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Samenvatting 

 

Er zijn geen wijzigingen opgetreden in het watersysteem. Om een indruk te krijgen wat 

de variatie is tussen de meetjaren is de zwemwaterkwaliteit per jaar berekend. Dit is niet 

conform de zwemwaterrichtlijn die uitgaat van een aaneengesloten meetreeks van vier 

zwemseizoenen. 

Op de locatie Speelvijver Haarlemmermeerse Bos is het jaarlijkse zwemwateroordeel van 

2017 Uitstekend, van 2018 aanvaardbaar, van 2019 goed en 2020 slecht. Het 

eindoordeel over de periode 2017-2020 is “goed”. 

 

Er lijkt een geleidelijke verslechtering op te treden in de speelvijver. Er moet aandacht 

worden geschonken aan het schoon houden van het strand en doorstroming van de 

vijver. 

Het zwemwaterprofiel moet na 4 jaar (in 2024) opnieuw worden geactualiseerd bij 

gelijkblijvende kwaliteit.  

 

De locatie Haarlemmermeerse Bosplas – Zuidstrand heeft als oordeel “uitstekend” en 

hoeft niet geactualiseerd te worden. 
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1 Inleiding 

 

De zwemwaterkwaliteit op de zwemlocatie Haarlemmermeerse Bos spartelvijver heeft in 

2016 de beoordeling “goed”, en moet hierdoor in  2020 geactualiseerd worden. 

Over de periode 2017 -2020 is het oordeel wederom “goed”.  

  

In 2008 is voor het eerste een zwemwaterprofiel voor de twee zwemlocaties in het 

Haarlemmermeerse Bos opgesteld (zie https://www.rijnland.net/over-rijnland/wat-doet-

rijnland/schoon-en-gezond-water/extra-paginas-schoon-en-gezond-

water/zwemwaterprofielen). In de jaren 2012, en 2016 is het zwemwaterprofiel 

geactualiseerd.  In de actualisatie van het zwemwaterprofiel van 2020 is het oordeel voor 

de locatie Spartelvijver goed en voor het Zuidstrand uitstekend.  

 

In de Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) is de verplichting opgenomen dat door 

de waterbeheerder een zwemwaterprofiel moet worden opgesteld. 

Afhankelijk van de zwemwaterkwaliteit waarin de zwemlocatie volgens de EU-

zwemwaterrichtlijn wordt ingedeeld moet het zwemwaterprofiel worden geactualiseerd. 

In tabel 1 staat de actualisatietermijn weergegeven. 

 

Tabel 1  actualisatie zwemwaterprofielen 

 

  

In de tabel is af te lezen dat bij een goede zwemwaterindeling het zwemwaterprofiel na 4 

jaar, in 2024, geactualiseerd moet worden. 

In onderstaande factsheet zijn de updates weergegeven. 

  

zwemwaterindeling actualisatie zwemwaterprofiel vindt ten minste plaats om de: 

"uitstekend" alleen als de indeling verandert in "goed", "aanvaardbaar" of "slecht" 

"goed" vier jaar 

"aanvaardbaar" drie jaar 

"slecht" twee jaar 
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2 Actualisatie zwemwaterprofiel Haarlemmermeerse Bos 

Haarlemmermeerse Bosplas 

De locatie is gelegen in de gemeente 

Haarlemmermeer (Hoofddorp).  

Polderwater Zwemwaterprofiel opgesteld in 

2008 (actualisatie in 2012, 

2016 en 2020) 

 

Meetpuntcode: ROP18046 

X: 106.150   Y: 482.157 

 

 

Meetpuntcode: ROP18048 

X: 105.823    Y: 482.114 

Locatiebeheerder: 

Gemeente Haarlemmermeer 

 

Provincie: 

Noord-Holland  

 

Waterbeheerder: 

HH van Rijnland 

2.1 Haarlemmermeerse Bos Zuidstrand 

Bacteriologische zwemwater kwaliteit  

(ROP18046) 

Beoordeling 2006/7/EG 

(2017 - 2020) 

Uitstekend 

 

In naastgelegen figuur zijn de 

bacteriologische meetwaarden 

van de periode 2017 – 2020 

weergegeven. 

Het oordeel over deze periode 

is “uitstekend” 

 

Het berekende oordeel per 

jaar: 

2017: uitstekend 

2018: uitstekend 

2019: uitstekend 

2020: uitstekend 

 

 
U = uitstekend,  G = goed,  A = aanvaardbaar,  S = slecht 

 

Trend 

          Actualisatie zwemwaterprofiel NVT 

  

Haarlemmermeerse Bos - strand 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Escherichia coli U U U U U U U U U U U U U

Intestinale enterococcen U U U U U U U U U U U U U

Eindoordeel (2006/7/EG) U U U U U U U U U U U U U
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   Mogelijke bronnen 

 

 

Dieren (honden/watervogels) 

Inlaatwater/wateraanvoer 

Zwemmers 

Agrarisch gebied 

Effluent AWZI 

Regenwaterlozing/riooloverstort 

Ongerioleerde lozingen 

Recreatie-/beroepsvaart 

Jachthavens 

Afstromend hemelwater 

 

Blauwalgen Beoordeling proliferatie 

blauwalgen 

Geen/gering/matig/groot 

 

 

In de periode 2017-2020 is de 

aanwezigheid van blauwalgen 

gescreend op basis van 

cyanochlorofyl. De gemeten 

waarden liggen in 2019 en 

2020 boven het 

waarschuwingsniveau van 12.5 

ug cyanochlorofyl per liter. 

In 2018 is in augustus peroxide 

gedoseerd om de algen te 

bestrijden. In 2019 is de 

dosering in augustus 

geannuleerd. 

 

Samenstelling blauwalgen 

 
WS = Waarschuwing: 2.5 – 15 mm³/l 

NA = Negatief zwemadvies > 15 mm³/l 

Bij een cyanochlorofylgehalte hoger dan 

12.5ug/l. wordt het biovolume van toxische 

blauwalgen bepaald. In 2019 en 2020 lag het 

maximale gehalten boven 15 mm³/l. (negatief 

zwemadvies). 

De dominante algensoort was Anabaena. Deze 

algensoort vormt over het algemeen geen 

drijflagen. 

 

In 2018 is in augustus peroxide gedoseerd om de algen te bestrijden. Dit heeft effect 

gehad, waardoor tot het einde van het zwemseizoen geen algenoverlast is opgetreden. 

In 2019 was het in augustus opnieuw de bedoeling om peroxide te doseren. Op het 

moment dat de dosering zou plaatsvinden was de blauwalgconcentratie sterk gedaald, 

waardoor de dosering is geannuleerd. In september nam de blauwalgconcentratie weer 

sterk toe, maar bleef de concentratie op waarschuwingsniveau. Na 2019 is het niet meer 

toegestaan om peroxide te doseren. 

In 2020 is in de periode augustus – september vrijwel de gehele periode een negatief 

zwemadvies van toepassing.  
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Fysisch chemisch 

Nutriënten meetjaar 2020 – midden op de Haarlemmermeerse Bosplas (watertype M20) 

Fosfor: slecht                                                   Stikstof: ontoereikend 

  

  
Uit de gegevens van 2020 blijkt het fosforgehalte hoog te zijn, waardoor algen sterk kunnen 

groeien en overlast van blauwalgen kan ontstaan. 

Temperatuur 2017 – 2020 

 

De hoogste watertemperatuur 

werd gemeten in augustus 

2020 ( 26 °C). 

De langste periode met een 

watertemperatuur boven 21°C 

was in 2018. De hoogst 

gemeten watertemperatuur 

was in dat jaar in het begin van 

juli 25.2 °C. 

 

 

 
 

Overige verontreinigingen Zwemmersjeuk  

Botulisme 

Geen meldingen 

Geen meldingen 

 

   

Kenmerken Diepte zwemwater/zwemzone 

Doorstroming 

Waterpeil 

Kwel/wegzijging 

Oppervlak zwemwater  

Oppervlak zwemzone 

Aantal bezoekers/zwemmers 

Honden 

Vogels 

Functies 

KRW status 

Toegang 

max 0.90 m 

goed 

-5.4 / - 5.6 m NAP 

1 – 2 mm/dag 

242.000 m² 

4.000 m² 

500 

geen 

0 - 20 

Zwemwater 

Nee 

openbaar 

 

normering watertype M20 zomergemiddelde in mg P/l.

Zeer goed <=0.02

Goed <=0.03

Matig <=0.05

Ontoereikend <=0.11

Slecht >0.11

normering watertype M20 zomergemiddelde in mg N/l.

Zeer goed <=0.8

Goed <=0.9

Matig <=1.1

Ontoereikend <=1.4

Slecht >1.4
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Aandachtspunten en maatregelen 

wat maatregel wie 

blauwalgenbestrijding In 2021 wordt een 

luchtmenginstallatie 

aangebracht om blauwalgen te 

bestrijden 

Rijnland 
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2.2 Haarlemmermeerse Bos spartelvijver 

Bacteriologische zwemwater 

kwaliteit  (ROP18048) 

Beoordeling 2006/7/EG 

(2017 - 2020) 

Goed 

 

In naastgelegen figuur zijn de 

bacteriologische meetwaarden 

van de periode 2017 – 2020 

weergegeven. 

Het oordeel over deze periode 

is “goed” 

 

Het berekende oordeel per 

jaar: 

2017: uitstekend 

2018: aanvaardbaar 

2019: goed 

2020: slecht 

 
U = uitstekend,  G = goed,  A = aanvaardbaar,  S = slecht 

 

Trend 

          Actualisatie zwemwaterprofiel 2024 

   Mogelijke bronnen 

 

 

Dieren (honden/watervogels) 

Inlaatwater/wateraanvoer 

Zwemmers 

Agrarisch gebied 

Effluent AWZI 

Regenwaterlozing/riooloverstort 

Ongerioleerde lozingen 

Recreatie-/beroepsvaart 

Jachthavens 

Afstromend hemelwater 

 

Voor de parameter Eschericia-coli heeft de spartelvijver in 2020 een aanvaardbare 

kwaliteit. Voor de parameter intestinale enterococcen scoort de vijver slecht.  

De bacteriologische waterkwaliteit berekend over het jaar 2020 is hierdoor slecht. 

In bovenstaande figuur is te zien dat zowel de meetwaarden van beide parameters in 2020 

over het gehele seizoen gezien hoger liggen dan voorgaande jaren (met uitzondering van 

de uitschieter in mei 2018).  

Haarlemmermeerse Bos - spartelvijver 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Escherichia coli G G G G G G G G G G G U G

Intestinale enterococcen U G G G G G G G G G U U G

Eindoordeel (2006/7/EG) G G G G G G G G G G G U G
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Blauwalgen Beoordeling proliferatie 

blauwalgen 

Geen/gering/matig/groot 

Samenstelling blauwalgen 

 

In de periode 2017-2020 is de 

aanwezigheid van blauwalgen 

gescreend op basis van 

cyanochlorofyl. De gemeten 

waarden liggen in 2019 en 

2020 boven het 

waarschuwingsniveau van 12.5 

ug cyanochlorofyl per liter. 

 

 

 
WS = Waarschuwing: 2.5 – 15 mm³/l 

Na = Negatief zwemadvies > 15 mm³/l 

Bij een cyanochlorofylgehalte hoger dan 

12.5ug/l. wordt het biovolume van toxische 

blauwalgen bepaald. In 2019 en 2020 lagen de 

maximale gehalten boven  15 mm³/l. ( negatief 

zwemadvies). 

De dominante algensoort was Anabaena. Deze 

algensoort vormt over het algemeen geen 

drijflagen. In september 2020 was Microcystis 

de dominante algensoort. 

 

 

Fysisch chemisch 

Temperatuur 2017 - 2020 

 

De hoogste watertemperatuur 

werd gemeten begin juli 2018 

en bedroeg 27.2 °C. 

In 2018 was ook de langste 

periode met een 

watertemperatuur boven 21°C 
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Overige verontreinigingen Zwemmersjeuk  

Botulisme 

Geen meldingen 

Geen meldingen 

 

Kenmerken Diepte zwemwater/zwemzone 

Doorstroming 

Waterpeil 

Kwel/wegzijging 

Oppervlak zwemwater  

Oppervlak zwemzone 

Aantal bezoekers/zwemmers 

Honden 

Vogels 

Functies 

KRW status 

Toegang 

max 0.90 m 

goed 

-5.4 / - 5.6 m NAP 

1 – 2 mm/dag 

10.000 m² 

10.000 m² 

200 

geen 

0 - 20 

Zwemwater 

Nee 

openbaar 

 

Aandachtspunten en maatregelen 

wat maatregel wie 

Blauwalgbestrijding 

 

 

Verslechtering waterkwaliteit 

Installatie luchtmenginstallatie 

in 2021 

 

Goed beheer: 

- Stranden goed schoon 

houden ( vogelpoep 

verwijderen en niet in het 

water vegen) 

- afval verwijderen 

 

Doorstroming/verversing: 

- Controle op doorstroming van 

de spartelvijver met schoon 

water 

Rijnland 

 

 

Gemeente Haarlemmermeer 

 

 

 

 

 

Gemeente Haarlemmermeer 

 

 

 

 

 

 


