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Samenvatting 

Het opstellen van een zwemwaterprofiel voor de zwemwaterlocaties is een verplichting voor de wa-

terkwaliteitsbeheerder in de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG). In een zwemwaterpro-

fiel worden de bronnen, de verontreinigingsroutes en de locatiespecifieke eigenschappen in kaart ge-

bracht en worden de eventueel benodigde maatregelen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit 

geïnventariseerd. 

 

Dit zwemwaterprofiel heeft betrekking op de zwemwaterlocatie Grote Speelweide van het Amster-

damse Bos. Deze zwemwaterlocatie is gelegen in het Amsterdamse Bos aan de zuidzijde van Amster-

dam en ten noordwesten van Amstelveen. De beheerder van deze zwemlocatie is de gemeente Am-

sterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). 

 

Aanwijzen EU zwemwaterlocatie 

De vijver Grote Speelweide van het Amsterdamse Bos is een kandidaatslocatie. Dit betekent dat deze 

locatie nog niet officieel door provincie Noord-Holland is aangemeld bij EU als zwemwaterlocatie.  

De oever is veilig ingericht voor zwemmers, de bacteriologische waterkwaliteit is uitstekend, en er is 

geen overlast van blauwalgen. Op basis van de meetgegevens en veldwaarnemingen van 2010 en 2011 

adviseert Rijnland de provincie Noord-Holland om deze locatie aan te melden als officiële zwemwa-

terlocatie per zwemseizoen 2012.  

 

Hieronder is de achtergrondinformatie behorend bij het bovenstaande advies kort samengevat. 

 

Bacteriologische zwemwaterkwaliteit 

De bacteriologische kwaliteit van de vijver is volgens de richtlijn (2006/7/EG) “uitstekend”. Dit geeft 

dus aan dat geen maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit bij de zwemlocatie nodig zijn. 

 

De mogelijke bronnen van bacteriologische verontreiniging in de vijver zijn: 

- Honden: honden zijn toegestaan 

- watervogels: tijdens monsternamen zijn er echter weinig vogels aangetroffen 

- zwemmers: bij kiosk zijn toiletten aanwezig, deze zijn geopend als kiosk ook open is. 

 

Blauwalgen 

In de vijver is kans op bloei van toxische blauwalgen. De nutriënten in de vijver zijn vrij hoog. De 

stikstofconcentratie ligt net onder de MKN van 2.2 mg N/l. Het fosforgehalte overschrijdt circa 4 keer 

de MKN van 0.15 mg P/l. In de afgelopen twee jaren zijn in de vijver geen grote gehalten aan blauw-

algen aangetroffen. De meetresultaten zijn terug te vinden in de rapporten “zwemwater in Rijnland 

2010” en “zwemwater in Rijnland 2011”. Gezien de gunstige omgevingscondities is het zinvol om de 

toestandsvariabelen periodiek te bepalen en de blauwalgen tijdens het zwemseizoen te monitoren. 

 

Overige verontreinigingen 

Gezondheidsrisico’s door andere ziekteverwekkers zijn in de vijver van het Amsterdamse Bos niet te 

verwachten 

 

Veilige zwemzone 

In het zwemwaterprofiel is de begrenzing van de zwemwaterzone bepaald op basis van het protocol 

‘Bescherming van zwemwater en oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding onder de Europese Ka-

derrichtlijn Water’. Voorgesteld wordt om een strook van gemiddeld 30 meter vanaf de oever aan te 

houden en de zwemzone af te zetten met een ballenlijn. Op borden wordt gecommuniceerd dat de offi-

ciële zwemlocatie wordt begrensd door de ballenlijn, en dat in verband met veiligheid wordt afgeraden 

buiten de officiële zwemlocatie te zwemmen.  Het zwemwatermeetpunt ROP40120 ligt in de zwem-

waterzone. De gehele vijver is ondiep: maximaal 1,5 meter.  
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Doorstroming 

De doorstroming van de vijver is gering. Het water van het gehele Amsterdamse Bos wordt aange-

voerd via verschillende watergangen. Het overtollige water uit de vijver wordt afgevoerd aan de west 

en zuidzijde van de vijver. De meeste stroming zal ontstaan wanneer het gemaal “Schipholdijk” aan de 

westzijde van de vijver aanslaat. (zie figuur 3.4). 

 

Actualisatie zwemwaterprofiel 

De beoordeling van de zwemwaterkwaliteit wordt jaarlijks op basis van de meetreeks van de afgelo-

pen vier badseizoenen vastgesteld. Voor de vijver Grote Speelweide wordt de zwemwaterkwaliteit 

ingedeeld in de kwaliteitsklasse “uitstekend”. Deze indeling is gebaseerd op de gegevensset uit de 

badseizoenen 2010 en 2011, en is hierdoor nog indicatief. Een definitieve beoordeling kan worden 

gedaan met een gegevensset van vier aaneengesloten seizoenen. 

 

Op basis van de beoordeling van de zwemwaterkwaliteit volgt dat het zwemwaterprofiel voor de 

zwemlocatie Grote Speelweide niet behoeft te worden geactualiseerd. 

 

Aandachtspunten en maatregelen 

Samenvattend wordt hieronder een overzicht met aandachtspunten en maatregelen vermeld. 

 
Onderwerp Maatregel Wie 

zwemwaterprofiel Actualiseren indien zwemwaterkwaliteit verslechtert Rijnland 

bacteriologische kwaliteit Voorkomen dat vogels worden aangetrokken. (vogels niet 

voeren en zwerfvuil opruimen) 

Amsterdam, DMO 

blauwalgen Periodiek onderzoek toestandsvariabelen Rijnland 

blauwalgen Fytoplanktononderzoek Rijnland 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) is in maart 2006 van kracht geworden. Deze 

richtlijn schrijft voor dat de waterbeheerder voor elk zwemwater een zwemwaterprofiel opstelt.  

 

In de nieuwe zwemwaterrichtlijn staat dat alle zwemwateren aan het einde van het badseizoen van 

2015 ten minste moeten voldoen aan de kwaliteit “aanvaardbaar”. Tevens moeten dan realistische en 

evenredige maatregelen zijn genomen om het aantal zwemwateren als “uitstekend” of “goed” te doen 

toenemen. 

 

In deze nieuwe EU-zwemwaterrichtlijn worden naast monitoring ook beheersmaatregelen van belang. 

Dit betekent dat per zwemwaterlocatie naast kwaliteitsgegevens van het oppervlaktewater vooral ook 

informatie beschikbaar moet zijn over de wijze waarop de zwemwaterkwaliteit wordt beïnvloed. Dit 

komt erop neer dat de beheerder van iedere zwemwaterlocatie een inschatting moet maken van de 

bronnen die de zwemwaterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. De risico’s en bedreigingen voor het 

zwemwater worden vastgelegd in een zwemwaterprofiel.  

 

Volgens de zwemwaterrichtlijn geeft een zwemwaterprofiel een compleet beeld van alle veiligheid- en 

gezondheidsrisico’s op de zwemlocatie. De waterbeheerder is verantwoordelijk voor de waterkwali-

teitsmaatregelen voor veiligheid en hygiëne. Een zwemwaterprofiel is in eerste instantie bedoeld om 

inzicht te krijgen in de fecale verontreinigingsbronnen en –routes en richt zich op de indicatoren voor 

fecale verontreinigingen: Escherichia Coli (E. Coli) en Intestinale Enterococcen (nieuwe zwemwater-

richtlijn) of thermotolerante en totaal bacteriën van de coligroep en fecale streptococcen (oude zwem-

waterrichtlijn). Daarnaast verschaft het zwemwaterprofiel inzicht in mogelijke problemen door cyano-

bacteriën, overige macroalgen en/of fytoplankton. Andere gezondheidsbedreigende risico’s zoals ziek-

te van Weil, botulisme, zwemmersjeuk, et cetera worden niet specifiek genoemd in de richtlijn maar 

worden in dit zwemwaterprofiel wel meegenomen. 

 

Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer van 53 

zwemwaterlocaties: 44 officiële locaties en 9 potentiële locaties (stand van zaken zwemseizoen 2011). 

Voor alle officiële locaties heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een zwemwaterprofiel opge-

steld.  

In dit rapport is het zwemwaterprofiel voor de Grote Speelweide van het Amsterdamse Bos beschre-

ven. Deze vijver is een potentiële zwemwaterlocatie. Dit betekent dat deze locatie door een aanzienlijk 

aantal zwemmers wordt bezocht, maar nog niet officieel bij Europa is aangemeld door de provincie 

Noord-Holland. De informatie uit dit zwemwaterprofiel wordt betrokken bij het advies van Rijnland 

aan de Provincie Noord-Holland over het aanwijzen als EU zwemwaterlocatie. 

 

1.2 Leeswijzer 

Na deze inleiding worden in hoofdstuk 2 de uitgevoerde werkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 3 

volgt een beschrijving van de zwemlocatie en hoofdstuk 4 bevat een analyse van de waterkwaliteit en 

het blauwalgenprofiel. Vervolgens komen de potentiële risicobronnen in hoofdstuk 5 aan bod. Een 

beschrijving van de gezondheidsrisico’s en bronnenanalyse is uitgewerkt in hoofdstuk 6.Tot slot staan 

in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen. 
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2. Uitgevoerde werkzaamheden 

2.1 Methode 

Voor het opstellen van zwemwaterprofielen zijn enkele handreikingen/rapporten opgesteld waarin een 

gestructureerde aanpak van diverse facetten wordt beschreven: 

 Handreiking voor het opstellen van een zwemwaterprofiel (RIZA/Grontmij, 2005): 

bacteriologische verontreinigingsbronnen 

 KRW en oppervlaktewater (RIZA/DHV, 2005): afbakening van de zwemlocatie 

 Handreiking zwemwaterprofiel blauwalgen (RIZA/DHV, 2007): blauwalgen 

Voor zover mogelijk, is voor het opstellen van dit zwemwaterprofiel bij deze handreikingen aangeslo-

ten. 

 

 

 

 

Figuur 2.1 Routekaart voor het opstellen van een zwemwaterprofiel (bron: Handreiking) 

 

Een zwemwaterprofiel omvat de volgende aspecten (zie ook figuur 2.1): 

 Algemene beschrijving van de zwemwaterlocatie 

Er wordt een algemene beschrijving van de locatie gegeven waarin de volgende onderdelen aan de 

orde komen: algemene gebiedsbeschrijving, hydromorfologie en hydrologie, de begrenzing van de 

zwemwaterzone, gegevens ten aanzien van problemen en zwemverboden zoals meldingen van ge-

zondheidsklachten (zwemmersjeuk, botulisme) en bloei van blauwalgen 

 Analyse data historische waterkwaliteit  

De microbiologische data van de laatste drie à vijf jaar vormen de basis voor de historische water-

kwaliteit. In geval van hoge concentraties wordt gekeken of er een trend zichtbaar is die wijst op 

invloed van weersomstandigheden, een relatie met bepaalde bronnen of een relatie met een be-

paalde periode in het jaar waarop de verhogingen plaatsvinden 
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 Identificatie van potentiële bronnen van bacteriologische verontreiniging 

Op basis van de hiervoor beschreven gegevens, het locatiebezoek en het gesprek met de locatiebe-

heerder, wordt een lijst van alle potentiële verontreinigingsbronnen opgesteld 

 Evaluatie en conclusies 

Alle gegevens uit de voorgaande stappen worden naast elkaar gelegd en bekeken. Hierbij wordt 

bepaald welk van de mogelijke bronnen daadwerkelijk relevant zijn voor de waterkwaliteit op de 

zwemlocatie 

 Aanbevelingen 

Als er geen problemen worden geconstateerd bestaat er weinig aanleiding om maatregelen te ne-

men. Als er wel duidelijke verontreinigingsbronnen zijn gevonden of als er onduidelijkheid is over 

de betrouwbaarheid van de resultaten, wordt een doorkijk gegeven naar mogelijke maatregelen 

 

2.2 Locatiebezoeken 

Bij voorkeur wordt een zwemwaterlocatie en de omgeving ervan een keer bezocht op een moment dat 

de stranden daadwerkelijk door bezoekers gebruikt worden. Immers dan kan een goede indruk van de 

hygiëne verkregen worden omdat ook zwemmers zelf een bron van bacteriële verontreinigingen kun-

nen zijn.  

Voor dit zwemwaterprofiel is op 29 juni 2010 een veldbezoek gedaan. Beschrijving zwemlocatie 
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3. Beschrijving zwemlocatie 

3.1 Situering en beschrijving 

De Grote Speelweide is gelegen in het Amsterdamse Bos aan de zuidzijde van Amsterdam en ten 

noordwesten van Amstelveen. (Figuur 3.1). De beheerder is de gemeente Amsterdam, Dienst Maat-

schappelijke Ontwikkeling. 

 

 

 
 

Figuur 3.1 Locatie Grote Speelweide Amsterdamse Bos 

 

 

Nevenfuncties 

Behalve zwemwater heeft de vijver Grote Speelweide van het Amsterdamse Bos geen andere (door de 

provincie aangewezen) functies. 
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KRW status 

De vijver Grote Speelweide is niet gelegen in een KRW waterlichaam. Dit betekent dat er door Rijn-

land geen specifieke (inrichtings)maatregelen zijn gepland. 

 

Toekomstige plannen 

Er zijn geen plannen bekend.  
 

3.2 Hydrologie en hydromorfologie 

De vijver Grote Speelweide ligt het Amsterdamse Bos (figuur 3.2). Het waterpeil is - 5,50 m NAP. 

Het totale wateroppervlak van de vijver bedraagt ongeveer 7,5 ha. (± 220 x 350 m).De waterdiepte van 

de vijver varieert van 1 tot 1.5 meter  

 

Het Amsterdamse Bos is een kwelpolder. De kwel bedraagt 0,25 tot 0,5 mm/dag (Kwel en infiltratie-

kaart modellering 2000 – 2010). 

 

Gezien de ligging van de vijver, wordt weinig doorstroming in de vijver verwacht. De wateraanvoer 

vindt plaats via verschillende watergangen,Vrijwel alle water van het Amsterdamse Bos passeert de 

vijver wanneer het overtollige water wordt uitgemalen met het gemaal aan de Schipholdijk 

Bij een tekort aan water kan op diverse locaties water worden ingelaten. Water kan aan de noordzijde 

worden ingelaten vanuit de Bosbaan, aan de zuidzijde vanuit het sportcomplex aan de Kalfjeslaan, en 

vanuit de Ringvaart. De inlaat vanuit de Ringvaart is in het algemeen gesloten. 

 

 
 

Figuur 3.2 Hydrologische situatie vijver Grote Speelweide Amsterdamse Bos 

 

inlaat 

inlaat 

gemaal 
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3.3 Kenmerken van de zwemlocatie Grote Speelweide 

 

Algemeen 

Beheerder Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 

 

Provincie Provincie Noord-Holland 

 

Waterkwaliteitsbeheerder Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

Afmetingen zwemlocatie Totaal wateroppervlak 7,5 ha (zwemzone circa 2500 m²) 

 

Bezoekersaantallen Bezoekersaantallen zijn onbekend. In de vijver wordt voorname-

lijk gebruik gemaakt van kano’s en waterfietsen.  

 

 

Voorzieningen 
Kiosk Ja 

 

Sanitaire voorzieningen Toiletten 

 

Vuilnisbakken Ja  

 

Drijflijnen Nee 

 

Toezicht Zwemmen op eigen risico – geen toezicht 

 

Speeltoestellen Geen 

 

Honden 

 

Toegestaan 

Bodem De waterbodem is klei op zand 

 

Onderhoud Geen bijzonderheden bekend 

 

Bijzonderheden 

De kiosk bij de Grote Speelweide verhuurt kano’s en waterfietsen.  

 

In figuur 3.3 zijn een aantal overzichtsfoto’s weergegeven. 
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Foto 1: geeft een overzicht van de zwemlocatie Foto 2: overzicht gehele vijver. Foto 3: kanoverhuur 

(foto’s: internetpagina Amsterdamse Bos) 

1       2 

  
3 

 

     

 

 

Figuur 3.3 Overzichtsfoto’s  

 

3.4 Begrenzing van de zwemwaterzone 

Voor het begrenzen van de zwemwaterzone is uitgegaan van het protocol zoals dat is beschreven in 

het rapport ‘KRW en oppervlaktewater’ DHV juni 2005. Voorgesteld wordt om een strook van 30 

meter uit de oever aan te houden en de zwemzone af te zetten met een ballenlijn (zie figuur 3.4). De 

reden hiervoor is dat op verschillende plekken in de vijver onveilige oevers zijn. Op borden moet ge-

communiceerd worden dat de officiële zwemlocatie wordt begrensd door de ballenlijn, en dat in ver-

band met de veiligheid wordt afgeraden buiten de officiële zwemlocatie te zwemmen. 

De bemonsteringslocatie ROP40120 ligt in de zwemzone. 
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Figuur 3.4 Zwemzone en meetlocaties Grote Speelweide 
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4. Analyse waterkwaliteit 

De zwemwaterkwaliteit wordt ieder zwemseizoen door Rijnland tweewekelijks onderzocht. De 

zwemwaterkwaliteit van de vijver Grote Speelweide van het Amsterdamse Bos wordt sinds 2010 door 

Rijnland bepaald. De situering van het meetpunt is in tabel 4.1 en in figuur 3.4 vermeld.  

 

Tabel 4.1 Meetpunt waterkwaliteit vijver Grote Speelweide Amsterdamse Bos 

meetpuntcode RD X- coördinaat RD Y- coördinaat WGS84 WGS84 

ROP40120 116.863 481.462 N 52.31978 E 4.82786 

 

4.1 Bacteriologische kwaliteit  

 

In tabel 4.2 zijn de normen van richtlijn 2006/7/EG weergegeven. Bij deze richtlijn zijn vier categorie-

en (uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht). Een toelichting op de zwemwaterbeoordeling volgens 

de richtlijn is opgenomen in bijlage 4. 

 
Tabel 4.2 Risicowaarden zwemwaterparameters in  MWA/100 ml 

Parameter 

 

Uitstekende kwaliteit Goede kwaliteit Aanvaardbare kwaliteit 

EU-richtlijn vanaf 2009           MWA/100 ml                             MWA/100 ml                           MWA/100 ml 

Escherichia Coli 500  (95 percentiel) 1000  (95 percentiel) 900  (90 percentiel) 

Intestinale Enterococcen 200  (95 percentiel) 400    (95 percentiel) 330  (90 percentiel) 

 
4.1.1 Waterkwaliteit volgens de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn 

De beoordeling volgens de nieuwe richtlijn is weergegeven in tabel 4.3. Hierin is per jaar ter indicatie 

een oordeel van de zwemwaterkwaliteit gegeven. De zwemwaterkwaliteit van de vijver Grote Speel-

weide wordt in 2010 beoordeeld als goed en in 2011 als uitstekend.  

Het voorlopige eindoordeel van de zwemwaterkwaliteit van de vijver Grote Speelweide voor de perio-

de 2010 t/m 2011 is uitstekend. De definitieve eindbeoordeling berust op een aaneengesloten periode 

van vier meetseizoenen. Voor de vijver Grote Speelweide zijn nog geen gegevens van vier seizoenen 

beschikbaar. Hierdoor is het eindoordeel indicatief. 

 
Tabel 4.3   Bacteriologische kwaliteit zwemwater volgens de nieuwe EU-richtlijn (2006/7/EG)

jaar Escherichia coli Int. Enterococcen Eindoordeel 

 

2010* uitstekend goed goed 

2011 uitstekend uitstekend uitstekend 

Eindoordeel 2010 – 2011 uitstekend uitstekend uitstekend 

* 7 metingen in plaats van 12 

 

Een grafische weergave van de gemeten concentraties staat in figuur 4.1 (Escherichia Coli) en figuur 

4.2 (Intestinale Enterococcen). 
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Figuur 4.1 Bacteriologische waterkwaliteit zwemwater vijver Grote Speelweide – E.Coli 

 

Beoordeling richtlijn 2006/7/EG: 

De rode lijn in figuur 4.1 geeft de grens aan tussen een aanvaardbare kwaliteit en een slechte kwaliteit 

(90 percentiel van de meetwaarden moet voldoen aan 900 MWA/100 ml voor een score van een aan-

vaardbare kwaliteit). De gele lijn geeft de grens aan tussen een uitstekende kwaliteit en een goede 

kwaliteit (95 percentiel van de meetwaarden moet voldoen aan 500 MWA/100 ml. voor een score van 

een uitstekende kwaliteit). Een toelichting op de beoordelingsmethode is opgenomen in bijlage 4. 

 

Uit figuur 4.1 blijkt dat de analysewaarden voor E-Coli van 2010 en 2011 onder de gele lijn liggen. 

Het eindresultaat voor Escherichia Coli over de periode 2010-2011 is “uitstekend”. 

 

 



Zwemwaterprofiel Grote Speelweide Amsterdamse Bos –  2011 

16  Hoogheemraadschap van Rijnland 
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Figuur 4.2 Bacteriologische waterkwaliteit zwemwater vijver Grote Speelweide – Intestinale Enterococcen 

 

Beoordeling richtlijn 2006/7/EG: 

De rode lijn in figuur 4.2 geeft de grens aan tussen een aanvaardbare kwaliteit en een slechte kwaliteit 

(90 percentiel van de meetwaarden moet voldoen aan 330 MWA/100 ml voor een score van een aan-

vaardbare kwaliteit). De gele lijn geeft de grens aan tussen een uitstekende kwaliteit en een goede 

kwaliteit (95 percentiel van de meetwaarden moet voldoen aan 200 MWA/100 ml voor een score van 

een uitstekende kwaliteit). Een toelichting op de beoordelingsmethode is opgenomen in bijlage 4. 

 

In 2010 was de hoogste meetwaarde 330 MWA/100 ml. Doordat er maar 7 metingen zijn uitgevoerd 

werd de percentielwaarde overschreden waardoor de score op goed uitkwam. In 2011 is de hoogste 

meetwaarde 370 MWA/100 ml. Doordat er 12 metingen zijn uitgevoerd werd de percentielwaarde niet 

overschreden en viel het oordeel voor Intestinale Enterococcen in de categorie uitstekend. 

 

De beoordeling volgens richtlijn 2006/7/EG is gebaseerd op een meetreeks van vier aaneengesloten 

seizoenen van de bacteriologische parameters Escherichia Coli en Intestinale Enterococcen. De laagst 

scorende parameter is bepalend voor het eindoordeel. De kwaliteit van de vijver Grote Speelweide 

heeft over de seizoenen 2010 en 2011 het oordeel “uitstekend”  

4.1.2 Historische data analyse in relatie tot weersomstandigheden 

Om mogelijke verontreinigingsbronnen te ontdekken wordt vaak gezocht naar eventuele relaties met 

weersomstandigheden. Een relatie tussen fecale bacteriën en neerslag kan wijzen op riooloverstorten 

in de buurt van de zwemlocatie, of verhoogde afspoeling van meer fecaliën verontreinigd regenwater 

van de aanliggende oevers. 

Doordat er geen overschrijdingen zijn gemeten van de bacteriologische parameters is er geen onder-

zoek gedaan naar de relatie bacteriologische waterkwaliteit en weersomstandigheden. 
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4.2 Blauwalgenprofiel 

Tot voor kort was het beeld dat blauwalgen in kleine ondiepe vijvers vrijwel niet voorkwamen. De 

laatste jaren blijkt het tegendeel. In kleine waterpartijen deed Rijnland tot 2007 alleen onderzoek naar 

de algensoort en het microcystinegehalten wanneer er drijflagen werden gevormd.  

 

Toxines 

Blauwalgen (cyanobacteriën) kunnen giftige stoffen (toxines) produceren die schadelijk zijn voor de 

gezondheid. In het zwemseizoen onderzoekt Rijnland bij alle zwemwaterlocaties in het beheergebied 

tweewekelijks de concentraties aan blauwalgen. In het verleden werd alleen onderzoek gedaan naar 

microcystine. Hierdoor werd een onderschatting gemaakt van de totale hoeveelheid toxine in het op-

pervlaktewater omdat de verschillende soorten cyanobacteriën verschillende toxines kunnen produce-

ren ( bijvoorbeeld anatoxine, cylindrospermopsine, microcystine).  

 

Vanaf 2010 is een nieuw blauwalgenprotocol van kracht. Hierin zijn microcystinegehalten niet meer 

bepalend voor het afgeven van een waarschuwing, negatief zwemadvies of een zwemverbod, maar 

wordt beoordeeld op concentraties van toxische blauwalgen (cyanobacteriën). 

In bijlage 2 is een schematische weergave van de blauwalgenprotocollen van 2010 en 2011 weergege-

ven 

 

Fytoplanktonsamenstelling 

In 2010 en 2011 is fytoplankton onderzoek gedaan in de vijver Grote Speelweide. In deze twee sei-

zoenen zijn er geen hoge concentraties aan cyanochlorofyl gemeten, wat betekent dat er weinig blauw-

algen in de vijver aanwezig zijn. 

In Bijlage 1 is een tabel met de meetgegevens opgenomen.  

 

Toestandsvariabelen 

Om in te schatten of in de nabije toekomst een kans op bloei van blauwalgen bestaat, zijn de histori-

sche data geanalyseerd conform de handreiking zwemwaterprofiel blauwalgen. Bijlage 1 bevat een 

overzicht van de beschikbare waterkwaliteitsgegevens in relatie tot mogelijke problemen met overma-

tige groei van blauwalgen.  

 

Behalve de zwemwaterparameters (temperatuur, doorzicht en zuurgraad) zijn van het meetpunt 

ROP40120 in de zwemzone van de vijver van de Grote Speelweide geen fysisch chemische waterkwa-

liteitsgegevens bekend.  

Het doorzicht is redelijk en varieert in de zomer van 0,30 tot 0,70 m. (bijlage 1 figuur B1.2) 

De zuurgraad varieert van 7,7 tot 8,5 en is normaal (bijlage 1 figuur B1.3).  

 

Een beschouwing van de nutriënten op meetpunt ROP40110 in de vijver Grote Speelweide (figuur 

3.4) leert dat het water nutriëntrijk is. Hierdoor is er kans op bloei van blauwalgen. De concentraties 

aan stikstof blijven net onder de MKN
1
 ( 2,2 mg N/l zomergemiddelde). Van fosfor zijn de concentra-

ties hoog (circa 4 keer de MKN van 0,15 mg/l zomergemiddelde). 

De opgeloste vorm van stikstof (ammonium, nitraat en nitriet) is in de zomer ongeveer 0,5 mg N/l. De 

opgeloste vorm van fosfor (ortho fosfaat) is in de zomer ongeveer 0,3 mg P/l.(zie bijlage 1 figuur B1.4 

en B1.5) De hoge concentraties aan fosfor en stikstof zijn mede het gevolg van inlaatwater vanuit het 

sportpark, bladval, nalevering vanuit de bodem en in mindere mate nutriëntrijke kwel (Goderie 2001).  

Ortho fosfaat en anorganische stikstof zijn voor fytoplankton de direct opneembare vorm van fosfaat 

en stikstof. Bij een ortho fosfaat concentratie van 0,01 mg P/l en een anorganisch stikstofconcentratie 

van 0,08 mg N/l zijn deze elementen limiterend voor blauwalgen. 

 

De chlorofylconcentratie in de vijver (ROP40110) is in de periode 2006 – 2010 vrij hoog (zomerge-

middelde ca 100 ug/l) In 2011 is het chlorofylgehalte een stuk lager (zomergemiddelde ca 30ug/l) 

(bijlage 1 figuur 1.7). Het doorzicht varieert van 0,15 – 1,2 meter (2006 t/m 2011) (bijlage 1 figuur 

B1.8). Hierbij moet worden opgemerkt dat de bodemdiepte bij een groot aantal metingen de beperken-

                                                      
1
 MKN – Milieu Kwaliteits Norm 
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de factor was bij de bepaling van de zichtdiepte (doorzicht is dan gelijk aan waterdiepte). De pH is 

redelijk stabiel, de waarden die tussen pH 7,3 en 8,8 liggen zijn normaal Bijlage 1 figuur B1.10). De 

chlorideconcentraties zijn laag en liggen tussen de 100 en 170 mg/l.(bijlage 1 figuur B1.7) 

 

Beoordeling blauwalgen  

Op basis van de beschikbare informatie kan worden aangenomen dat de kans op bloei van toxische 

blauwalgen als gevolg van hoge nutriëntconcentraties aanwezig is. Uit fytoplanktononderzoek blijkt 

dat er geen grote hoeveelheden blauwalgen zijn aangetroffen. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat 

de kans op een toxische bloei van blauwalgen klein is maar niet uitgesloten kan worden. 

 

Door een kleine verandering in de waterkwaliteit kan plotseling een blauwalgenbloei tot stand komen. 

Tijdens de bemonsteringen is gecontroleerd op het voorkomen van drijflagen of algen. In de periode 

2010 – 2011 zijn geen drijflagen aangetroffen of hoge concentraties aan cyanochlorofyl gemeten.  

De meetresultaten van algenconcentraties zijn weergegeven in bijlage 1 figuur B1.1. 
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5. Mogelijke risicobronnen 

In onderstaand overzicht wordt een beschrijving gegeven van de mogelijke bronnen voor verontreini-

gingen. 

 

Risico bronnen 

 

Regenwaterlozingen/ overstorten Nee 

Effluent RWZI Nee 

Wegwater/afstromend hemelwater Nee 

Ongerioleerde lozingen Nee 

(Mest)water omringend agrarisch gebied Nee 

Recreatievaart Nee 

Jachthavens Nee 

Beroepsvaart Nee 

Wateraanvoer Nihil. Om deze reden wordt beïnvloeding van 

de zwemwaterkwaliteit als verwaarloosbaar 

geschat.  

(Blauw)algen Nee 

Planten Nee. Voor zover bekend is er geen overmati-

ge plantengroei in de zwemzone 

Dieren Gering: Watervogels zijn aangetroffen tijdens 

veldbezoek en de bemonsteringen (geen grote 

aantallen). 

Honden zijn niet aangetroffen tijdens veldbe-

zoeken. Om deze reden worden de invloed 

hiervan ook uitgesloten. 

Menselijke belasting Ja. Bij de kiosk zijn toiletten aanwezig, dus 

de invloed van de zwemmers wordt als ver-

waarloosbaar aangenomen. 

Algemene indruk hygiëne goed 

 

5.1 Beoordeling van gezondheidsrisico’s 

Uit de meetresultaten van de periode 2010-2011 blijkt dat er geen overschrijdingen in de vijver Grote 

Speelweide zijn gemeten van Escherichia Coli en Intestinale Enterococcen (zie 4.1.2). Hieruit kan 

worden geconcludeerd dat de invloed van zwemmers, watervogels en wateraanvoer nihil is. 

5.2 Risico’s door blauwalgen 

Gezondheidsrisico’s door toxische blauwalgen zijn niet aanwezig in de vijver Grote Speelweide van 

het Amsterdamse Bos. De gehalten aan toxische blauwalgen zijn laag. Echter de omstandigheden zijn 

wel zodanig dat blauwalgen zich kunnen ontwikkelen. 

5.3 Overige pathogene ziekteverwekkers 

Er zijn geen meldingen van ziekteverschijnselen bekend bij de waterkwaliteitsbeheerder, de provincie 

Noord-Holland of Recreatie Noord-Holland. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

 

Bacteriologische kwaliteit 

In de beschouwde periode 2010 tot en met 2011 werd de bacteriologische waterkwaliteit  beoordeeld 

als uitstekend (Richtlijn 2006/7/EG). 

 

Bacteriologische verontreinigingsbronnen 

De doorstroming van de speelvijver is zeer gering. Verontreinigingen kunnen hierdoor lang in de vij-

ver Grote Speelweide aanwezig blijven en zullen alleen door afsterven van de bacteriën verminderen 

of verdwijnen. In de periode 2010 – 2011 zijn echter geen hoge bacteriële waarden gemeten. 

  

Blauwalgen 

Op basis van de beschikbare informatie en ervaringen uit voorgaande jaren, is de kans op een bloei 

van toxische blauwalgen klein.  

 

Overig 

Gezondheidsrisico’s door andere ziekteverwekkers zijn niet te verwachten. 

6.2 Aandachtspunten en maatregelen 

De zwemwaterkwaliteit van de vijver van het Amsterdamse Bos is voorlopig als uitstekend 

beoordeeld. Blauwalgen zijn op dit moment geen probleem. Hieronder zijn een aantal aandachtspunten 

uitewerkt om deze gewense situatie te behouden (zie ook tabel 6.1).  

 

Bacteriologische waterkwaliteit 

Op basis van de kwaliteitsklasse “uitstekend” hoeven geen aanvullende maatregelen worden getroffen. 

Om een goede kwaliteit te behouden moet aandacht worden geschonken aan: 

 Afvalbakken tijdig legen, zodat watervogels niet worden aangetrokken  

 Er is geen hondenverbod, dus hondenpoep kan de zwemwaterkwaliteit mogelijk beïnvloeden. 

 

Vogels binnen de zwemzone zijn een bedreiging voor de zwemwaterkwaliteit. Voor de zwemwater-

kwaliteit is het van belang dat de vijver onaantrekkelijk is voor de watervogels. Een aandachtspunt 

hiervoor is dat er geen etensresten nabij de vijver achter blijft waardoor de watervogels worden aange-

trokken. Het frequent legen van vuilnisbakken (of plaatsen van grotere afvalbakken) en het opruimen 

van zwerfvuil is daarom ook belangrijk.  

 

Blauwalgen 

De kans op bloei van toxische blauwalgen in de vijver Grote Speelweide van het Amsterdamse Bos 

wordt als klein ingeschat. De nutriëntengehaltes in de vijver zijn redelijk hoog. Dit zijn gunstige con-

dities voor de ontwikkeling van blauwalgen. Daarom is het zinvol om periodiek de toestandsvariabe-

len te bepalen en de blauwalgenconcentraties te bepalen tijdens het zwemseizoen. 

 

Tabel 6.1 Aanbevolen waterkwaliteitsmaatregelen 

Onderwerp Maatregel Wie 

Bacteriologische waterkwaliteit Voorkomen dat de vogels worden 

aangetrokken. (vogels niet voeren en 

zwerfvuil opruimen) 

Gemeente Amsterdam, DMO 

DMO voert geen actief beheer op 

vogelstand uit. 

Blauwalgen Periodiek onderzoek toestandsvariabe-

len 

Rijnland 

Blauwalgen Fytoplanktononderzoek Rijnland 
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6.3 Aanmelding EU 

De vijver Grote Speelweide van het Amsterdamse Bos is een potentiële zwemwaterlocatie. Dit bete-

kent dat deze locatie niet officieel bij Europa is aangemeld door de provincie Noord-Holland.  

 

Gezien de goede zwemwaterkwaliteit, zowel bacteriologisch als blauwalgen, in de afgelopen twee 

zwemseizoenen, adviseert Rijnland de provincie Noord-Holland om deze locatie aan te melden bij 

Europa als zwemwaterlocatie per zwemseizoen 2012.  

6.4 Actualisatie zwemwaterprofiel 

Afhankelijk van de zwemwaterindeling waarin de zwemlocatie volgen de EU-zwemwaterrichtlijn 

wordt ingedeeld, moet het zwemwaterprofiel regelmatig geactualiseerd worden (zie tabel 6.2).  

Het zwemwaterprofiel voor de zwemlocatie Grote Speelweide Amsterdamse Bos  is met deze rappor-

tage gereed. 

 

Tabel 6.2 Acualisatieschema zwemwaterprofiel 

Zwemwaterindeling Actualisatie zwemwaterprofiel vindt ten minste plaats om de 

“uitstekend” Alleen als de indeling verandert in “goed”, “aanvaardbaar” of “slecht” 

“goed” Vier jaar 

“bevredigend/aanvaardbaar” Drie jaar 

“slecht” Twee jaar 

 

De zwemwaterindeling wordt jaarlijks op basis van de meetreeks van de afgelopen vier badseizoenen 

vastgesteld. Op basis van de gegevensset uit de badseizoenen 2010 tot en met 2011 kan een betrouw-

bare inschatting voor de indeling worden gedaan. Van de zwemlocatie Grote Speelweide wordt de 

bacteriologische waterkwaliteit ingedeeld in kwaliteitsklasse “uitstekend”. Op basis van dit voorlopige 

toetsoordeel hoeven geen maatregelen worden getroffen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het 

zwemwaterprofiel voor de zwemlocatie Grote Speelweide Amsterdamse Bos hoeft bij gelijkblijvende 

kwaliteit niet te worden geactualiseerd. 
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Bijlage 1. Data blauwalgen en fysisch chemische toestandvariabelen 

Vijver Grote Speelweide : overzicht van de gegevens blauwalgenonderzoek 2010 – 2011 

 

 

Figuur B1.1 Meetlocatie ROP40120 – zwemlocatie (chlorofyl) 
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De rode lijn in de figuur geeft de veiligheidsgrens aan voor toxische blauwalgen (12,5 ug/l cyanochlo-

rofyl).  
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Figuur B1.2 Meetlocatie ROP40120 – zwemlocatie (doorzicht) 

Amsterdamse Bos - doorzicht
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De doorzichtdieptes variëren van 30 tot 70 cm (zomermaanden) 

 

. 

Figuur B1.3 Meetlocatie ROP40120 – zwemlocatie (zuurgraad) 
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De zuurgraad voldoet over beide seizoenen aan de norm ( pH tussen 6,5 en 9,0). 
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Figuur B1.4 Vijver Grote Speelweide meetlocatie ROP40110 (stikstof) 
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In bovenstaande grafiek zijn de concentraties van stikstof weergegeven. De rode lijn geeft de norm 

voor stikstof aan ( MKN 2,2 mg/l) 

 

 

Figuur B1.5 Vijver Grote Speelweide meetlocatie ROP40110 (fosfor) 
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In bovenstaande grafiek zijn de concentraties van fosfor weergegeven. De rode lijn geeft de norm voor 

fosfor aan ( MKN 0,15 mg/l) 

 

Een lage N:P ratio geeft een hogere kans op een blauwalgenbloei van cyanobacteriën uit de Nostoca-

les-groep (zoals Anabaena en Aphanizomenon). Dit is gebaseerd op direct beschikbaar stikstof of fos-

faat ( in opgeloste vorm).  
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Figuur B1.6 vijver Grote Speelweide meetlocatie ROP40110 (N:P verhouding) 

Amsterdamse Bos N:P verhouding
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N:P ratio van het meetpunt ROP40110 vijver Grote Speelweide. Bij Een ratio hoger dan 10 neemt de 

kans op vorming van stikstoffixerende blauwalgen af.  

 

 

 

Figuur B1.7 vijver Grote Speelweide meetlocatie ROP40110 (chlorofyl) 

Amsterdamse Bos - Chlorofyl
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chlorofyl van het meetpunt ROP40110 vijver Grote Speelweide. De rode lijn geeft de norm voor chlo-

rofyl aan ( MKN: 100 ug/l) 
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 Figuur B1.8 vijver Grote Speelweide meetlocatie ROP40110 (doorzicht) 

Amsterdamse Bos - doorzicht
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Doorzicht vijver Grote Speelweide. De blauwe punten geven aan dat de meting is beperkt door bo-

demdiepte 

 

 

 

 

Figuur B1.9 vijver Grote Speelweide meetlocatie ROP40110 (chloride) 

Amsterdamse Bos - chloride
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Chloride vijver Grote Speelweide. De rode lijn in de grafiek geeft de norm aan ( MKN 200 mg/l) 
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Figuur B1.10 vijver Grote Speelweide meetlocatie ROP40110 (zuurgraad) 

Amsterdamse Bos zuurgraad
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Zuurgraad vijver Grote Speelweide ( norm: MKN 6,5 – 9,0) 

 

 

 

 

Figuur B1.11 vijver Grote Speelweide meetlocatie ROP40110 (watertemperatuur) 

Amsterdamse Bos watertemperatuur
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Watertemperatuur vijver Grote Speelweide 
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Overzicht van maxima en minima van fecale verontreiniging (MWA/100ml), doorzicht (in cm) en 

zuurgraad. 

 

 

jaar E- Coli (max) 

in MWA/100 ml 

I.Enteroc. (max) 

in MWA/100 ml 

Doorzicht 

cm (min) 

pH 

2010 292 330 30 8,0 – 8,4 

2011 230 370 40 7,7 – 8,5 

norm ≤ 900 ≤ 330 ≥ 100 * 6.5 ≤ pH ≤ 9.0 * 

* vanaf 2009 is in de zwemwaterrichtlijn er geen norm meer opgenomen voor doorzicht en zuurgraad. 

 

 

Veldwaarnemingen 

 

datum tijd T in °C pH d
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6-7-2010 7:45 21,6 8,3 0,3 0 0 0 0

19-7-2010 10:30 21,6 8,4 0,3 0 0 0 0

4-8-2010 10:45 19,8 8,4 0,3 0 0 3 2

17-8-2010 10:00 19,4 8,3 0,3 0 0 0 0

30-8-2010 10:10 15,3 8,0 0,6 0 0 0 0

14-9-2010 10:15 17,1 8,0 0,4 5 0 0 0

29-9-2010 9:45 13,2 8,1 0,7 2 0 0 2

27-4-2011 13:00 17,1 8,1 0,5 4 0 0 0

11-5-2011 12:00 18,8 8,0 0,6 0 0 0 0

23-5-2011 13:30 17,4 7,9 0,7 0 0 0 0

8-6-2011 13:30 19,0 8,0 0,7 0 0 0 0

20-6-2011 13:30 17,6 8,0 0,6 3 0 0 1

6-7-2011 11:45 20,6 8,2 0,4 45 8 0 0

18-7-2011 11:30 17,6 7,7 0,7 0 0 0 0

3-8-2011 11:50 20,8 8,5 0,5 0 0 0 1

15-8-2011 13:30 19,6 8,2 0,7 32 0 0 0

31-8-2011 13:10 16,5 7,7 0,5 0 0 0 0

12-9-2011 12:40 17,4 7,9 0,6 2 0 0 0

26-9-2011 13:55 16,9 7,9 0,6 30 2 0 0  
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Bijlage 2. blauwalgenprotocol 

blauwalgenprotocol 2010 

 
 

Blauwalgenprotocol 2011 
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Bijlage 3. Berekening toetswaarden 

De huidige zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) verschilt op veel punten van de oude richtlijn 76/160/EG. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de veranderingen in de beoordelingssystematiek. 

 

Huidige EU-richtlijn (2006/7/EG) 

In de nieuwe beoordelingssystematiek wordt uitgegaan van een meetreeks over een periode van 4 ja-

ren (het afgelopen badseizoen en de 3 voorgaande badseizoenen). De toetswaarden voor de nieuwe EU 

zwemwaterrichtlijn worden als volgt berekend: 

 Van de gemeten hoeveelheid bacteriën in kolonie vormende eenheden / 100 ml wordt de log10-

waarde bepaald. (Als het resultaat een nulwaarde is, wordt de log10-waarde van de 

detectielimiet/rapportagegrens van de gebruikte analytische methode gebruikt) 

 Van deze reeks wordt de rekenkundig gemiddelde waarde (1) en de standaarddeviatie (2) berekend 

 De 90- en 95-percentielwaarden zijn de uitkomsten van de formules (3) en (4) 

 

1) Q
n

MnM


 10log...110log  

2) Std (reeks log10_M1 t/m log10_Mn) 

3) 90-percentielwaarde = 10 
Q + 1.28 * Std

 

4) 95-percentielwaarde = 10 
Q + 1.65 * Std

 

Bij de toetsing voor E coli en intestinale enterococcen zijn de laagste meetwaarden gelijkgesteld aan 

de rapportagegrenzen die door het laboratorium worden gehanteerd. Voor E coli is dit 60 MWA/100 

ml. Voor intestinale enterococcen is dit 30 MWA/100 ml. 

 

Normen: 
Huidige EU-richtlijn 

 

Uitstekende kwaliteit Goede kwaliteit Aanvaardbare kwaliteit 

E coli 500 ( 95 percentiel) 1.000 (95 percentiel) 900 ( 90 percentiel) 

Intestinale enterococcen 200 ( 95 percentiel) 400    (95 percentiel) 330 ( 90 percentiel) 
Aantallen in meest waarschijnlijke aantallen per 100 ml (MWA|/100 ml) 

 

 
Analyse methode 

 

  

Escherichia Coli NEN en ISO 9308-3        (microtiterplaat) Rapportagegrens 60 MWA/100 ml 

Intestinale Enterococcen NEN - ISO 7899-1          (microtiterplaat) Rapportagegrens 30 MWA/100 ml 

 

 


