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Ervaringenvaneenzwemplaatsbeheerder
metdeWHYZendeWVO

bevolking. De bacteriologische kwaliteitvan
het zwemwater in het kinderzwemgedeelte
was regelmatig onvoldoende. De waterkwaliteit in het naastgelegen diepere volwassenen zwemgedeelte waswel steeds
voldoende.
Bij visueel onderzoek ter plaatse bleek dat
met name in de avonduren tientallen eenden
de balk alsnachtrustplaats kozen. Het gevolg
was een hoge concentratie aan watervogeluitwerpselen op en rond de balk. Onder
invloed hiervan was ter plaatse de bacteriologische waterkwaliteit onvoldoende.
Na overleg tussen de provincie en de houder
van dezwemplaatswordt momenteel dezware
balk buiten het recreatieseizoen voorde
kinderzwemplaats geplaatst om wegspoeling
van het zandstrand te beperken. Gedurende
het zwemseizoenwordt debalk verwijderd en
wordt ter plaatse een drijflijn aangebracht.
Hierdoor iseen betere circulatie van water
door de kinderzwemplaats mogelijk en de
watervogels zijn genoodzaakt een andere
nachtrustplaats te kiezen.Nadat enkelejaren
geleden de bovengenoemde maatregelen zijn
doorgevoerd isde bacteriologische kwaliteit
van het zwemwater ook in het kinderzwemgedeelte goed.

Samenvatting
Voor het Staatsbosbeheer, alsbeheerder van
een groot aantalzwemgelegenheden inoppervlaktewater, heeft het van kracht worden van
de WHVZ en de WVO consequenties gehad.
Overschrijding van de vastgestelde normen
kon alleen met zeer veel inspanning worden
voorkomen of vond daadwer.kelijk plaats.
Dit laatste gebeurde met name bij dein
beheer zijnde zwem- en spartelbaden.
Consequenties hiervan waren dat één bad
ondertussen isgesloten, na realisatie van een
alternatief, terwijl sluiting van het laatste in
beheer zijnde bad wordt overwogen. Bij de

De Berkenpias, Schiermonnikoog
De Berkenpias iseen geïsoleerd liggende
duinpias op Schiermonnikoog. In het zomerseizoen wordt de plas door duizenden
recreanten bezocht. Rond de plek iseen
zandstrand aanwezig.
Inde beginjaren '80werdde bacteriologische
norm voor zwemwater overschreden.
Met name bij grote aantallen bezoekers was
periodiek de waterkwaliteit onvoldoende.
Uit nader onderzoek bleek er een duidelijke
relatie tussen de negatieve bacteriologische
kwaliteit en de aanwezigheid van opgewoeld
bodemvuil.
Na overleg tussen de provincie en de houder
is door de houder besloten de plas leeg te
pompen en het bodemvuil bijeen te schuiven
en te verwijderen. De genomen maatregelen
hebben tot resultaat gehad dat de bacteriologische zwemwaterkwaliteit daarna steeds
voldoende isgeweest. Afhankelijk van het
trendmatige verloop van de waterkwaliteit
zal zo nodig periodiek het reinigen van de
bodem moeten worden herhaald.
Conclusie
Uit de genoemde succesvolle maatregelen
mag niet worden geconcludeerd dat bij alle
zwemplaatsen op betrekkelijk eenvoudige
wijze de zwemwaterkwaliteit kan worden
verbeterd. Ook in de provincie Friesland
komen nogzwemplaatsen voorwaardezwemwaterkwaliteit de uiterst toegestane grenswaarde benadert. Met de genoemde voorbeelden isechter wel aangetoond dat ineen
aantal gevallen met relatief geringe inspanning
een gunstig resultaat kan worden bereikt.
• • •
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vele zwemplassen zalhet waterkwaliteitsbeheer opnieuw onder de loupe moeten worden
genomen om in de toekomst overschrijding
van de normen te voorkomen. Sluitingvan
deze plassen wordt niet overwogen. Wel zal
worden gezocht naar alternatieven, zoals
overdracht van plassen aan organisaties die
meer dan het Staatsbosbeheer gerichtzijn op
deze vormen van recreatiebeheer.
Het eventueel aanscherpen vandenormenzal
de noodzaak tothetzoeken naar alternatieven
verder versterken.
Inleiding
Net als vele andere beheerders van zwemgelegenheden werd het Staatsbosbeheer in
1984geconfronteerd metdeWet Hygiëneen
Intensieve recreatielangsde oever vaneen plus.
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Veiligheid Zwemgelegenheden (WHVZ) en
de Wet verontreiniging oppervlaktewater
(WVO), wetgeving die eisen stelt aan de
waterkwaliteit en inrichting van zwemgelegenheden en waaraan op kortere of
langere termijn moet worden voldaan.
Op het moment vaninwerkingtredingvan de
wetten had het Staatsbosbeheer 19 zwemplassen en -baden en een groot aantal
zwemplaatsen in oppervlaktewater in
beheer. Met name voor de zwemplassen en
-baden werd verondersteld datde introductie
van de WHVZ en de WVO de nodige
consequenties zou hebben. Na twee
badseizoenen ervaring met de wetgeving
blijkt dit inderdaad het geval te zijn, maar in
mindere mate dan in eerste instantie werd
verwacht.
Tot op dit moment kan, met de nodige
inspanning, aan de gestelde eisen worden
voldaan. Verscherping van de normen, zoals
dit reedswordt bepleit,zalwel verstrekkende
gevolgen hebben.
Openluchtrecreatie hij Staatsbosbeheer
Het Staatsbosbeheer, derijksdienst voorbos,
natuur en landschap, werd in 1899 ingesteld
als overheidsdienst om de staatsbossen te
gaan beheren en om de woeste gronden te
gaan bebossen. Naast taken op het gebied
van houtproduktie, natuurbescherming en
landschapszorg heeft de dienst ook taken op
het gebied van de openluchtrecreatie.
Globaal isde geschiedenis van de openluchtrecreatie,en inhet bijzonder dievandezwemgelegenheden, in te delen in drie tijdvakken.
- In het eerste tijdvak (tot ± 1960) was het
beleid gericht op vrije toegankelijkheid van
de beheersgebieden. Het recreëren open aan
het water, ook in kwetsbare gebieden, werd
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gedoogd. De publieke belangstelling was
relatief beperkt.
- Inhet tweede tijdvak (van ± I960tot 1975)
was er sprake van een actief beleid, om aan de
snel toenemende recreatiedruk het hoofd te
kunnen bieden. In deze periode werden vele
van de nu nog aanwezige plassen gerealiseerd
met de toen ruim beschikbare kredieten.
- In het derde tijdvak (vanaf ± 1975) werd
het accent vooral gelegd op kwaliteitsverbetering van de voorzieningen en richtte
het recreatiebeleidzich meeropde recreatievormen die te maken hadden metde beleving
van bos, natuur en landschap.
Voorzover er nu alvan een vierde tijdvak
sprake zou kunnen zijn, dan lijkt dat
gekenmerkt te worden door twee aspecten
namelijk 'consolidatie' en "verzakelijking'.
Beheer van zwemgelegenheden

Reeds in de jaren dertig werd er in de talloze
natuurmeertjes in de bos-en natuurterreinen, vooral alsde omstandigheden
goed waren (zandbodem, waterkwaliteit),
druk gezwommen.
In de jaren zestig nam de stroom recreanten
echter dermate grote vormen aan, dat er
publieksbegeleidende maatregelen nodig
werden geacht. De zwemgelegenheden diein
deze periode werden ingericht waren
enerzijds tot zwemplas omgevormde
natuurpiassen, anderzijds plassen ontstaan
als gevolg van ontzandingen. Het karakter
van de zwemgelegenheden iszeerverschillend.
Sommige gelegenheden worden uitsluitend
beheerd alszwemplas, terwijl anderen een
gecombineerde functie hebben van zwemwater met vaar-, vis-en kijkwater. Bijhet
Staatsbosbeheer worden 3 typen zwemgelegenheden onderscheiden (zie afb. 1).
1. Oevers in beheer. Over het algemeen
betreft het hier zwemplaatsen waar het
Staatsbosbeheer voorzieningen heeft
aangelegd langswater in beheer bij derden.
Het Staatsbosbeheer voert hier een passief
beheer ten aanzien van de waterkwaliteit.
Er wordt zoveel mogelijk voorkomen dat
afval, zowel zwerfvuil alsfecaal afval, het
water kan verontreinigen.
2. Zwemplassen. Bijde zwemplassen wordt
een onderscheid gemaakt in:
—plassen inverbinding met ander water;

Zwem- ensparte/baden Staatsbosbeheer.

—plassen waar géén verbinding met ander
water is.
Bij het waterkwaliteitsbeheer van plassen in
verbinding met ander water ishet Staatsbosbeheer grotendeels afhankelijk van de
kwaliteit van het water waarmee de vijver in
verbinding staat. Voorzover ditwater nietin
beheer isbij het Staatsbosbeheer wordt de
verantwoordelijke waterkwaliteitsbeheerder
gevraagd de waterkwaliteit te waarborgen.

Bij de zwemplassen die géén verbinding
hebben met ander water worden op de
meeste plaatsen welmaatregelen ter
verbetering van de waterkwaliteit genomen.
Vaak isdit zelfs dringend noodzakelijk.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in
'indirect' en 'direct' te nemen maatregelen
(zie afb. 2).
Tot de indirecte maatregelen worden
bijvoorbeeld het vergroten en/of het

Afb. 2 - Maatregelen voor kwaliteitsverbetering.

Afb. I - Zwemgelegenheden bij Staatsbosbeheer.
zwemgelegenheden bij Staatsbosbeheer

maatregelen t.a.v. kwaliteit
oevers in beheer

zwembaden

in verbinding met

geen verbinding met

ander water

ander water

direct

periodieke verversing

indirect

permanente zuivering
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verdiepen van plassen gerekend. Op deze
manier wordt getracht ingrijpende
zuiveringstechnische maatregelen te
voorkomen. Het op deze indirecte manier
verbeteren van de waterkwaliteit heeft de
voorkeur boven de aanleg van zuiveringssystemen. Wanneer aanpassingen van de plas
niet mogelijk zijn neemt het Staatsbosbeheer
'directe' zuiveringsmaatregelen. Bij deze
systemen wordt onderscheid gemaakt in
'periodieke verversing' en 'permanente
zuivering'.
Vanwege exploitatie-overwegingen gaat de
voorkeur uit naar periodieke verversing.
Dit houdt in dat afhankelijk van de grootte
van de plas en de bezoekersdruk. de plas
jaarlijks wordt leeggepompt en desliblaag
wordt verwijderd. De slechtewaterkwaliteit is
een direct gevolg van de natuurlijke gesteldheid en de relatief (te) kleine omvang van de
plassen. Indien dit onvoldoende effect heeft
wordt een zuiveringssysteem aangebracht.
In deze situaties kost het de nodige
(financiële) inspanning om aan de waterkwaliteitsnormen te voldoen.
3. Zwem- en (kinder)spartelbaden. Dit type
voorziening isalgemeen aanweziggeweest op
dagrecreatieterreinen. De baden van beton
of asfalt waren over het algemeen van
beperkte omvang en diepte. Veel van de
baden zijn in de loop der jaren opgeruimd of
gevuld met zand, omdat niet aan de waterkwaliteitsnormen kon worden voldaan en
bovendien de onderhoudskosten van het
dagelijks verversen van het water en het
reinigen van het bad te hoog werden. In het
afgelopen seizoen iswederom een bad
gesloten, weliswaar na realisatie van een
alternatief. Van het laatste resterende bad
wordt sluiting op korte termijn overwogen.
Ervaringen met WHVZ en WVO
Wat zijn nudeconsequenties geweest van het
inwerking treden vandeWHVZ ende WVO
voor de zwemgelegenheden bij Staatsbosbeheer. Alle zwemgelegenheden zijn
ingedeeld incategorie D van de WHVZ met
uitzondering vanéén zwembad waarvooreen
indeling in categorie Bwordt verwacht (op
dit moment nog niet als zwemgelegenheid
geïnventariseerd). De waterkwaliteitsnormen voor zwemgelegenheden ingedeeld
in categorie D worden met uitzondering van
de pH-waarde en de doorzichtnorm meestal
niet overschreden. In incidentele gevallen,na
een lange periode van warm weer, wordt de
waterkwaliteit opsommige plaatsen alsmatig
tot slecht beoordeeld. Tot nu toe zijn er nog
geen zwemverboden ingesteld. Op het eerste
gezicht dus reden tot optimisme.
Toekomstperspectief
Indien in de toekomst de nonnen zouden
worden verscherpt en bovendien de beschik-

bare kredieten verminderen,danzaldit zeker
problemen opleveren. Te meer omdat nu
ondanks een grote inspanning op een aantal
plaatsen met moeite aan de huidige normen
kan worden voldaan. Op deze plaatsen zal
het waterkwaliteitsbeheer opnieuw onder de
loupe moeten worden genomen. Indien omvangrijke investeringen noodzakelijk zijn
voor het handhaven vandezwemgclegenheid,
dan zal de instandhouding opnieuw overwogen moeten worden. Maar ook omdat het
totaal door het Staatsbosbeheer te beheren
areaal wel toeneemt, maar nietde beheersbudgetten, zou dit voor een aantal plassen
sluiting kunnen betekenen.
Op dit moment bestaan er noggeen plannen
in die richting. Vooral omdat de huidige
plassen deel uitmaken van een grotere
beheerseenheid, waarbij de zonering van het
recreatiegebruik binnen deze beheerseenheid
is afgestemd op de aanwezigheid van de plas.
wordt sluiting niet overwogen. Indien een plas
echter, zowel ruimtelijk alsfunctioneel, los

staat vandezegroterebeheerseenheid, danzal
in eerste instantie worden nagegaan of er
mogelijkheden bestaan om zeoverte dragen
aan organisaties die meer dan het Staatsbosbeheer gericht zijn op deze vorm van
recreatiebeheer. Is dit niet mogelijk, dan zal
naar andere alternatieven worden gezocht,
zoals het toepassen van het profijtbeginsel.
Hiertoe wordt overgegaan omdat enerzijds
voorzieningen voor plaatsgebonden recreatie,
die nieteen functie vervullen inde beleving
van bos, natuuren landschap, maareen zelfstandige betekenis hebben, opgrond van de
doelstellingen van de dienst als ongewenst
worden beschouwd. Anderzijds omdat door
de beperkt beschikbare middelen het handhaven van de kwaliteit en veiligheid
problemen begint op te leveren.
Het eventueel verplicht stellen van de
streefnormen van de WVO of het aanscherpen van deWHVZ-normen zal de
noodzaak tot het zoeken van alternatieven
alleen maar versterken.

• •

•

Waterverbruik industrie gestegen
In 1986 was het totale waterverbruik van de
industrie 4.247 miljoen m3. Dit blijkt uit
resultaten van de enquête watervoorziening
van bedrijven 1986 van het Centraal Bureau
voor de Statistiek.
Ten opzichte van 1981 (in tussenliggende
jaren werd niet door het CBS geënquêteerd)
betekent dit een stijging van 13%.
Het totale waterverbruik in 1986van de
industrie isalsvolgtverdeeld: 189 miljoen m 3
leidingwater (1 1% meer dan in 1981),
3 14 miljoen m 3 grondwater (5%meer) en
3.745 miljoen m 3 oppervlaktewater (14%
meer).
Het waterverbruik isonderverdeeld in
verbruik voor koeling en ander verbruik
(w.o. verbruik als proceswater).
Het verbruikspatroon loopt voor de
verschillende soorten water sterk uiteen:
Van het leidingwater wordt 27% voor
koeling gebruikt, van hetgrondwater 6 1 % en
van het oppervlaktewater 97%. Deze

percentages lagen in 1981 nagenoeg op
hetzelfde niveau.
Oppervlaktewater wordt voor het overgrote
deel (89% van het industrieel verbruik) inde
chemische en aardolie-industrie verbruikt.
Grondwater wordt hoofdzakelijk verbruikt
in de voedingsmiddelenindustrie (38% van
het industrieel verbruik) en inde metaalindustrie (23%).
Koplopers bij het leidingwaterverbruik zijn
de chemische industrie (46% van het
industrieel verbruik) en de metaalindustrie
(29%).
Uitgebreide resultaten zullen worden
gepubliceerd in de CBS-publikatie 'Watervoorziening van bedrijven 1986'.
Een overzicht van het industriële waterverbruik in 4986 staat weergegeven in
onderstaande tabel.

Waterverbruik van de industrie 1986 (in miljoenen m3)1.
Waterverbruik
Zelfeewonnen
Totaal

koeling

w.v. voor
Leidingwater

Voedings- en genotmiddelenindustrie
Papierindustrie
Chemische- en aardolieindustrie
Bouwmaterialenindustrie
Metaalindustrie
Resterende industrietakken
Totaal waterverbruik industrie 1986
(idem 1981)

282
79
3.465
19
367
34
4.247
(3.754)

210
37
3.293
8
289
21
3.857
(3.388)
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Voorlopige cijfers

Grondwater

water

Oppervlaktewater

34
4
86
3
54
8
189
(170)

118
37
58
11
72
19
314
(299)

130
39
3.322
6
241
7
3.745
(3.285)

