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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/EC). 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 potentiële zwemwaterlocatie van de Molenplas. Dit be-
tekent dat deze locatie niet officieel bij Europa is aangemeld. De zwemwaterlocatie is gelegen aan de 
zuidoostzijde van Haarlem gemeente Haarlem. De beheerder van deze zwemlocatie is de gemeente 
Haarlem. 
 
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’. Het resultaat is dat de ingerichte oeverlengte en 50 m uit de oever als zwemzone is 
aangewezen. Het zwemwatermeetpunt RO925 ligt in de zwemwaterzone. 
 
De Molenplas is maximaal 12 meter diep en heeft een gemiddelde diepte van 6 meter. 
De diepte in de zwemzone is op dit moment nog niet bekend. Op dit moment is nog geen drijflijn aan-
wezig. 
 
Bacteriologische zwemwaterkwaliteit 
De bacteriologische kwaliteit van het zwemwater in de Molenplas is op basis van de richtlijn 
(2006/7/EC) beoordeeld als uitstekend. Dit is een voorlopig oordeel, omdat er slechts meetgegevens 
zijn van twee jaar in plaats van 4 jaar. Uitgangspunt is vooralsnog dat er geen maatregelen ter verbete-
ring van de bacteriologische kwaliteit bij de zwemlocatie nodig zijn. 
 
De volgende bronnen kunnen de bacteriologische kwaliteit in de Molenplas negatief beïnvloeden:  

 grote aantallen zwemmers: aanwezigheid van toiletten dicht bij de zwemlocaties vermindert 
het risico; 

 watervogels; Voor de zwemwaterkwaliteit is het van belang dat de watervogels worden ge-
weerd uit en langs de zwemzone. Een aandachtspunt hierbij is dat er geen etensresten nabij de 
plas achter blijft waardoor de watervogels worden aangetrokken. Het frequent legen van vuil-
nisbakken (of plaatsen van grotere afvalbakken) en het opruimen van zwerfvuil is daarom ook 
belangrijk. Ook de inrichting van het gebied is een bepalende factor of interessant s voor wa-
tervogels. 

 Riooloverstorten. In de Meerwijkvaart lozen een aantal riooloverstorten. Deze vaart komt uit 
in de Molenplas. Op basis van de huidige meetgegevens wordt aangenomen dat het volume 
van de Molenplas zodanig groot is dat de invloed van deze bron op de zwemwaterkwaliteit 
beperkt is. 

 
Blauwalgen 
In de Molenplas is de kans op bloei van toxische blauwalgen niet groot, maar wel aanwezig. In 2010 
zijn geen hoge concentraties aan cyanochlorofyl gemeten. Dit wijst op slechts een geringe hoeveelheid 
aan blauwalgen. In het verleden zijn wel eens drijflagen van blauwalgen aangetroffen in de Molenplas. 
 
Overige verontreinigingen 
Gezondheidsrisico’s door andere ziekteverwekkers zijn in de Molenplas niet te verwachten. 
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Maatregelen zwemwaterlocatie Molenplas 
Er zijn geen verbetermaatregelen noodzakelijk voor de Molenplas, aangezien zwemwaterkwaliteit van 
Molenplas als uitstekend wordt beoordeeld. 
 
Actualisatie zwemwaterprofiel 
Het zwemwaterprofiel voor de Molenplas is op basis van de zwemwaterindeling “uitstekend”. Bij 
gelijkblijvende kwaliteit hoeft het zwemwaterprofiel niet te worden geactualiseerd.  
 
De beoordeling van de zwemwaterkwaliteit wordt jaarlijks op basis van de meetreeks van de afgelo-
pen vier badseizoenen vastgesteld. Voor de Molenplas wordt de zwemwaterkwaliteit ingedeeld in de 
kwaliteitsklasse “uitstekend”. Deze indeling is gebaseerd op de gegevensset uit de badseizoenen 2010 
en 2011 en is dus nog een indicatieve beoordeling.  
 
Aanmelding EU 
De Molenplas is een potentiële zwemwaterlocatie. Dit betekent dat deze locatie nog niet officieel bij 
Europa is aangemeld. In 2011 is de beschoeiing van de zwemoever door de gemeente Haarlem ver-
vangen. De oever van de Molenplas wordt door de gemeente verder ingericht. Bij de gemeente Haar-
lem zijn plannen om een glooiend talud aan te brengen zodat zwemmers de zwemplek veilig kunnen 
betreden. Voor het herinrichten van de oever is bij Rijnland vergunning aangevraagd (watervergun-
ning V53592). 
  
Op basis van de waterkwaliteitsgegevens opgenomen in dit zwemwaterprofiel adviseert Rijnland de 
provincie Noord-Holland de Molenplas per zwemseizoen 2012 bij Europa aan te melden als officiële 
zwemwaterlocatie.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EC) 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 oktober 2011). Voor 
alle officiële locaties heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een zwemwaterprofiel opgesteld.  
In dit rapport is het zwemwaterprofiel voor de Molenplas beschreven. 
 
De Molenplas 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. Eind 2011 adviseert Rijnland de provincie Noord-Holland bij de besluitvorming of de 
Molenplas wel of niet per badseizoen 2012 officieel bij Europa moet worden aangemeld. De informa-
tie uit dit zwemwaterprofiel wordt dan ook bij het advies betrokken. 
 
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 

 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 



Zwemwaterprofiel Molenplas 2011 

8  Hoogheemraadschap van Rijnland 

 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 het opstellen van dit zwemwaterprofiel is op 29 januari 2010 een veldbezoek gedaan. Dit is bui-
ten het zwemseizoen. 
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3. Beschrijving zwemlocatie 

3.1 Situering en beschrijving 
De Molenplas is gelegen aan de zuidoost zijde van Haarlem (Figuur 3.1).  
 
 

 
 
Figuur 3.1 Locatie Molenplas 

 
 

Nevenfuncties 
Per november 2011 heeft de Molenplas geen specifieke functie.  
 
KRW status 
Geen 
 
Toekomstige plannen 
De beschoeiing is in 2011 door de gemeente Haarlem vervangen. In najaar 2011 of begin 2012 worden 
voorzieningen getroffen zodat  recreanten veilig het water kunnen betreden. Op de oever wordt een 
zandstrandje aangebracht (ontwerp aanleg oever en strandje zie bijlage 5).  
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3.2 Hydrologie en hydromorfologie 
 
De Molenplas maakt deel uit van het boezemstelsel van Rijnland (figuur 3.2). Het waterpeil is -0,60 m 
NAP. Het totale wateroppervlak van de Molenplas bedraagt ongeveer 21 hectare. Het volume bedraagt 
1.156.400 m³. De waterdiepte in Molenplas is maximaal 12 m. De gemiddelde diepte bedraagt 6 meter 
Op dit moment is nog niet bekend hoe diep de maximale diepte in de zwemzone zal zijn nadat de bo-
dem is opnieuw is ingericht. In 2011 is de beschoeiing vernieuwd. Er zijn geen drijflijnen aanwezig 
die de zwemzone begrenzen (stand van zaken november 2011). 
Aangrenzend aan de zwemplek ligt een aanlegsteiger voor pleziervaart. Aan deze steiger kunnen on-
geveer 20 pleziervaartuigen aanmeren. 
 
De Molenplas staat in verbinding met de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Aan de noordoost-
zijde van de plas mondt een watergang uit vanuit de wijk Haarlem Schalkwijk (Meerwijkvaart).  
Afhankelijk van de bemaling van het boezemstelsel kan de stroomrichting in de plas zowel in noord-
oostelijke of zuidwestelijke richting zijn.  
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Figuur 3.2 Hydrologische situatie Molenplas 
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3.3 Kenmerken van de zwemlocatie Molenplas 
 
Algemeen 
Beheerder Gemeente Haarlem 
Waterkwaliteitsbeheerder Hoogheemraadschap van Rijnland 
Afmetingen zwemlocatie Totaal wateroppervlak Molenplas 21 ha 

Het gedeelte binnen de drijflijn bedraagt ongeveer 1,1 % van het 
totaaloppervlak (2.250 m²) 

Bezoekersaantallen  Bezoekersaantallen zijn onbekend, geschat wordt dat gemiddeld 
het bezoekersaantal 50 per dag bedraagt (tellingen provincie 
NH) en op een mooie zomerdag circa 200 

 
Voorzieningen 
Kiosk terras met horecagelegenheid 
Sanitaire voorzieningen Horecagelegenheid  
Vuilnisbakken Op vaste plaatsen 
Drijflijnen Nee 
Toezicht Zwemmen op eigen risico – geen toezicht 
Speeltoestellen Niet in het water 
Bodem De waterbodem is klei 
Onderhoud Beschoeiing wordt hersteld 
 
In figuur 3.3 zijn een aantal overzichtsfoto’s weergegeven. 
 
Foto 1: De locatie waar de zwemplek wordt gerealiseerd. 
Foto 2:  Bij het veldbezoek in 2010 zijn een groot aantal watervogels aangetroffen. Vogels kunnen de 

waterkwaliteit nadelig beïnvloeden. 
Foto 3: Buiten de zwemplek zijn speeltoestellen geplaatst 
Foto 4: Bij de zwemplek is horeca gevestigd en zijn afvalbakken aanwezig 
Foto 5: In 2011 is de beschoeiing vernieuwd. De beschoeiing is van gerecycled kunststof 
Foto 6: De aanlegsteiger kan als gevolg van vogelpoep en mogelijk toiletwaterlozingen van plezier-

vaart bacteriële verontreiniging  veroorzaken.  
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1 - zwemlocatie 2 – groot aantal watervogels 

  
3 – speeltoestellen bij zwemplek 4 – restaurant bij zwemplek 

  
5 – nieuw aangebrachte beschoeiing 6 – steiger met veel vogelpoep 

  
 
Figuur 3.3 Overzichtsfoto’s Molenplas 
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Bijzonderheden 
Blauwalgen zijn een mogelijk een  probleem voor deze zwemlocatie. In de Ringvaart van de Haar-
lemmermeerpolder en de Molenplas zijn in verleden incidenteel drijflagen aangetroffen. 
 
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. De zwemzone is weergegeven door een gele 
lijn over een oeverlengte van 90 meter en 50 meter vanuit de oever in de plas.(zie figuur 3.4). 
De meetlocatie voor bepalen zwemwaterkwaliteit, RO925, ligt in de zwemzone. 
 
 

 
 
Figuur 3.4 Zwemzone Molenplas 
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4. Analyse historisch waterkwaliteit 

In 2009 is door gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland het voorstel gedaan om de Molen-
plas als zwemwaterlocatie aan te wijzen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft sinds 2010 me-
tingen uitgevoerd van de parameters uit de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn op de meetlocatie 
RO925 om met deze gegevens een zwemwaterprofiel op te kunnen stellen. De situering van het meet-
punt is in tabel 4.1 en in figuur 3.4 vermeld. 
De zwemwaterkwaliteit wordt ieder zwemseizoen door Rijnland (minimaal) tweewekelijks onder-
zocht.  
 
Tabel 4.1 Meetpunt waterkwaliteit Molenplas 
 
Omschrijving  Code  X-coördinaat  Y-coördinaat  WGS84 
Molenplas  RO925  105.167  484.435  N 52.34557  /  E 4.65588 
 
In het verleden zijn ook een aantal jaren bacteriën bepaald in de Molenplas. De historische gegevens 
van de Molenplas stammen uit de periode 1990 – 1993 (midden van de plas, meetpuntcode RO304) en 
uit 1996 (meetpuntcode RO529). De bemonsteringlocatie (RO529) lag 350 meter westelijk van de 
huidige meetlocatie. 

4.1 Bacteriologische kwaliteit  

De bacteriologische parameters van de oude zwemwaterrichtlijn ( totaal bacteriën van de coligroep, 
thermotolerante bacteriën van de coligroep en fecale streptococcen – 76/160/EEG ) zijn met de komst 
van de nieuwe zwemwaterrichtlijn (2006/7/EC) vervangen door Escherichia Coli en Intestinale En-
terococcen. Deze indicatoren leveren een betere koppeling tussen de fecale verontreiniging in zwem-
water en gezondheidseffecten.  
 
In tabel 4.2 zijn de normen van de nieuwe en de oude richtlijn weergegeven. De eindbeoordeling van 
de nieuwe richtlijn is afwijkend van de oude richtlijn. Bij de nieuwe richtlijn zijn vier categorieën (uit-
stekend, goed, aanvaardbaar en slecht). Bij de oude richtlijn zijn drie categorieën (goed, aanvaardbaar 
en slecht). Een toelichting op de zwemwaterbeoordeling volgens beide richtlijnen is opgenomen in 
bijlage 3. 
 
Tabel 4.2 Risicowaarden nieuwe en oude zwemwaterparameters in KVE/100 ml of MWA/100 ml 
 
Parameter 
 

Uitstekende kwaliteit Goede kwaliteit Aanvaardbare kwaliteit 

EU-richtlijn t/m 2008  
(76/160/EEG)                      KVE/100 ml                          KVE/100 ml 
Coli thermotolerant  100  (80%) 2000     (95%) 
Coli totaal  500  (80%) 10.000  (95%) 
    
EU-richtlijn vanaf 2009  
(2006/7/EG)                         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) 
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4.1.1 Waterkwaliteit volgens de oude Europese zwemwaterrichtlijn 

Om een beeld te vormen van de historische waterkwaliteit zijn de toetsresultaten van 1990 tot en met 
1996 in tabel 4.3 gerubriceerd. 
 
Tabel 4.3 beoordeling zwemwaterkwaliteit Molenplas richtlijn 76/160/EG 
Jaar 
 

meetpunt Thermotolerante Coli Totaal Coli Eindoordeel 

1990 RO304 aanvaardbaar nb aanvaardbaar 
1991 RO304 onvoldoende nb onvoldoende 
1992 RO304 onvoldoende nb onvoldoende 
1993 RO304 onvoldoende nb onvoldoende 
1996 RO529 aanvaardbaar Goed aanvaardbaar 
 
 
In de periode 1990 - 1996 was het eindoordeel van de bacteriologische waterkwaliteit in de Molenplas 
aanvaardbaar tot onvoldoende. Een grafische weergave van de gemeten concentraties staan in figuur 
4.1 (thermotolerante coli) en figuur 4.2 (totaal coli) 
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Molenplas noordwestzijde van de plas - RO529
jaartrend TT coli

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

4 5 6 7 8 9

maand

co
li 

TT
 in

 K
Ve

/1
00

 m
l

1996

 
 
Figuur 4.1 Bacteriologische waterkwaliteit Molenplas – thermotolerante coli 

 
De rode lijn in figuur 4.1 geeft de grens aan tussen een aanvaardbare kwaliteit en een slechte kwaliteit 
(95 % van de meetwaarden moeten lager zijn dan 2000 Kve/100 ml. voor een score van een aanvaard-
bare kwaliteit). 
Een toelichting op de beoordelingsmethode is opgenomen in bijlage 3. 
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Figuur 4.2 Bacteriologische waterkwaliteit zwemwater Molenplas – totaal coli 

 
De rode lijn in figuur 4.2 geeft de grens aan tussen een aanvaardbare kwaliteit en een slechte kwaliteit 
(95 % van de meetwaarden moeten lager zijn dan 10.000 Kve/100 ml voor een score van een aan-
vaardbare kwaliteit). 
Een toelichting op de beoordelingsmethode is opgenomen in bijlage 3. 
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4.1.2 Analyse historische data 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. 
 
In bijlage 1 zijn de gegevens van neerslag, temperatuur en bacteriën voor de jaren 1990 t/m 1993 en 
1996 in grafieken weergegeven. 
 
Uit de gegevens van de jaren 1990 tot en met 1996 is geen duidelijk verband waar te nemen tussen 
hevige neerslag en waterkwaliteit. Er is ook geen duidelijke relatie tussen warme dagen en fecale ver-
ontreiniging. Ook in de vakantieperiode wanneer de meeste bezoekers worden verwacht is er geen 
verhoging van colibacteriën te constateren. Uit veldwaarnemingen van Rijnland tijdens de bemonste-
ringen zijn in de periode 1990 t/m 1996 zijn geen gegevens van het aantal bezoekers.  
 
4.1.3 Waterkwaliteit volgens de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn 
De beoordeling volgens de nieuwe richtlijn is weergegeven in tabel 4.4. Hierin is ter indicatie een 
oordeel van de zwemwaterkwaliteit gegeven. De zwemwaterkwaliteit van de Molenplas wordt sinds 
2010 beoordeeld als goed en in 2011 als uitstekend. Over de periode 2010-2011 is het eindoordeel 
eveneens uitstekend 
De eindbeoordeling berust op een aaneengesloten periode van vier meetseizoenen. Voor de Molenplas 
zijn nog geen gegevens van vier seizoenen beschikbaar. Hierdoor is het eindoordeel ook een indicatie. 
 
Tabel 4.4 Bacteriologische kwaliteit zwemwater volgens de nieuwe EU-richtlijn (2006/7/EC)
jaar Escherichia coli Int. Enterococcen Eindoordeel 
 
2010 goed uitstekend goed 
2011 uitstekend uitstekend uitstekend 
Eindoordeel 2010 - 2011 uitstekend uitstekend uitstekend 
 
Een grafische weergave van de gemeten concentraties staat in figuur 4.3 (Escherichia coli) en figuur 
4.4 (Intestinale Enterococcen). 
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Figuur 4.3 Bacteriologische waterkwaliteit zwemwater Molenplas – E. Coli 

 
De blauwe lijn in figuur 4.3 geeft de grens aan tussen een uitstekende en een goede kwaliteit (95 per-
centielwaarden). De rode lijn geeft de grens aan tussen goede kwaliteit en een aanvaardbare kwaliteit 
(95 percentielwaarden). De rode stippellijn geeft de grens aan tussen een aanvaardbare en een slechte 
kwaliteit (90 percentielwaarden) 
Het toetsresultaat kan afwijken van de bovenstaande figuur, omdat voor het toetsoordeel berust op 
logaritmische waarden, standaarddeviatie en percentielen van de meetwaarden. 
Een toelichting op de beoordelingsmethode is opgenomen in bijlage 3. 
Het toetsoordeel voor Escherichia coli over de periode 2010-2011 is “uitstekend”. 
 

Molenplas - RO925      Intestinale enterococcen
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Figuur 4.4 Bacteriologische waterkwaliteit zwemwater Molenplas – Intenstinale Entorococcen 
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De blauwe lijn in figuur 4.4 geeft de grens aan tussen een uitstekende en een goede kwaliteit (95 per-
centielwaarden). De rode lijn geeft de grens aan tussen goede kwaliteit en een aanvaardbare kwaliteit 
(95 percentielwaarden). De rode stippellijn geeft de grens aan tussen een aanvaardbare en een slechte 
kwaliteit (90 percentielwaarden) 
Het toetsresultaat kan afwijken van de bovenstaande figuur, omdat voor het toetsoordeel berust op 
logaritmische waarden, standaarddeviatie en percentielen van de meetwaarden. 
Een toelichting op de beoordelingsmethode is opgenomen in bijlage 3. 
Het toetsoordeel voor Intestinale enterococcen over de periode 2010 – 2011 is “uitstekend”. 

4.1.4 Analyse actuele data in relatie tot weersomstandigheden 

Het eindoordeel over de periode 2010 – 2011 voor de bacteriologische kwaliteit is “uitstekend”. 
In 2010 is in de maand september (week 35) een lichte verhoging gemeten van Escherichia coli. Deze 
meting overschrijdt de 95 percentielwaarde waardoor de beoordeling over het jaar 2010 in de kwali-
teitsindeling “goed” valt. Een mogelijke oorzaak van deze hogere meetwaarde van Escherichia coli is 
de aanwezigheid van watervogels of verontreinigd water als gevolg van riooloverstorten of verontrei-
nigd water vanuit de nabijgelegen polders (figuur 3.2 en bijlage 1 – invloedsfactoren) 
 

4.2 Blauwalgenprofiel 

In vrijwel alle meren en plassen in het beheergebied van Rijnland komen blauwalgen voor. De aanwe-
zigheid van deze algen is in de meeste gevallen het gevolg van eutroof water (water met veel meststof-
fen). Bij hogere watertemperaturen kunnen drijflagen ontstaan van cyanobacteriën, maar ook kunnen 
hoge concentraties aan cyanobacteriën ontstaan verdeeld in de waterfase. Dit is afhankelijk van de 
soort cyanobacteriën die in het oppervlaktewater aanwezig zijn. 
 
In de periode 2005 – 2007 zijn incidenteel drijflagen waargenomen in de westelijke hoek van de Mo-
lenplas. Algenoverlast is in deze plas niet te bestrijden door een luchtmenginstallatie vanwege een te 
geringe diepte. 
 
In bijlage 2 is een overzicht weergegeven van de fysisch-chemische parameters. Uit de gegevens blijkt 
dat de fosfor en stikstofconcentraties in de Molenplas hoog zijn. Door hoge fosfor en stikstofconcen-
traties neemt de kans toe dat blauwalgenbloei optreedt. 
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Bron: rapport prioritering blauwalgenoverlast en luchtmenginstallaties, december 2007 
 

4.2.1 Toxische blauwalgen 

Vanaf 2010 is in het zwemseizoen (mei t/m september) standaard chlorofyl gemeten op alle zwemlo-
caties in het beheergebied van Rijnland volgens het blauwalgenprotocol 2010. 
De beoordeling berust op het aantal cellen toxische algen per milliliter, het gehalte aan cyanochlorofyl 
of het biovolume aan toxische algen. In 2011 wordt beoordeeld op het gehalte cyanochlorofyl waarbij 
het gemeten gehalte (hoger dan 12,5 ug/l) wordt gecorrigeerd met het percentage biovolume aan toxi-
sche algen. Het schema van het protocol 2010 en 2011 zijn weergegeven in bijlage 4. 
 
Bij de zwemlocatie Molenplas zijn in 2010 en 2011 geen drijflagen of overschrijdingen van de in het 
protocol gestelde norm van 12,5 ug/l cyanochlorofyl opgetreden. De hoogst gemeten waarde bedroeg 
11,3 ug/l op 1 september 2010. Deze waarde is niet gecorrigeerd voor toxische blauwalgen. 

4.2.2 Fytoplanktonsamenstelling 

In de periode 1999 – 2003 zijn incidenteel drijflagen ontstaan in de Molenplas. In de periode 1999 - 
2008 is steekproefsgewijs de fytoplanktonsamenstelling bepaald. De meest voorkomende cyanobacte-
riën zijn Microcystis en Anabaena. De chlorofylgehalten zijn echter zo laag, dat het niet waarschijnlijk 
is dat er grote algenbloei is ontstaan. In bijlage 2 zijn deze gegevens overzichtelijk weergegeven. 
 
In 2010 en 2011 zijn cyanochlorofylmetingen uitgevoerd. Deze metingen gaven geen aanleiding tot 
aanvullend microscopisch onderzoek om de samenstelling van de blauwalgen te bepalen. De gegevens 
hiervan zijn ook in bijlage 2 opgenomen. 
Tijdens de bemonsteringen in 2010 en 2011 is ook gecontroleerd op het voorkomen van drijflagen of 
algen. Er zijn geen drijflagen aangetroffen.  
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4.2.3 Toestandsvariabelen 

Om in te schatten of in de nabije toekomst een kans op bloei van blauwalgen bestaat, zijn de histori-
sche dat geanalyseerd conform de handreiking zwemwaterprofiel blauwalgen. Bijlage 2 bevat een 
overzicht van de beschikbare waterkwaliteitsgegevens in relatie tot mogelijke problemen met overma-
tige groei van blauwalgen.  
 
Op de potentiële zwemwaterlocatie zijn op RO925 pH, temperatuur en doorzicht bepaald. Van het  
meetpunt RO304 zijn fysisch chemische waterkwaliteitsgegevens bekend. Deze locatie geeft een re-
presentatief beeld voor de zwemlocatie van de Molenplas. 
 
Het doorzicht op de zwemlocatie (RO925) is redelijk goed en varieert in de zomer van 0,5 tot 0,8 m.  
De zuurgraad varieert op deze locatie van 7,7 tot 8,8. In het midden van de plas is de zuurgraad (pH) 
tussen 7,8-8,8. Deze waarden zijn vergelijkbaar met het meetpunt bij de zwemlocatie RO925. 
 
Een beschouwing van de nutriënten op meetpunt RO304 (midden van de Molenplas) leert dat het wa-
ter redelijk nutriëntrijk is, en dat de kans op bloei van blauwalgen aanwezig is. In het zomerhalfjaar 
(meetjaar 2010 en 2011) is stikstof tot 1,5 keer de norm en fosfor tot 3 keer de norm voor oppervlak-
tewater. De opgeloste vorm van fosfor (ortho fosfaat) is ongeveer 0,4 - 0,5 mg/l  Het totaal gehalte van 
ammonium, nitriet en nitraat (anorganisch stikstof) in de zomermaanden ligt rond de 1,5 mg N/l. 
Ortho fosfaat en anorganisch stikstof zijn voor fytoplankton de direct opneembare vormen 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 is niet hoog. De zomergemiddelden in de periode 2006 t/m 2010 liggen rond 
de 50 ug/ of zijn lager dan 50 ug/l. In 2011 was in de periode mei t/m september nauwelijks chlorofyl 
aanwezig (midden van de plas: 4 ug/l). De chlorideconcentraties liggen net boven de norm van 200 
mg/ ( 90 percentielwaarden). 
 

4.2.4 Beoordeling blauwalgen  

Op basis van de beschikbare informatie kan worden aangenomen dat de kans op een  bloei van toxi-
sche blauwalgen als gevolg van hoge nutriëntconcentraties aanwezig is. Uit fytoplanktononderzoek 
blijkt dat geen grote hoeveelheden blauwalgen zijn aangetroffen. Hierdoor kan worden geconcludeerd 
dat de kans op bloei van toxische blauwalgen aanwezig is, maar gezien de lage metingen in 2010 en 
2011 van concentraties aan cyanochlorofyl (blauwalgen) niet direct wordt verwacht.  
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5. Mogelijke risicobronnen 

Gezondheidsrisico’s  worden ingeschat op basis van waarnemingen tijdens de veldbezoeken, de mon-
sternamen van het oppervlaktewater en gebiedskennis. Voor zwemwater is een goede bacteriologische 
waterkwaliteit van belang. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen fecale verontreiniging ( Esche-
richia coli en Intestinale enterococcen) en het voorkomen van blauwalgen ( cyanobacteriën). 
Aansluitend kunnen zich problemen voordoen als zwemmersjeuk (Trichobilharzia ocellata) of botu-
lisme. 
 
In onderstaand overzicht wordt een de mogelijke risico’s en bronnen voor de zwemwaterlocatie in de 
Molenplas geïnventariseerd: 
 
Inventarisatie risico’s 
Regenwaterlozingen/ overstorten Mogelijk. 
Effluent RWZI Nee 
Wegwater/afstromend hemelwater Nee 
Ongerioleerde lozingen Indirect vanuit de Meerwijkvaart 
(Mest)water omringend agrarisch gebied Nee 
Recreatievaart Ja 
Jachthavens Nee 
Beroepsvaart Ja 
Wateraanvoer boezem Ja.  
Wateraanvoer uit nabijgelegen polders Ja.  
(Blauw)algen Incidenteel 
Planten Nee. Voor zover bekend is er geen overmatige planten-

groei in de zwemzone 
Dieren Ja. Veel watervogels zijn aangetroffen tijdens veldbe-

zoek en de bemonsteringen. 
Honden zijn niet aangetroffen tijdens veldbezoeken. 
Daarom wordt aangenomen dat de zwemwaterkwaliteit 
hierdoor niet wordt beïnvloed. 

Menselijke belasting Niet bekend 
Algemene indruk hygiëne Goed 
Meldingen ziekteverschijnselen na zwem-
men in Molenplas 

Geen 
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6. Beoordeling van gezondheidsrisico’s 

De risico’s en bronnen die in hoofdstuk 5 naar voren zijn gekomen voor de Molenplas, worden in dit 
hoofdstuk nader geanalyseerd.  

6.1 Analyse 

Wateraanvoer boezem 
De Molenplas staat in open verbinding met de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Meer-
wijkvaart in Haarlem. De Molenplas heeft een oppervlak van ca. 21 ha en is maximaal 6 meter diep. 
Het zelfreinigend vermogen van de plas is door doorstroming en volume groot. 
 
Zwemmers  
Uit tellingen van de provincie Noord-Holland blijkt dat op een zomerse ongeveer 50 bezoekers op de 
zwemlocatie aanwezig zijn. Naar verwachting zal in de toekomst het aantal niet fors toenemen omdat 
de locatie is bedoeld als zwemplek voor de locale bewoners (informatie Gemeente Haarlem).  
 
Watervogels  
Tijdens de bemonsteringen in 2010 zijn op een aantal dagen 30 tot 40 watervogels in de zwemzone 
waargenomen. Opmerkelijk is dat in 2011 geen vogels zijn waargenomen. 
Vogels binnen de zwemzone vormen een risico voor de bacteriologische beoordeling van de zwemlo-
catie. Bacteriën zijn niet homogeen verdeeld over de waterfase. Bij bemonstering van de locatie kan 
op het moment dat er veel vogels in de zwemzone aanwezig zijn toch leiden tot een overschrijding van 
de bacteriële normen voor zwemwater. Bij een extra bemonstering zal dikwijls blijken dat de zwemlo-
catie aan de normen voldoet. Helaas kunnen de resultaten van de overschrijding niet worden vervan-
gen door de mogelijk gunstiger resultaten van de extra bemonstering, waardoor de locatie als eindre-
sultaat het oordeel aanvaardbaar of slecht kan krijgen. Voor de zwemwaterkwaliteit is het van belang 
dat de zwemwaterlocatie onaantrekkelijk is voor de watervogels. Een aandachtspunt hiervoor is dat er 
geen etensresten nabij de plas achter blijft waardoor de watervogels worden aangetrokken. Het fre-
quent legen van vuilnisbakken (of plaatsen van grotere afvalbakken) en het opruimen van zwerfvuil is 
daarom ook belangrijk.  
 
Rioolwateroverstort 
In de watergang aan de noordzijde van de plas (Meerwijkvaart) zijn een aantal riooloverstorten gesitu-
eerd. Bij hevige neerslag kunnen deze riooloverstorten verontreinigd water in het oppervlaktewater 
brengen, waardoor de zwemwaterkwaliteit wordt beïnvloed.  
 
Polderwater 
De poldergemalen Koning Willem I (Haarlemmermeerpolder) en het gemaal van de Verenigde Grote 
en Kleine polders lozen op de Molenplas of Ringvaart vlak bij Molenplas. Bij hevige neerslag kunnen 
de poldergemalen van de nabijgelegen polders verontreinigd water lozen. 
 
Recreatievaart 
Steiger vlak bij zwemzone. Schatting aantal boten: 20 
 
Beroepsvaart 
De Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder is onderdeel van scheepvaartroute. Door de beroepsvaart 
kan sanitair afvalwater worden geloosd, waardoor de bacteriologische waterkwaliteit kan worden be-
ïnvloed. Verder kan het oppervlaktewater worden vervuild door olie of diesel en door het morsen van 
bilgewater. 
 
Blauwalgen 
Blauwalgen (cyanobacteriën) komen voor in eutrofe wateren (water met veel meststoffen). Bij hogere 
temperaturen kunnen drijflagen ontstaan van blauwalgen, maar ook kunnen hoge concentraties aan 
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blauwalgen ontstaan verdeeld over de waterfase. Dit is afhankelijk van de soort blauwalgen die aan-
wezig zijn. 
Uit het blauwalgenprofiel (paragraaf 4.2) is gebleken dat de kans op een bloei van toxische blauwal-
gen als gevolg van hoge nutriëntconcentraties in Molenplas aanwezig is, maar gezien de ervaringen 
van de laatste jaren wordt extreme overlast niet verwacht. Incidentele blauwalgenoverlast, net als in 
het verleden, kan optreden. 
 
6.2 Resultaat 
 
Op basis van de risicoanalyse,en de metingen ondersteunen dit, kan worden verondersteld dat het ge-
zondheidsrisico voor de Molenplas niet groot is. 
 
Risico’s door fecale verontreinigingsbronnen 
Vooral watervogels, rioolwateroverstorten en verontreinigd polderwater kunnen voor de Molenplas 
een beïnvloedingsfactor zijn. 
Naar verwachting zullen deze verontreinigingen van korte duur zijn omdat de plas een goed zelfreini-
gend vermogen heeft.  
 
Risico’s door blauwalgen 
Kans over blauwalgenoverlast bestaat, maar is niet groot.  
 
Overige pathogene ziekteverwekkers 
Er zijn geen meldingen van ziekteverschijnselen bekend bij de waterkwaliteitsbeheerder en de provin-
cie Noord-Holland. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

 
Bacteriologische kwaliteit 
In de periode 1990 – 1996 werd de bacteriologische waterkwaliteit van de Molenplas beoordeeld als 
onvoldoende of aanvaardbaar. Deze beoordeling was op basis van de parameters van de oude richtlijn 
(76/160/EEG) . 
 
In 2010 en 2011 zijn de nieuwe bacteriologische parameters Escherichia Coli en Intestinale Entero-
coccen gemeten. Op basis van deze gegevensset wordt de zwemwaterkwaliteit volgens de nieuwe 
richtlijn (2006/7/EG) beoordeeld als ‘uitstekend’. Dit is een voorlopig oordeel omdat dit is gebaseerd 
op een meetreeks van twee jaren in plaats van vier. 
 
Bacteriologische verontreinigingsbronnen 
In de Molenplas zijn watervogels, polderwater en riooloverstorten mogelijk beïnvloedingsfactoren van 
de zwemwaterkwaliteit. De invloed hiervan is gering, vanwege het zelfreinigend vermogen van de 
Molenplas. De metingen van de afgelopen jaren laten ook geen hoge bacteriële waarden zien. 
 
Blauwalgen 
Op basis van de beschikbare informatie wordt geconcludeerd dat de kans op een bloei van toxische 
blauwalgen als gevolg van hoge nutriëntconcentraties aanwezig is. Uit fytoplanktononderzoek blijkt 
dat geen grote hoeveelheden blauwalgen zijn aangetroffen. Hierdoor kan worden aangenomen dat de 
kans op overlast van toxische blauwalgen niet wordt verwacht.  
 
Overig 
Gezondheidsrisico’s door andere ziekteverwekkers in Molenplas zijn niet te verwachten. 

7.2 Aandachtspunten 

Op basis van de kwaliteitsklasse “uitstekend” behoeven geen aanvullende maatregelen worden getrof-
fen. Toch zijn er enkele aandachtspunten: 
 

 Bij inrichting van de locatie moet worden getracht de locatie onaantrekkelijk te maken voor 
watervogels. Steigers en pontons zijn over het algemeen verontreinigingsbronnen, omdat deze 
als zitplaats voor watervogels dienen. 

 Er moeten voldoende afvalbakken worden geplaatst zodat geen etensresten of ander zwerfvuil 
op de oever blijft liggen. De bakken moeten regelmatig worden geleegd. 

 De zwemmers moeten toegang hebben tot sanitaire voorzieningen. Mogelijk dat de horecage-
legenheid hierin kan voorzien. 

 
Blauwalgen 
De kans op bloei van toxische blauwalgen is, gezien de nutriëntenconcentraties, aanwezig. Hierdoor is 
het van belang te blijven monitoren op de aanwezigheid van blauwalgen. Rijnland zal tijdens het 
zwemseizoen de blauwalgen structureel meten conform het blauwalgenprotocol . 

7.3 Aanmelding EU 

De Molenplas is een potentiële zwemwaterlocatie. Dit betekent dat deze locatie niet officieel bij Euro-
pa is aangemeld door de provincie Noord-Holland. Uit de analyse in dit zwemwaterprofiel is gebleken 
dat de zwemwaterkwaliteit van de Molenplas goed is: bacteriologische kwaliteit wordt (voorlopig) 
beoordeeld als uitsteken en naar verwachting zullen blauwalgen geen structureel probleem zijn.  
Op basis hiervan adviseert Rijnland de Provincie Noord-Holland om de Molenplas per zwemseizoen 
2012 aan te wijzen als EU zwemwaterlocatie.  
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7.4 Actualisatie zwemwaterprofiel 

Afhankelijk van de zwemwaterindeling waarin de zwemlocatie volgens de EU-zwemwaterrichlijn 
wordt ingedeeld, moet het zwemwaterprofiel regelmatig geactualiseerd worden (zie tabel 7.2).  
 
Tabel 7.2 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 en 2011 kan een redelijk betrouw-
bare inschatting voor de indeling worden gedaan. Van de Molenplas wordt de bacteriologische water-
kwaliteit ingedeeld in kwaliteitsklasse “uitstekend”. 
 
 Totaal oordeel E. Coli intestinale Enterococcen 
Molenplas   -  RO925 Uitstekend Uitstekend Uitstekend 
  
Op basis van bovenstaand (voorlopig) toetsoordeel hoeven geen maatregelen worden getroffen om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Bij gelijkblijvende kwaliteit hoeft het zwemwaterprofiel voor de Molen-
plas niet te worden geactualiseerd.  
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Bijlage 1. Bacteriologische waterkwaliteit en weersinvloeden 

In onderstaande grafieken is de bacteriologische waterkwaliteit van de Molenplas in relatie tot de 
neerslag en maximum luchttemperatuur weergegeven. De neerslag en temperatuurgegevens zijn af-
komstig van luchthaven Schiphol (KNMI) 
Er is bij de historische gegevens geen duidelijke relatie tussen temperatuur, neerslag en colibacteriën. 
Uit de gegevens van 2010 is er wel een mogelijk verband tussen de verhoogde meting van Escherichia 
coli en de hoeveelheid gevallen neerslag (week 35). 
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neerslag - temperatuur - coli TT - 1991
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neerslag - temperatuur coli TT - 1992
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neerslag - temperatuur - coli TT - 1993
midden van de plas (RO304)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

week

ne
er

sl
ag

 m
m

 / 
te

m
p.

 C
.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

co
li 

TT
 in

 K
V

e/
10

0 
m

l

max temp neerslag coli TT
 

 



Zwemwaterprofiel Molenplas 2011 

Hoogheemraadschap van Rijnland  31 

neerslag - temperatuur - coli TT - 1996
noordwest oever van de plas (RO529)
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Neerslag - temperatuur - EC - IE -2010
Molenplas - RO925
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Invloedsfactoren 
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specifatie: huisdieren, 
extreme algengroei, 
werkzaamheden etc.            

17 26-4-2010 7:58 ja ja 0 0 6 0 4 0 0
19 12-5-2010 9:45 ja nee 0 0 0 0 0 0 0
21 25-5-2010 9:45 ja ja 0 0 1 0 0 2 0
23 9-6-2010 8:50 ja nee 1 0 0 0 8 3 0
25 22-6-2010 9:25 ja ja 1 0 1 0 0 2 0
27 5-7-2010 6:30 ja nee 0 0 0 0 40 0 0
29 21-7-2010 7:40 ja nee 4 0 1 1 30 30 0
31 3-8-2010 7:50 ja nee 1 0 0 0 35 0 0
33 16-8-2010 9:05 ja ja 0 0 0 0 4 4 0
35 1-9-2010 9:00 ja nee 1 0 0 0 23 0 0
37 13-9-2010 7:20 ja nee 0 0 0 0 0 0 0
39 28-9-2010 10:10 ja nee 0 0 0 0 2 0 0

17 27-4-2011 10:30 ja ja 0 0 0 0 0 0 0
19 11-5-2011 9:20 ja ja 0 0 0 0 0 0 0
21 23-5-2011 10:45 ja ja 3 0 0 0 0 0 0
23 8-6-2011 9:45 ja ja 2 0 0 0 0 0 0
25 20-6-2011 11:00 ja ja 0 0 0 0 0 0 0
27 6-7-2011 9:20 ja nee 0 0 0 0 0 0 0
29 18-7-2011 9:20 ja ja 0 0 0 0 0 0 0
31 3-8-2011 9:20 ja nee 0 0 0 0 0 0 0
33 15-8-2011 10:40 ja ja 0 0 7 0 0 0 0
35 31-8-2011 9:30 ja nee 3 0 0 0 0 0 0
37 12-9-2011 10:40 ja nee 0 0 0 0 0 0 0
39 26-9-2011 11:10 ja ja 1 0 0 0 0 0 0  
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Bijlage 2. Data blauwalgen en fysisch chemische toestandvariabelen 

Molenplas: overzicht van de gegevens blauwalgenonderzoek 1999 – 2010 
 
2000: geen gegevens fytoplankton 
2005: geen gegevens fytoplankton 
2006: geen gegevens fytoplankton 
2007: geen gegevens fytoplankton 
2009: geen gegevens fytoplankton 
 
Verdeling toxische cyanobacteriën in procenten 

datum 

an
ab

ae
na
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m
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m
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pl
an
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ot
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ix

 

C
hl

or
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yl
 in

 u
g/
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21-6-1999 0 0      
16-7-1999   5 - 20 0 - 5     
27-8-1999 5 - 20   30 - 50    
27-9-1999 0 - 5    30 - 50    

      
23-4-2001   0 - 5    0 - 5  26 
18-9-2001 0 - 5    30 - 50 0 - 5  26 

23-10-2001     5 - 20    
      

17-7-2002     0 - 5    52 
21-8-2002 5 - 20   > 50 5 - 20 43 
18-9-2002 5 - 20   20 - 30   34 
7-11-2002     5 - 20    

      
26-6-2003     0 - 5    65 
7-7-2003     0 - 5    32 

13-10-2003 0 - 5    30 - 50 5 - 20  
12-11-2003     0 - 5     

      
22-7-2004     0   48 

          
21-7-2008 0   0 0 22 
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Cyanochlorofyl 2010 
 
In onderstaande tabel zijn de meetwaarden van cyanochlorofyl blauwgroene algen in ug/l weergege-
ven. 
De meetwaarden zijn lager dan 12,5 ug/l cyanochlorofyl, waardoor er geen waarschuwingen zijn afge-
geven met betrekking tot toxische blauwalgen in de waterfase ( blauwalgenprotocol 2010 en 2011). 
 
datum blauwgroene algen cryptofyten diatomeën groene algen totaal chlorofyl
26-4-2010 2,1 8,6 7,7 3,3 22
12-5-2010 0,4 0,0 0,0 0,7 1
25-5-2010 1,0 6,5 1,9 3,2 13
9-6-2010 1,0 0,1 1,5 1,6 4
22-6-2010 2,0 0,1 4,5 1,5 8
5-7-2010 3,6 1,2 25,6 3,8 34
20-7-2010 3,2 0,6 11,4 0,1 15
3-8-2010 1,2 1,2 1,7 0,0 4
16-8-2010 6,1 1,3 0,7 0,4 8
1-9-2010 11,3 3,3 0,4 1,5 16
13-9-2010 2,4 0,8 1,0 0,4 5
28-9-2010 2,9 0,0 2,3 2,3 8

27-4-2011 0,4 0,4 1,2 0,0 2
11-5-2011 0,1 0,6 1,9 0,0 3
23-5-2011 0,4 0,1 2,6 0,2 3
8-6-2011 0,3 0,7 2,3 0,1 3
20-6-2011 0,2 0,1 1,8 0,0 2
6-7-2011 1,4 0,1 8,3 2,2 12
18-7-2011 0,3 0,3 2,0 0,4 3
3-8-2011 0,1 0,0 9,5 19,2 29
15-8-2011 0,0 0,1 1,6 0,6 2
31-8-2011 0,0 0,1 2,1 0,3 2
12-9-2011 0,1 0,0 2,4 0,3 3
26-9-2011 0,1 0,3 2,4 0,0 3  
 
 
Verdeling algensoorten in procenten. De getallen aan de bovenkant van de grafiek geven de totale 
hoeveelheden chlorofyl weer in ug/l. 
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Fysisch-chemische parameters 
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Concentraties opgelost en totaalstikstof mg/l. van het meetpunt RO304 – midden van de plas 
Het stikstofgehalte daalt in de zomer en stijgt in de winter. 
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In bovenstaande grafiek zijn de zomer- en wintergemiddelden van stikstof totaal en opgelost weerge-
geven van meetpunt RO304. De rode lijn geeft de norm voor stikstof totaal aan ( MTR 2.2 mg/l - zo-
mergemiddelde) 
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Fosfor Molenplas
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Concentraties opgelost en totaal fosfor in mg/l. van het meetpunt RO304 – midden van de plas 
Het fosforgehalte daalt in de wintermaanden en stijgt in de zomermaanden 
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In bovenstaande grafiek zijn de zomer- en wintergemiddelden van fosfor op meetlocatie RO304 weer-
gegeven. De rode lijn geeft de norm voor fosfor aan (MTR 0.15 mg/l - zomergemiddelde) 
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N:P Ratio 
 

opgelost fosfor en stikstof in mMol/l
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In bovenstaande grafiek is de concentratie van stikstof en fosfor weergegeven in mMol/l. 
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In bovenstaande grafiek is de N:P ratio weergegeven in mMol N: mMol P 
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Molenplas - Chlorofyl
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Chlorofyl midden Molenplas (RO304). De rode lijn in de grafiek geeft de norm aan ( MTR 100 ug/l - 
zomergemiddelde) 
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Zuurgraad  Molenplas ( pH)  midden van de plas, RO304. (MTR tussen 6.5 en 9.0) 
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Molenplas - doorzichtdiepte
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Doorzicht Molenplas – midden van de plas, RO304 (MTR>  0.4 m zomergemiddelde) 
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Chloride Molenplas – midden van de plas, RO304. (MTR 200 – jaargemiddelde) 
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Overzicht van maxima fecale verontreiniging (KVe/100ml of MWA/100 ml.)  
zicht (in m) en zuurgraad (dimensieloos). 
 
 
jaar TT Coli 

KVe/100 ml 
 

TOT Coli 
KVE/100 ml 

E- Coli 
MWA/100 ml 

I.Enteroc. 
MWA/100 ml 

Doorzicht 
In m (min) 

pH 

1990 820      
1991 4500      
1992 2900      
1993 5700      
1996 630 3400     
       
2006     0.6 7,8 – 8.4 
2007     0.8 7.9 – 8.6  
2008     0.5 7.8 – 9.0 
2009     0.6 7.9 – 8.3 
2010   640 46 0.7 8.0 – 8.8 
2011   310 130 0.6 7.9 – 8.4 
norm ≤ 2000 ≤ 10.000 ≤ 900 ≤ 330 ≥ 0.4 6.5 ≤ pH ≤ 9.0 
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Analysegegevens bacteriologische kwaliteit 1990 – 2011 
TT coli TT coli TOT coli E-coli Int. Ent.

meetjaar Datum bemonstering RO304 RO529 RO529 RO925 RO925
1990 2-5-1990 160

23-5-1990 140
13-6-1990 84
27-6-1990 210
11-7-1990 68
25-7-1990 380
14-8-1990 190
27-8-1990 120
10-9-1990 750
26-9-1990 820

1991 7-5-1991 4500
22-5-1991 16

4-6-1991 250
17-6-1991 36

2-7-1991 220
18-7-1991 130
31-7-1991 54
13-8-1991 72
28-8-1991 28
23-9-1991 94

1992 19-5-1992 36
1-6-1992 50

15-6-1992 140
22-6-1992 270

6-7-1992 2900
20-7-1992 600
10-8-1992 360
25-8-1992 2600

7-9-1992 1300
23-9-1992 320

1993 24-5-1993 8
7-6-1993 180

17-6-1993 390
1-7-1993 440

14-7-1993 460
4-8-1993 510

18-8-1993 70
1-9-1993 28

16-9-1993 610
28-9-1993 5700

1996 24-4-1996 30 420
2-5-1996 630 3400

20-5-1996 120 170
12-6-1996 120 320
27-6-1996 68 68
10-7-1996 92 240
22-7-1996 30 84

7-8-1996 35 156
22-8-1996 78 48

4-9-1996 110 200
24-9-1996 270 1500

2010 26-4-2010 <60 < 30
12-5-2010 <60 < 30
25-5-2010 <60 < 30

9-6-2010 419 45
22-6-2010 77 45

5-7-2010 <60 < 30
20-7-2010 <60 < 30

3-8-2010 215 < 30
16-8-2010 127 46

1-9-2010 640 < 30
13-9-2010 61 < 30
28-9-2010 368 46

2011 27-4-2011 <30 <30
11-5-2011 <30 < 30
23-5-2011 30 < 30

8-6-2011 230 < 30
20-6-2011 130 < 30

6-7-2011 30 < 30
18-7-2011 310 130

3-8-2011 94 < 30
15-8-2011 46 < 30
31-8-2011 130 < 30
12-9-2011 77 < 30
26-9-2011 <30 < 30  



Zwemwaterprofiel Molenplas 2011 

42  Hoogheemraadschap van Rijnland 

Analysegegevens nutriënten 2006 – 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/EC) 
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 meest waarschijnlijke aantallen / 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 

Indeling in vier verschillende kwaliteitsklassen (voor binnenwateren) 
 
Nieuwe EU-richtlijn Uitstekende kwaliteit Goede kwaliteit Aanvaardbare kwaliteit Slechte kwaliteit 

E Coli  <500 ( 95-percentiel) <1.000 (95-percentiel) <900 ( 90-percentiel) >900 ( 90-percentiel) 

Intestinale Enterococcen <200 ( 95-percentiel) <400    (95-percentiel) <330 ( 90-percentiel) >330 ( 90-percentiel) 

 in meest waarschijnlijke aantallen per 100 ml (MWA/100 ml) 
 
Oude EU-richtlijn (76/160/EEG) 
Volgens de oude zwemwaternormering wordt uitgegaan van een meetreeks over één zwemseizoen. De 
kwaliteitsbeoordeling worden berekend aan de hand van het percentage aan overschrijdingen: 
 Goed: 80% van de metingen voldoet aan de maximale norm van 100 kve per 100 ml voor 

thermotolerante bacteriën en 80% voldoet aan de maximale norm van 500 kve per 100 ml van het 
totaal aantal colibacteriën. Van de 11 metingen per badseizoen moeten er dus 9 metingen voldoen. 
Dus 9 van de 11 metingen moeten voldoen 

 Voldoende: 95% van de metingen voldoet aan de maximale norm van 2.000 kve per 100 ml aan 
thermotolerante bacteriën en 95% voldoet aan de maximale norm van 10.000 kve per 100 ml van 
het totaal aantal colibacteriën. Dit betekent dat bij 11 metingen/badseizoen alle metingen moeten 
voldoen 

 Een meting mag niet meer dan het maximale aantal bacteriën bevatten van 3.000 kolonievormende 
eenheden aan thermotolerante bacteriën per 100 milliliter en niet meer dan 15.000 
kolonievormende eenheden aan het totaal aantal bacteriën van de coligroep per 100 milliliter 

 Onvoldoende: Het percentage van 95% van de metingen voldoet niet aan de genoemde normen of 
de maximale waarden zijn overschreden 

 
Huidige EU-richtlijn Goede kwaliteit Aanvaardbare kwaliteit Maximale waarde per meting 

Coli thermotolerant ≤ 100 ( 80 %) ≤ 2.000 (95 %) 3.000 

Coli totaal ≤ 500 (80 %) ≤ 10.000 (95 %) 15.000 

Aantallen in kolonievormende eenheden per 100 ml (kve/100 ml) 
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Presentatie grafieken en berekening toetsresultaten: 
 
Voor het berekenen van de toetsresultaten en het presenteren van de grafieken zijn voor de meetresul-
taten die de waarden hebben van de rapportagegrens, getalswaarden van de helft van de rapportage-
grens gebruikt. 
 
 
Analysemethode bacteriologische kwaliteit: 
 
Het microbiologisch onderzoek voor de parameters Escherichia coli en Intestinale enterococcen is in 
2010 verricht volgens de volgende methoden: 
 
Parameter 
 

methode techniek 

Escherichia coli (MWA) NEN EN ISO 9308-3 microtiterplaat 
Intestinale enterococcen NEN – ISO 7899-1 microtiterplaat 
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Bijlage 4. Blauwalgenprotocol 

Schema blauwalgenprotocol 2010 
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Schema blauwalgenprotocol 2011 
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Bijlage 5. Ontwerp aanleg oever en zandstrand 

In onderstaande figuur is het ontwerp van oever en zandstrand weergegeven 
 

 


