolgeartikel 10,eerstelid.
2. Met hetoogopdetoetsingwordende
parameters intweegroepeningedeeld.
Groep 1 omvat deonder 1,3en 11genoemde
parameters,groep 2deoverige.
3. Het resultaatvaneenmaandelijksetoetsingis
onvoldoendewanneer éénvandetotgroep1
behorende parameters deerbij behorende
normoverschrijdt ofwanneertweeof meervan
detotgroep 2behorendeparametersdeerbij
behorende normen overschrijden.
4. Hetzwemwater voldoet aande normen
wanneer, gerekend over eenkalenderjaar niet
meer dan hetaantal indevolgende tabel
genoemde maandelijkse toetsingen een
onvoldoende uitkomst hebben:

Eenheid

Temeten inhetbassin op de plaats
waar de waarde vandeze parameter
naar redelijkerwijs kan worden
aangenomen, hetongunstigst is:
1. Bij37Xkweekbare kiemen
2. Bacteriënvandecoli-groep
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Overzicht
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3. PH-correctie bleek kennelijk moeilijk: in
13% van de monsters wasdeze niet juist
(meestal te hoog).
4. De organische stofbelasting, uitgedrukt
als KMn0 4 -verbruik, was in 9% van de
monsters te hoog.
5. De vrij beschikbaar chloor-onderschrijding had een sterke correlatie met het
optreden van een bacteriologische overschrijding; van deze laatste wassprake in slechts —5% van de monsters.
Indien men alleen de baden in ogenschouw
neemt die niet aan deWHVZ-norm voldoen,
dan blijken ureum en pH in respectievelijk
3 9 % en 36% van de monsters niet juist te
zijn.
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Het iszinvol de parameters stuk voor stuk de
revue te laten passeren endeoorzaken vande
over- en onderschrijdingen onderdeloupe te
nemen.
Ureumoversehrijdingen
Niet voor niets heeft de wetgever ureum als
indicator voor de mate van verversing
aangeduid. Ureum iseen tamelijk stabiele
Stof die zich door vrij chloor moeilijk laat
afbreken. Met behulp van een enzym is
ureum gemakkelijk in ammonium omzetbaar, maar in chloorhoudend zwemwater is
urease niet stabiel en valt uiteen.
Met de in zwemwater voorkomende chloorconcentraties isde afbraak van ureum te
verwaarlozen. Slechts bij hoge chloorgehalten breekt ureum met voldoende
snelheid af. Maar geen badmeester zal zijn
bezoekers aan zulke hoge chloorconcentraties
durven bloot te stellen.
De wet stelt dat voor niet met ozon
behandelde baden tenminste 30 liter water
per bezoeker dient te worden ververst.
Aannemende dat ureum inderdaadzostabiel
isen dat van de filterwerking geen
eliminerende werking uitgaat, isvoor een
modelbad van 1.000 m 3 met een bezoekersaantal van 1.000 na te gaan of deze
verversingsgraad voldoende is.
Gegeven iseen buitenbad op een zonnige
dag. Uit badkuip- en bassinonderzoekingen
is de hoeveelheid standaardverontreiniging
vastgesteld die elke zwemmer in het
zwemwater introduceert. Aannemende dat
evenveel volwassenen als kinderen in het
zwembad aanwezig zijn, wordt per bezoeker
gemiddeld 0,5 gureum ingebracht. Na de
eerste dag, uitgaande van een volledig
ververst buitenbad, bedraagt het ureumgehalte in het zwemwater 0,500 mg/l. Indien
1.000 x 30 1 wordt ververst, daalt het ureum
tot 0,485 mg/l. De tweede dagwordt weer
0,500 mg/l ureum ingebracht zodat vóór
verversing de concentratie reeds 0,985 mg/l
isen na verversen: 0,955 mg/l. Op de vijfde
zonnige das;zal de ureumnorm worden
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Afb. 1- Gegeven iseenstandaard modelbad van
1.000 m3 meteen bezoekersaantal van 1.000per dag.
De verversingsgraad isde wettelijke minimumverversing
van 30 iper persoon. Tijdens de 5edag wordt de ureumnorm van 2.0 mg/l overschreden.

Afb. 2 - Bijgelijkblijvend bezoekersaantal inhet
standaard modelhad isde verversingsgraad verhoogd naar
100 Iper bezoeker en 200 lper bezoeker.
Uitde grafiek blijkt dat inhet eerstegeval hetttreumgehalte
tussen 4,0 en 4.5 zal naderen. Hij200 Iverversingper
persoon pendelt het ureu/ngehalte rond de 2.0 à2.5 mg/l,
afhankelijk van het moment vande dag.

overschreden. De oorzaak van het gegeven
dat buitenbaden reeds naenkele dagen
zonnig weer ureumgehalten van soms boven
10 mg/l hadden, ligt hiermee voorde hand.
Baden welke voortdurend druk bezocht
worden en op grond van ervaring reeds meer
dan 100 1 per persoon verversen, kunnen op
basis van dit model een eindconcentratie aan
ureum halen tussen de4,0en4,5mg/lnacirca
20 dagen.Theoretisch zou 200 1verversen per
bezoeker juist zijn. De praktijk heeft uitgewezen dat verversingen van boven de 100 1voor
vele baden zeker geen uitzondering vormen.

slechts 3 3 % van de met isocyaanzuur
behandelde baden dat lukte. Een zelfde
trend werd ook bijde door het PWN
gecontroleerde inrichtingen vastgesteld.

Zijn er omstandigheden welke de ureumaccumulatie in gunstige zin (naar lagere
waarden) kunnen beïnvloeden? Er zijn enige
aanwijzingen dat baden welke elektrolytisch
chloor in het omloopcircuit bereiden met
lagere ureumgehalten uitkomen. De invloed
van UV-licht in combinatie met chloor isnog
onvoldoende onderzocht. Meerlaagsfilters
met een laag Hydro-antraciet H zouden
ureum kunnen afbreken dooreen biologische
reactie in de poriën van het antracietmateriaal 1 ).
Uit een landelijk onderzoek van de in
KIWA-verband samenwerkende laboratoria
bleek, dat er significante verschillen waren te
vinden in de ureumnormoverschrijding van
niet met isocyaanzuur behandelde buitenbaden en die welke wel met isocyaanzuur
waren behandeld. Het bleek dat de eerste
categorie in 6 3 % van het aantal metingen
binnen de ureumnorm wist te blijven terwijl
') 'Verbetering van hetzuiveringsrendement bijdezwemwaterbehandeling door middel van meerlaagsfiltratie'.
rapport Centrilab in opdracht van het Ministerie VROM,
d.d. 5-1-1987.

Overige overschrijdingen
Wel bleek isocyaanzuur depHvande buitenbaden gunstig te beïnvloeden. Van de door
PWN onderzochte baden bleken 38%vande
zonder isocyaanzuur opererende baden een
pH-overschrijding te hebben terwijl de met
isocyaanzuur behandelde baden slechtsin
6% van alle metingen een overschrijding
vertoonde. Dit isblijkbaar het gevolgvan de
hogere doseringen van chloorbleekloog bij
zonnige dagen in de eerste categorie.
Overigens bleek de onderschrijding van het
vrij beschikbaar chloor met respectievelijk
3 8 % en 30% minder uitgesproken te
verschillen. Hierbij dient wel in aanmerking
te worden genomen de ondergrens van
0,5 mg/l vrij beschikbaar chloor enerzijds en
de 2,00 mg/l grens welke voor de met
isocyaanzuur behandelde baden geldt.
Verschillen in gebonden beschikbaar chloor
konden op grond van alof geen isocyaanzuurbehandeling niet significant worden
vastgesteld.
Zuurgraadoverschrijdingen kwamen zowel
bij binnen- als buitenbaden in aanzienlijke
mate voor, doch traden vaak op bij dezelfde
baden zodat daarmee uitdrukkelijk werd
aangetoond dat technische pH-correctie
noodzakelijk was.
Overschrijding van gebonden beschikbaar
chloor werd in vrijwel aldie zweminrichtingen
• Slot op pagina 279
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met het onderzoeksbeleid van de Rijkswaterstaat.
Voor de praktische uitwerking van het visstandbeheer in het kader van de verbetering
van de waterkwaliteit, ishetbelangrijk datde
waterkwaliteitsbeheerders contact opnemen
metde visrechthebbenden.De visserijkundige
ambtenaren van het ministerie van Landbouw
en Visserij kunnen hierbij als intermediair
fungeren.
11. Conclusies voorhet beheer
—Aanpak van de nutriëntenbelasting staat
voorop bij de bestrijding van overmatige
algengroei;
- actief biologisch beheer, met name een
visstandbeheer gericht op minder brasem en
meer roofvis, kaneen belangrijke aanvullende
maatregel zijn om het herstelproces te
versnellen;
- perspectieven voor een dergelijk visstandbeheer zijn er vooral in ondiepe, min of meer
geïsoleerde wateren. In grote, diepere
meren, zoals het IJsselmeer en het Markermeer, isgeen sprake van 'verbraseming' en is
ook de algenbiomassa gemiddeld lager.
Visstandbeheer in het kadecvan waterkwaliteitsverbetering ishierniet aandeorde;
—visstandbeheersmaatregelen kunnen
waarschijnlijk éénmalig zijn in situaties waar
de nutriëntenbelasting voldoende is
gereduceerd. In wateren waar het praktisch
onmogelijk isde nutriëntenbelasting voldoende terug te brengen kan door het
herhaald uitvoeren van visstandbeheersmaatregelen, wellicht toch de gewenste
grotere helderheid worden gerealiseerd.
Met name voor relatief kleine wateren met
een hoge (economische) waarde, bijvoorbeeld
zwemplassen, zou dit een rendabele
beheersvorm kunnen zijn;
—onderzoek in proefvijvers en in praktijksituaties moet antwoord geven opvragen met
betrekking tot toepasbaarheid, uitvoering en
rendement vandezemethoden. Daarbijishet
wenselijk bij gebleken succes het onderzoek
geleidelijk uit te breiden tot grotere wateren;
- voor de planvorming in het kader van
integraal waterbeheer ishet vangroot belang
dat waterbeheerders en visstandbeheerders
een gezamenlijke visie op het beheer van
watersystemen ontwikkelen.
12. Samenvatting
Eutrofiëring van de Nederlandse meren en
plassen leidde tot massale algengroei, het
grotendeels verdwijnen van waterplanten en
een ernstige verstoring van de voedselketen.
De stand aan snoek liepsterk terug en mede
hierdoor kon de brasem zich ongeremd
ontwikkelen.
De aanpak van deze waterkwaliteitsproblemen richt zich primair op het terugdringen van de nutriëntenbelasting. Herstel
van de waterkwaliteit wordt echter belem-

merd door de eenzijdige opbouw van de
voedselketen.
Actief biologisch beheer, met name een
visstandbeheer gericht op minder brasem en
meer roofvis, kan het herstelproces versnellen. Onderzoek in proefvijvers heeft de
potentiële betekenis van dergelijke maatregelen aangetoond. Het praktijkonderzoek
in kleine geïsoleerde wateren dat isgestart in
1987 en het lopende onderzoek in modelsystemen zal inzicht geven in de toepasbaarheid en het rendement van visstandbeheersmaatregelen onder verschillende
omstandigheden.
Voor de verdere ontwikkeling van actief
biologisch beheer ishet van groot belang dat
waterbeheerders en visstandbeheerders tot
een gezamenlijk plan van aanpak komen.
Verantwoording
Het onderzoek dat hier isbeschreven wordt
uitgevoerd in samenwerking met de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij
(OVB), het Limnologisch Instituut (LI)ende
Provincie Utrecht. Commentaar en suggesties
voor dit artikel zijn geleverd door
M. P. Grimm (OVB), E. H. R. R. Lammens
(LI), F. A. M. Claessen (DBW/RIZA) en
J. A. W. de Wit (DBW/RIZA).
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vastgesteld, welke de beschikking hadden
over een zogenaamde beweegbare vloer.
De enige remedie om het gebonden chloor
binnen de tolerantie te houden ishet veelvuldig schoonmaken van de onderzijde van
deze vloeren; daarbij zorgvuldig lettend op
dode hoeken en holle kokerbalken. Overbelasting van zwembaden en slechte circulatie
van het zwemwater dragen eveneens bij tot
een verhoogd gebonden beschikbaar chloorgehalte, vaak gepaard gaande met een verhoging van het kaliumpermanganaatverbruik
tot boven de grenswaarde.
Tot slot
De kwaliteit van het zwemwater zalèn door
de zwembad-bedrijfsleider èn door het
laboratorium tegen de achtergrond van de
ervaringen in 1986 beter kunnen worden
beoordeeld. Daarom verwacht het
PWN-laboratorium over de gehele linie een
duidelijke verbetering in de handhaving van
de in de WHVZ gestelde normen in het
lopend jaar. Voor vele baden zal technische
en bouwkundige aanpassing daarbij nodig
blijken: voorwaarden die men dient te
accepteren opdat zwemmen een verantwoorde vrijetijdsbesteding blijft.
• • •

