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Samenvatting 

Dit zwemwaterprofiel heeft betrekking op de locatie Recreatieplas Toolenburg speelvijver. Dit is een 
bestaande locatie en is gelegen aan de noordzijde van de plas Toolenburg in Hoofddorp (gemeente 
Haarlemmermeer). De beheerder van deze locatie is de gemeente Haarlemmermeer. 
De zwemwaterkwaliteit van de locatie Recreatieplas Toolenburg speelvijver, in het vervolg beschre-
ven als “speelvijver”, heeft een slechte waterkwaliteit. In 2015 zijn maatregelen uitgevoerd om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Dit heeft niet geleid tot een betere waterkwaliteit.  
 
Het opstellen van een zwemwaterprofiel voor de zwemwaterlocaties is een verplichting uit de Europe-
se zwemwaterrichtlijn (2006/7/EC). In een zwemwaterprofiel worden de bronnen, de verontreinigings-
routes en de locatiespecifieke eigenschappen in kaart gebracht en worden de eventueel benodigde 
maatregelen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit geïnventariseerd.  
De actualisatie van het zwemwaterprofiel is afhankelijk van het oordeel van de bacteriologische 
zwemwaterkwaliteit. Jaarlijks wordt het oordeel bijgesteld op basis van de gegevens vier aaneengeslo-
ten seizoenen.  
 
Bacteriologische zwemwaterkwaliteit 
De bacteriologische kwaliteit van het zwemwater in de speelvijver is op basis van de richtlijn 
2006/7/EG beoordeeld als slecht. Dit oordeel berust op de gegevens van de periode 2015-2016. De 
uitgevoerde maatregelen zijn niet toereikend geweest om de kwaliteit te verbeteren. Nader onderzoek 
moet uitwijzen of aanvullende maatregelen doeltreffend zijn om de kwaliteit te verbeteren. Bij gelijk-
blijvende slechte kwaliteit moet het zwemwaterprofiel na 2 jaar worden geactualiseerd. In 2017 is een 
negatief zwemadvies van toepassing. 
 
Mogelijke bronnen die de bacteriologische kwaliteit op de locatie speelvijver negatief kunnen beïn-
vloeden zijn het grote aantal watervogels, maar ook verontreiniging door honden en van humane af-
komst zijn aangetoond (Bronopsporing herkomst fecale verontreiniging op zwemwaterlocaties met 
behulp van DNA technieken, 2015).  
 
Blauwalgen 
In de recreatieplas Toolenburg is de kans op bloei van toxische blauwalgen klein. In de periode 2010 -
2016 is de cyanochlorofylconcentratie met behulp van fluoroprobe bepaald. In de gehele periode zijn 
geen meetwaarden hoger dan 3 ug/l gemeten. Voor de zwemwaternorm wordt nader onderzoek gedaan 
naar toxische blauwalgen bij een concentratie hoger dan 12.5 ug cyanochlorofyl per liter. 
 
Overige verontreinigingen 
In 2010 en 2013 zijn meldingen geweest van zwemmersjeuk in de speelvijver. Er zij echter geen cer-
cariën (Trichobilharzia Ocellata) aangetroffen die zwemmersjeuk veroorzaken. Gezondheidsrisico’s 
door andere ziekteverwekkers zijn in de Toolenburgerplas en speelvijver niet bekend. 
 
Veilige zwemzone 
In het zwemwaterprofiel is de begrenzing van de zwemwaterzone bepaald. Het resultaat is dat de tota-
le speelvijver als zwemzone is aangewezen. Op de zwemlocatie is geen ballenlijn aangebracht. Het 
zwemwatermeetpunt ROP180116 ligt in de zwemwaterzone. 
 
De Toolenburgerplas is maximaal 30 meter diep en heeft een oppervlak van 35 hectare. De speelvijver 
heeft een oppervlakte van ongeveer 1.8 hectare. De diepte in de zwemzone van het grote strand en de 
speelvijver is maximaal ongeveer 1,4 meter.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In de zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG 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 EU-zwemwaterrichtlijn worden naast monitoring ook beheersmaatregelen van belang. Dit 
betekent dat per zwemwaterlocatie naast kwaliteitsgegevens van het oppervlaktewater vooral ook in-
formatie beschikbaar moet zijn over de wijze waarop de zwemwaterkwaliteit wordt beïnvloed. Dit 
komt erop neer dat de waterkwaliteitsbeheerder van iedere zwemwaterlocatie een inschatting moet 
maken van de bronnen die de zwemwaterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. De risico’s en bedrei-
gingen 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 (huidige zwemwater-
richtlijn 2006/7/EG). Daarnaast verschaft het zwemwaterprofiel inzicht in mogelijke problemen door 
cyanobacteriën, overige macroalgen en/of fytoplankton. Andere gezondheidsbedreigende risico’s zoals 
ziekte van Weil, botulisme, zwemmersjeuk, et cetera worden niet specifiek genoemd in de richtlijn 
maar worden in dit zwemwaterprofiel wel meegenomen. 
 
Dit zwemwaterprofiel is opgesteld door het hoogheemraadschap van Rijnland om advies aan de pro-
vincie Noord-Holland te geven over het effect van de maatregelen ter verbetering van de zwemwater-
kwalitieit van de locatie speelvijver. De speelvijver heeft in de periode van 2010 tot 2015 een slechte 
beoordeling voor de zwemwaterkwaliteit. In 2015 zijn voorafgaand aan het badseizoen maatregelen 
uitgevoerd om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren. 
 
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 
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 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 locatie 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 2 mei 2015 een veldbezoek gedaan.  
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3. Beschrijving zwemlocatie 

3.1 Situering en beschrijving 
De Toolenburgerplas is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer bij Hoofddorp, provincie Noord-
Holland. De Toolenburgerplas is gelegen ten zuidwesten van Hoofddorp ten oosten van de kruising 
van de IJweg en de Nieuwe Bennebroekerweg. Het gebied wordt omsloten door de bebouwing van 
Hoofddorp (ten noorden en deels ten westen en oosten), wegen en het landelijk gebied aan de zuidzij-
de. De Toolenburgerplas ligt op loopafstand van de woonwijken. 
 
De westzijde van de plas is ingericht met een badstrand (meetlocatie ROP180147) en een speelvijver 
(meetlocatie ROP180116) zie figuur 3.1.  

 

 
Figuur 3.1 zwemlocatie: grote strand (ROP180147)en speelvijver(ROP180116). 
 
Functies 
Behalve zwemmen wordt er in de plas veel gesurft, en er is een duikgebied. Een klein deel van de plas 
is ingericht met de functie natuur. Er zijn echter geen ecologische doelstellingen opgesteld. 
 
KRW status 
geen 
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Toekomstige plannen 
Geen 
 
3.2 Hydrologie en hydromorfologie 
 
De recreatieplas Toolenburg is een onderdeel van de Haarlemmermeerpolder (peilvak GH-52.140.51) 
met een oppervlak van 60,7 ha en is voornamelijk regenwater gevoed. Het is een geïsoleerd gebied 
waarbij een flexibel waterpeil tussen NAP -5,2 en -5,5 meter wordt gehandhaafd. Bij een waterpeil 
van NAP -5.5 meter treedt lichte kwel op. Bij dit waterpeil hoeft geen systeemvreemd water te worden 
ingelaten. Bij de keuze van het in te stellen waterpeil is rekening gehouden met de blauwalgenproble-
matiek die zich in diepe zandwinplassen voordoet. Om deze reden is een watersysteem ontworpen 
waarbij zoveel mogelijk systeemeigen water (neerslag) wordt vastgehouden en weinig mogelijk (nu-
triëntenrijk) polderwater hoeft te worden ingelaten (Actualisatie Waterhuishoudingsplan Recreatieplas 
Toolenburg, 1999).  
 
Om de waterhuishouding kwantitatief en kwalitatief op orde te houden zijn er een aantal gemalen c.q. 
in- en uitlaten (zie figuur 3.3): 
 Aan de oostkant van de Toolenburgerplas is een noodinlaat en –uitlaat. In extreem droge situaties 

kan water uit de Nieuwerkerkertocht (peilvak GH-52.140.12) worden ingelaten. Overtollig water 
uit de plas kan hier worden afgevoerd. Om eventuele belasting van verontreinigingen en nutriënten 
vanuit het stedelijke gebied van Hoofddorp te voorkomen is in de Nieuwerkertocht (net ten 
noorden van de in- en uitlaat een peilscheiding aangebracht (in figuur 3.2 aangeduid met rood 
lijntje)  

 Om de waterkwaliteit op de zwemlocatie in de ondiepe speelvijver te kunnen handhaven wordt er 
actief doorgespoeld met water uit de Toolenburgerplas. De speelvijver is voor het grootste 
gedeelte hydrologisch van de Toolenburgerplas afgesloten. Aan de westzijde van de zwemlocatie 
staat het doorspoelgemaal speelvijver dat water vanuit de Toolenburgerplas naar de speelvijver 
pompt. Aan de oostkant van deze zwemlocatie kan het water uit de speelvijver dan vrij naar de 
Toolenburgerplas uitstromen 

 Verder is er nog een doorspoelgemaal bij de Rondenburgerlaan voor verversing van het water in 
de speelvijver in de woonwijk Toolenburg-West. Het water wordt onttrokken uit de 
Toolenburgerplas en komt na circulatie weer terug in de Toolenburgerplas. 
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Figuur 3.2 Hydrologische situatie Recreatieplas Toolenburg 
 
De maximale diepte van de Toolenburgerplas is 30 meter en de gemiddelde diepte is 25 meter. Er zijn 
nauwelijks ondiepe oeverzones, ongeveer 90 % van het totale oppervlak van de plas behoort tot het 
diepe deel (> 15 m). De oevers van de Toolenburgerplas zijn wisselend natuurlijk of beschoeid. Bij de 
zwemlocatie Grote strand (Zuidwesthoek) bestaat de oever uit zand dat glooiend afloopt het water in.  
 
De speelvijver is vrijwel geheel geisoleerd van de recreatieplas en heeft een geleidelijk aflopende oe-
ver vanaf het zandstrand en is het water niet dieper dan 1,4 meter. Aan de westzijde wordt water van-
uit de recreatieplas in de vijver gepompt en oostzijde van de speelvijver is een open verbinding met de 
recreatieplas. De gemiddelde waterdiepte is circa 1 meter.  
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3.3 Kenmerken van de zwemlocaties Recreatieplas Toolenburg 
 
Algemeen   
Provincie Provincie Noord-Holland. 
Beheerder Gemeente Haarlemmermeer. 
Waterkwaliteitsbeheerder Hoogheemraadschap van Rijnland. 
Afmetingen zwemlocaties   Grote strand: de afmetingen van het zandstrand zijn  

250 x 30 meter, een grote ligweide is bij het strand 
aanwezig  

 Speelvijver: de afmetingen van het zandstrand zijn 290 x 20 
meter, een grote ligweide is bij het strand aanwezig  

Bezoekersaantallen Op een mooie zomerse dag, wordt in de recreatieplas 
Toolenburg rekening gehouden met ongeveer 6000 bezoekers 
(bron Internet, 350.000 bezoekers per jaar). 

 

 

    
Figuur 3.1 Zwemlocatie speelvijver (ten noorden van de Toolenburgerplas bij de wijk Vinkenburg) 

 

  
Figuur 3.2 Zwemlocatie Grote strand (ten zuidwesten van de Toolenburgerplas) 

 

Voorzieningen 
Kiosk Aan de westzijde van de plas (IJweg zijde) is restaurant Long 

Island gevestigd. Aan de Noordoost zijde van de plas ( aan de 
kant van het Vinkenburgpad) is restaurant Lieveling gevestigd. 

Toiletten Op beide zwemlocaties aan de recreatieplas Toolenburg zijn nette 
toiletgebouwen aanwezig.  
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Vuilnisbakken / bankjes Ja, er zijn voldoende vuilnisbakken op de zwemlocaties aanwezig 
en picknickbankjes. 

Drijflijnen  Speelvijver: er zijn drijflijnen bij een waterdiepte van 1 meter 
aanwezig op plaatsen waar de twee loopbruggen het water 
kruisen (zie figuur 3.6). Het schiereiland scheidt tevens de 
surfers van de zwemmers 
 

Toezicht Ja, op hygiëne (bijvoorbeeld honden). 
Speeltoestellen Ja. 
Bodem De hele recreatieplas bestaat uit zandige bodem. 
Onderhoud Het vuil wordt regelmatig opgeruimd en de ligweiden worden 

regelmatig gemaaid. 
 

 

Bijzonderheden  

Melding / klachten In 2010 en 2013 zijn meldingen geweest van zwemmersjeuk in 
de speelvijver. Er zij echter geen cercariën aangetroffen die 
zwemmersjeuk veroorzaken. Gezondheidsrisico’s door andere 
ziekteverwekkers zijn in de Toolenburgerplas en speelvijver niet 
bekend. 
 
De speelvijver heeft vanaf 2010 tot op heden (2016) een slechte 
bacteriologische waterkwaliteit. 
  

 

 

   
Figuur 3.3 Zwemlocatie speelvijver, waar de bruggen het water kruisen zijn drijflijnen aanwezig 
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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 (Verkennende studie naar de bescherming 
van zwemwater en oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding onder de KRW).  
 
Speelvijver (ROP180116) 
Bij het zwemstrand speelvijver is een drijflijn aanwezig op de plaatsen waar de bruggen het water 
kruisen. De drijflijnen liggen bij een waterdiepte van 1 meter. Er is sprake van een geleidelijk aflopen-
de waterbodem. Als zwemzone wordt de gehele plas binnen het schiereiland aangehouden. De afme-
tingen van de zwemzone zijn ongeveer 90 meter breed en 290 meter lang. Het resultaat van de zwem-
zone is in figuur 3.7 weergegeven. Het zwemwatermeetpunt ROP180116 ligt in de zwemzone en is 
representatief.  
 

 
Figuur 3.4 zwemzones Toolenburger plas : Grote strand en speelvijver 
 
 
 
 



Zwemwaterprofiel speelvijver plas Toolenburg 

14  Hoogheemraadschap van Rijnland 

4. Analyse historisch waterkwaliteit 

De locatie Speelvijver wordt sinds 2003 bemonsterd voor de zwemwaterkwaliteit. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat in 2003 de locatie nog niet gedeeltelijk was geïsoleerd van de 
recreatieplas. De beoordeling voor de zwemwaterkwaliteit is in 2008 gewijzigd van de beoordeling 
volgens de zwemwaternorm 76/160/EEG ( parameters: thermotolerante coli’s en totaal coli) naar de 
huidige zwemwaternorm 2006/7/EC ( parameters: Escherichia coli en intestinale enterococcen). In 
deze rapportage worden alleen de parameters van de huidige zwemwaternorm gerapporteerd. 
De waterkwaliteitsgegevens van de recreatieplas worden uitsluitend gerapporteerd om de waterkwali-
teit van het inlaatwater van de speelvijver te beschrijven. 
 
Tabel 4.1 Meetpunt waterkwaliteit Speelvijver 
 
Omschrijving  Code          X-coördinaat      Y-coördinaat      WGS84 
Speelvijver  ROP180116         104.692      479.456       N 52.30078  /  E 4.64966 

 

4.1 Bacteriologische kwaliteit  

In de zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG zijn de bacterien Escherichia Coli en Intestinale Enterococcen 
opgenomen als indicatie voor ziekteverwekkende bacterien.  
 
In tabel 4.2 zijn de normen van de richtlijn weergegeven. In deze richtlijn zijn vier categorieën opge-
nomen (uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht). De eindbeoordeling berust op een aaneengesloten 
periode van vier meetseizoenen. Een toelichting op de zwemwaterbeoordeling volgens deze richtlijn is 
opgenomen in bijlage 3. 
 
Tabel 4.2 Risicowaarden zwemwaterparameters EU- richtlijn 2006/7/EG  
 
Parameter 
 

Uitstekende kwaliteit Goede kwaliteit Aanvaardbare kwaliteit 

In 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 Beoordeling bacteriologische kwaliteit 
De beoordeling van de bacteriologische kwaliteit volgens de richtlijn is weergegeven in tabel 4.3. 
Hierin is een oordeel van de zwemwaterkwaliteit gegeven op basis van de periode 2011-2014 (beoor-
deling voordat maatregelen zijn getroffen en van de periode 2015-2016 (beoordeling nadat de maatre-
gelen zijn uitgevoerd). De zwemwaterkwaliteit de speelvijver wordt ook na het uitvoeren van de ver-
beteringsmaatregel als slecht beoordeeld. 
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Tabel 4.3 Bacteriologische kwaliteit zwemwater volgens de EU-richtlijn (2006/7/EC)
jaar Escherichia coli Int. enterococcen Eindoordeel 
2008 goed goed goed (j) 
2009 slecht slecht slecht (j) 
2010 slecht slecht slecht (j) 
2011 aanvaardbaar goed aanvaardbaar (j) 
2012 slecht uitstekend slecht (j) 
2013 slecht goed slecht (j) 
2014 slecht goed slecht (j) 
2015 (maatregel uitgevoerd) goed uitstekend goed (j) 
2016 slecht slecht slecht (j) 
 
Eindoordeel 2011 - 2014 slecht goed slecht (t) 
Eindoordeel 2015 - 2016 goed slecht slecht (t) 
(j) berekend per jaar 
(t) berekend over een periode van 4 en 2 jaar 
  

4.1.2 Maatregel ten behoeve van verbetering zwemwaterkwaliteit 

In de periode 2010 – 2014 is het eindoordeel van de zwemwaterlocatie speelvijver “slecht”. 
Om die reden zijn in 2015 maatregelen uitgevoerd om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren. Na uit-
voeren van maatregelen is de meetreeks voor de zwemwaterbeoordeling (EU-richtlijn) opnieuw ge-
start. 
In tabel 4.4 zijn de beoordelingsresultaten weergegeven. In 2015 zijn er nog onvoldoende gegevens 
om een eindoordeel vast te stellen. 
 
Tabel 4.4 – beoordelingsresultaten speelvijver  
Toolenburg - speelvijver 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Escherichia coli G A S S S S S G

Intestinale enterococcen G G A S S G G S

Eindoordeel (2006/7/EG) G A S S S S S S  
G = goed, A = aanvaardbaar, S = slecht 
 
Voorafgaand van het badseizoen 2015 zijn door Rijnland maatregelen getroffen met als doel de water-
kwaliteit in de speelvijver te verbeteren. Hiervoor is een nieuwe doorstroompomp geplaatst, de water-
toevoer verbeterd, en zijn schotten in de vijver aangebracht om een betere stroming langs het strand te 
bewerkstellingen. 
Uit het bronnenonderzoek van 2014 blijkt dat vogels de oorzaak kunnen zijn voor de bacteriële veront-
reiniging van de vijver. De vogels houden zich voornamelijk op aan de oever, waardoor veel vogel-
poep op de oever wordt aangetroffen. Bij regen spoelt het strand af waardoor de verontreiniging in het 
water komt. De maatregel effecteert in een stroming langs het strand, waardoor verontreiningen sneller 
worden verwijderd. In figuur 4.1 zijn op de luchtfoto van 2016 de aangebrachte schotten te zien. 
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Figuur 4.1 – stromingsprofiel speelvijver 

 
 
Het water wordt vanuit de Toolenburgse plas door middel van een pomp in de speelvijver gepompt. 
Tegen de afdamming van de vijver (fiets-wandelpad) zijn houten strekdammen geplaatst om het aan-
voerwater langs het strand te leiden. Aan de oostkant van de vijver kan het aangevoerde water de vij-
ver weer verlaten. De meetlocatie voor de zwemwaterkwalliteit ligt in de doorstroomzone. 
 
Effect van de maatregel: 
 
In 2015 zijn de meetresultaten aanzienlijk beter dan in voorgaande jaren en lijkt de maatregel effect te 
hebben. In 2016 zijn weer een aantal hoge overschrijdingen gemeten waardoor het oordeel in 2016 
weer in de categorie slecht valt. In tabel 4.3 zijn de oordelen berekend per jaar weergegeven.  
 
Een grafische weergave van de gemeten concentraties staat in figuur 4.1 (Escherichia coli) en figuur 
4.2 (Intestinale enterococcen). 

uitstekend goed aanvaardbaar slecht 
500  (95 pct) 1000  (95 pct) 900  (90 pct) >900  (90 pct) 

Figuur 4.1 Escherichia coli 2015 – 2016 
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De blauwe lijn in figuur 4.1 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 oranje lijn geeft de grens aan tussen een aanvaardbare en een slechte kwa-
liteit (90 percentielwaarden). In 2016 is op 28 juni een zeer hoge verontreiniging gemeten. Het aantal 
E-coli bacteriën per deciliter bedroeg 7.100 kolonievormende eenheden. 
Het toets oordeel voor Escherichia coli over de periode 2015-2016 is “goed”. 
 
Het toetsresultaat wordt bepaald op basis van logaritmische waarden, standaarddeviatie en percentie-
len van de meetwaarden en kan hierdoor afwijken ten opzichte van het beeld in bovenstaand figuur. 
Een toelichting op de beoordelingsmethode is opgenomen in bijlage 3. 
 

uitstekend goed aanvaardbaar slecht 
200  (95 pct) 400  (95 pct) 330  (90 pct) > 330  (90 pct) 

Figuur 4.2 Intestinale enterococcen 2015 – 2016 
 
De blauwe lijn in figuur 4.2 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 oranje lijn geeft de grens aan tussen een aanvaardbare en een slechte kwa-
liteit (90 percentielwaarden). In 2016 is op 28 juni een zeer hoge verontreiniging gemeten. Het aantal 
intestinale enterococcen per deciliter bedroeg 1.800 kolonievormende eenheden. 
Het toetsoordeel voor Intestinale enterococcen over de periode 2015 – 2016 is “slecht”. 
 
Het eindoordeel voor de zwemwaterkwaliteit wordt bepaald door de slechtst scorende parameter. Op 
basis van intestinale enterococcen is het eindoordeel “slecht”. 
 
Het toetsresultaat kan afwijken van de bovenstaande figuur, omdat het toetsoordeel wordt bepaald op 
basis van logaritmische waarden, standaarddeviatie en percentielen van de meetwaarden. 
Een toelichting op de beoordelingsmethode is opgenomen in bijlage 3. 
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4.1.3 Analyse actuele data in relatie tot weersomstandigheden 

Het oordeel over de periode 2015 – 2016 voor de bacteriologische kwaliteit is “slecht”. 
In 2016 is op 28 juni een zeer hoge verontreiniging gemeten. Uit de neerslaggegevens op basis van 
radarbeelden is de dag voorafgaand aan de bemonstering en op de dag van de bemonstering niet ex-
treem veel neerslag gevallen. (27 juni 3.8 mm / 28 juni 6.3 mm). De verontreiniging is ook op de 
zwemlocatie van het grote strand gemeten. In tabel 4.4 is een overzicht weergegeven van de hoge 
meetwaarden en de som van de hoeveelheid neerslag ( radarbeelden en KNMI- station Schiphol) van 
twee voorafgaande dagen en de bemonsteringsdag. 
 
Tabel 4.4 hoge meetwaarden periode 2015 – 2016 i.c.m. neerslaggegevens 
 speelvijver speelvijver afspoeling grote strand som: neerslag 3 dagen 
datum e-coli int. Ent e-coli int. Ent e-coli int. Ent radar KNMI 
2-6-2015 700 77 1900 270 230 15 13 8,4 
28-7-2015 220 46 2300 390 30 15 36 41 
22-9-2015 650 77 980 1400 140 15 21 15,7 
28-6-2016 7100 1800   3800 290 3 10,3 
9-8-2016 2100 960   15 15 10 15,3 
Opvallend zijn de overschrijdingen van 28 juni in de speelvijver en op de locatie grote strand. Volgens 
de radarbeelden is er nagenoeg geen neerslag gevallen bij de recreatieplas Toolenburg. Op basis van 
deze waarneming kan worden geconcludeerd dat er geen verband is tussen neerslag en verontreinigin-
gen die optreden in speelvijver en recreatieplas. 

4.1.4 Onderzoek herkomst verontreinigingen 

In 2015 is de zwemwaterkwaliteit van het inlaatwater (KL2928), en twee locaties in de speelvijver 
gemeten (KL2932 en ROP180116) zie figuur 4.3. 
In figuur 4.4 zijn de meetresultaten van Escherichia coli en intestinale enterococcen weergegeven. 
Uit de metingen blijkt dat het inlaatwater van goede kwaliteit is. De meetlocatie aan het strand 
(KL2932) overschrijdt regelmatig de zwemwaternorm. 
 
Figuur 4.3 – meetlocaties speelvijver 2015 

 



Zwemwaterprofiel speelvijver plas Toolenburg 

Hoogheemraadschap van Rijnland  19 

Figuur 4.4 meetresultaten bacteriologische waterkwaliteit 2015 

In bovenstaande figuur zijn de resultaten van de 
drie meetlocaties weergegeven. Het inlaatwater 
heeft de laagste hoeveelheid aan Escherichia coli 
bacteriën. De zwemlocatie heeft een aanzienlijk 
grotere hoeveelheid aan E-coli bacteriën. Vlak aan 
het strand worden de grootste hoeveelheden geme-
ten. De rode lijn in de grafiek geeft de grens ( 90 
percentielwaarde ) aan tussen een aanvaardbare en 
een slechte kwaliteit 

In bovenstaande figuur zijn de resultaten van de 
drie meetlocaties weergegeven. Het inlaatwater 
heeft de laagste hoeveelheid aan intestinale entero-
coccen bacteriën. De zwemlocatie heeft een aan-
zienlijk grotere hoeveelheid aan intestinale entero-
coccen bacteriën. Vlak aan het strand worden de 
grootste hoeveelheden gemeten. 
De rode lijn in de grafiek geeft de grens ( 90 per-
centielwaarde ) aan tussen een aanvaardbare en een 
slechte kwaliteit 

 
Op de locatie Toolenburg speelvijver (KL2932 – afspoeling strand) zijn in 2015 tweemaal (2 juni en 
28 juli) overschrijdingen van de signaalwaarden voor E. coli en eenmaal (22 sept) een overschrijding 
voor enterococcen aangetoond. Rondom deze overschrijdingen zijn analyses voor de fecale bronop-
sporing uitgevoerd. Alle drie de potentiele bronnen (humaan, hond en vogel) zijn aangetoond. Hiervan 
wordt duidelijk dat vooral de bron vogels het meest evident samenvalt met de overschrijdingen van E. 
coli. De aanwezigheid van vogel Helicobacter leidt niet per definitie tot hoge E. coli waarden. Op 8 
september wordt een hoge vogel Helicobacter DNA concentratie aangetoond terwijl de E. coli concen-
tratie op 660 KVE / 100 ml ligt. Tijdens de piekconcentratie van 2 juni spelen ook honden mogelijk 
een rol. Deze bron wordt echter op 28 juli echter niet aangetoond. Hoewel op enkele momenten na-
drukkelijk aangetoond lijkt de bron humane Bacteroides niet samen te vallen met de E. coli of entero-
coccenconcentraties. Tijdens de overschrijding van de enterococcen concentratie op 22 september is 
geen enkele bron van fecale herkomst aangetoond. 
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Figuur 4.3 – speelvijver DNA merkers 2015 

 

FIGUUR 4.3. MEETWAARDEN VOOR E. COLI EN ENTEROCOCCEN OP DE LOCATIE TOOLENBURG SPEELVIJVER EN DE 

BIJBEHORENDE POSITIEVE DNA RESULTATEN VAN POTENTIËLE FECALE BRONNEN. EC/100=  CONCENTRATIE E. COLI 

UITGEDRUKT IN KVE= KOLONIEVORMENDE EENHEDEN PER 100 ML. IE/100=  CONCENTRATIE INTESTINALE ENTEROCOCCEN 

UITGEDRUKT IN KVE/100 ML. DE DNA MERKERS ZIJN UITGEDRUKT IN DNA KOPIE AANTALLEN / L. 

 
Voor de locatie Recreatieplas Toolenburg – speelvijver noemt het zwemwaterprofiel (uit 2008) men-
sen en vogels als potentiële bronnen. Op basis van het bronopsporingsonderzoek 2015 blijkt geen een-
duidige bron aan te wijzen, het bronopsporingsonderzoek van 2014 liet een duidelijke relatie met vo-
gel Helicobacter DNA zien (figuur 4.4). 
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Fig. 4.4 – speelvijver DNA merkers 2014 

 

FIGUUR 4.4. MEETWAARDEN VOOR E. COLI EN ENTEROCOCCEN OP DE LOCATIE TOOLENBURG SPEELVIJVER EN DE 

BIJBEHORENDE POSITIEVE DNA RESULTATEN VAN POTENTIËLE FECALE BRONNEN. EC/100=  CONCENTRATIE E. COLI 

UITGEDRUKT IN KVE= KOLONIEVORMENDE EENHEDEN PER 100 ML. IE/100=  CONCENTRATIE INTESTINALE ENTEROCOCCEN 

UITGEDRUKT IN KVE/100 ML. DE DNA MERKERS ZIJN UITGEDRUKT IN DNA KOPIE AANTALLEN / L. 

 
In 2014 zijn na het badseizoen metingen uitgevoerd ten behoeve van het brononderzoek met behulp 
van DNA anlyses. Op 21 oktober 2014 is een zeer hoge E-coli waarde gemeten. Het DNA-onderzoek 
toont aan dat deze hoge overschrijding samenvalt met een hoge vogel heliobacterwaarde. 
 
Ook op de locatie Toolenburg speelvijver lijken vogels de voornaamste bron, gevolgd door de bron 
“honden”. ( op basis van de metingen in 2014 en 2015). 
 
 

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.  

4.2.1 Toxische blauwalgen 

Vanaf 2008 is in het zwemseizoen (mei t/m september) standaard onderzoek gedaan naar blauwalgen 
op alle zwemlocaties binnen het beheergebied van Rijnland. In 2010 - 2016 zijn blauwalgmetingen 
uitgevoerd bij de speelvijver. De gegevens hiervan zijn in bijlage 2 opgenomen. De metingen zijn 
overeenkomstig het blauwalgprotocol 2012 uitgevoerd (zie bijlage 4). 
 
In de periode 2010 – 2016 is geen blauwalgoverlast opgetreden in de recreatieplas Toolenburg en in de 
speelvijver. 
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Tijdens de bemonsteringen in 2010 - 2016 is ook gecontroleerd op het voorkomen van drijflagen of 
algen. Deze zijn niet aangetroffen.  
 

4.2.2 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 2 bevat een 
overzicht van de beschikbare waterkwaliteitsgegevens in relatie tot mogelijke problemen met overma-
tige groei van blauwalgen.  
 
Op de locatie speelvijver (ROP180116) zijn pH, temperatuur en doorzicht bepaald. Van het meetpunt 
midden op de Toolenburgse plas (ROP18094) zijn fysisch chemische waterkwaliteitsgegevens bekend. 
Deze locatie geeft een representatief beeld voor de locatie speelvijver van de recreatieplas Toolenburg. 
 
Het doorzicht op de locatie speelvijver (ROPROP180116) is goed en varieert in de zomer van 0,6 tot 
1,0 m. Hierbij moet worden opgemerkt dat een groot aantal metingen begrensd worden door de water-
diepte.  
De zuurgraad varieert op deze locatie van 8,3 tot 8,8 (normaalwaarden: tussen 6,5 en 8,5).  
 
Een beschouwing van de nutriënten op meetpunt ROP18094 (midden van de Toolenburgse plas) leert 
dat het water niet nutriëntrijk is. Dit is echter geen garantie dat er geen blauwalgenbloei kan ontstaan. 
In het zomerhalfjaar (meetjaren 2012 - 2016) is de stikstofconcentratie lager dan de KRW norm voor 
het watertype M20 ( Goed: zomergemiddelde < 0.9 mg N/l). De fosforconcentratie is ook lager dan de 
KRW-norm voor het watertype M20 (Goed: zomergemiddelde < 0.03 mg P/l). 
 
De opgeloste vorm van fosfor (ortho fosfaat) is ongeveer 0,006 mg P/l. (zomergemiddelde). Het totaal 
gehalte van ammonium, nitriet en nitraat (anorganisch stikstof) in de zomermaanden ligt rond de 0.6 
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 (maat voor algen) is laag. De zomergemiddelden in de periode 2012 t/m 
2016 ligt rond 5 ug/l (MKN 100 ug/l). De blauwalgconcentratie (cyanochlorofyl) is circa 0.3 ug/l. De 
chlorideconcentraties liggen ruim boven de KRW norm voor het watertype M20 (norm van 200 mg/l)  

4.2.3 Beoordeling blauwalgen  

Op basis van de beschikbare informatie kan worden aangenomen dat de kans op een bloei van toxische 
blauwalgen nihil is. Uit fytoplanktononderzoek blijkt dat in de periode 2012-2016 geen grote hoeveel-
heden blauwalgen zijn aangetroffen.  
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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), botulis-
me, ziekte van Weil (leptospirose). 
 
In onderstaand overzicht wordt een de mogelijke risico’s en bronnen voor de zwemwaterlocatie in de 
speelvijver van de Toolenburgse plas geïnventariseerd: 
 
Inventarisatie risico’s 
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 boezem Nee 
Wateraanvoer uit nabijgelegen polders Ja.  
(Blauw)algen Nee 
Planten Nee. Er geen overmatige plantengroei in de zwemzone 
Dieren Ja. DNA onderzoek in 2014 heeft E.coli van watervogels 

aangetoond. In 2015 zijn verontreinigingen aangetroffen 
van honden, vogels en van humane oorsprong. 
 

Menselijke belasting Ja. DNA onderzoek in 2015 heeft E.coli van humane 
herkomst aangetoond. 

Algemene indruk hygiëne Goed 
Meldingen ziekteverschijnselen na zwem-
men in de speelvijver 

Zwemmersjeuk: in 2010 en 2013 zijn meldingen ge-
weest van zwemmersjeuk. Onderzoek naar trichobilhar-
zia ocellata heeft geen bevestiging hiervan aangetoond. 
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6. Beoordeling van gezondheidsrisico’s 

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

6.1 Analyse 

Wateraanvoer polder 
Door middel van een aanvoergemaal aan de oostzijde van de recreatieplas Toolenburg kan water wor-
den aangevoerd vanuit de Nieuwkerkertocht. Op de zelfde locatie kan ook overtollig water worden 
uitgemalen. Er is geen inlaat vanuit de boezem. 
 
Zwemmers  
Tijdens de monsternamen 2015-2016 zijn niet veel zwemmers aangetroffen. Hierbij moet worden op-
gemerkt dat op vroege tijdstippen en bij regenachtig weer dit niet valt te verwachten. Het tellen van 
bezoekers tijdens monstername kan een indicatie geven, maar is niet representatief voor het werkelijk 
aantal bezoekers. Bij DNA onderzoek in 2016 is E.coli van humane herkomst van vogels en van hon-
den aangetoond. Toiletten zijn aanwezig bij de speelvijver. Op dit moment is het niet duidelijk wat de 
bron is (riolering?) 
 
Watervogels  
Tijdens de bemonsteringen zijn regelmatig watervogels in de zwemzone waargenomen. Bij DNA on-
derzoek in 2014 is E.coli van watervogels aangetoond. In 2015 is E-coli van humane afkomst, van 
vogels en honden aangetroffen. Vogels binnen de zwemzone vormen een risico voor de bacteriolo-
gische beoordeling van de zwemlocatie. 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. 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 aange-
trokken. Het frequent legen van vuilnisbakken (of plaatsen van grotere afvalbakken) en het opruimen 
van zwerfvuil is daarom ook belangrijk. Ook is het wegvegen van vogelpoep van strand is van belang 
(niet wegspoelen richting het water) 
 
Blauwalgen 
Uit het blauwalgenprofiel (paragraaf 4.2) is gebleken dat de kans op een bloei van toxische blauwal-
gen nihil is in de speelvijver.  
 
6.2 Resultaat 
 
Op basis van de risicoanalyse (en de metingen ondersteunen dit) kan worden verondersteld dat het 
gezondheidsrisico voor de speelvijver groot is. 
 
Risico’s door fecale verontreinigingsbronnen 
Uit onderzoek met behulp van DNA-merkers is in 2014 en 2015 aangetoond dat verontreinigingen zijn 
aangetroffen van humane herkomst en vogels en honden. Dit oordeel berust slechts op twee metingen 
waarbij verhoogde concentraties van E-coli is gemeten. 
In 2015 zijn geen hoge bacteriële verontreinigingen gemeten, echter in 2016 zijn er wel twee maal een 
piekconcentratie gemeten. De bacteriologische zwemwaterkwaliteit wordt hierdoor beoordeeld als 
slecht. 
 
Risico’s door blauwalgen 
Kans op blauwalgenoverlast is op basis van de gemeten nutriëntconcentraties en chlorofylconcentra-
ties niet aanwezig. 
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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 2015 - 2016 zijn de bacteriologische parameters Escherichia Coli en Intestinale Entero-
coccen gemeten. Op basis van deze gegevens wordt de zwemwaterkwaliteit volgens de richtlijn 
(2006/7/EG) beoordeeld als ‘slecht’ 
Op basis van dit oordeel is er in 2017 een negatief zwemadvies van kracht voor de speelvijver 
 
 
Bacteriologische verontreinigingsbronnen 
In 2014 is in oktober een hoge overschrijding gemeten. DNA- onderzoek toont een relatie met vogels 
aan. In 2015 zijn in juni en juli hoge overschrijdingen van E-coli gemeten. Hierbij worden als bronnen 
humaan, hond en vogels aangetoond. Hiervan wordt duidelijk dat vooral de bron vogels het meest 
evident samenvalt met de overschrijdingen van E. coli. 
  
Blauwalgen 
De kans op een bloei van toxische blauwalgen is niet aanwezig.  
 
Overige risico’s 
Gezondheidsrisico’s door andere ziekteverwekkers in de speelvijver zijn niet bekend. 

7.2 Aanbevelingen en aandachtspunten 

Op basis van de kwaliteitsklasse “slecht” zijn opnieuw aanvullende maatregelen nodig: 
 

 De maatregel die in 2015 is uitgevoerd om de zwemwaterkwaliteit te verbeteren heeft niet ge-
resulteerd in een betere bacteriologische waterkwaliteit. Aanvullende maatregelen kunnen be-
staan uit: 

 Vergroten van de pompcapaciteit voor het inlaatwater. Hierbij moet wel de veiligheid in acht 
worden genomen zodat er niet een te hoge stoom-snelheid ontstaat. Mogelijk dat in de nachte-
lijke uren de stroomsnelheid wel kan worden verhoogd. 

 Het verwijderen van het schiereiland waarop het fiets-wandelpad is aangelegd. Hierdoor ont-
staat een geheel open verbinding met de recreatieplas. Hierdoor verdwijnt de luwte van de vij-
ver waardoor het minder aantrekkelijk wordt voor vogels. De uitwisseling van water is dan 
weer volledig. Het nadeel is dat het effect van speelvijver is verdwenen. 

 
 Strandjes, steigers en pontons zijn over het algemeen verontreinigingsbronnen, omdat deze als 

zitplaats voor watervogels dienen: Aanwezig vogelpoep verwijderen en niet wegspoelen rich-
ting het water. Het strandbeheer moet hierop worden afgestemd. (afgelopen jaren is het stand 
geschoond door vogelpoep de plas in te spoelen. Dit kan een verklaring zijn voor de bacteriële 
overschrijdingen)  

 De aanwezigheid van voldoende afvalbakken is belangrijk zodat geen etensresten of ander 
zwerfvuil op de oever blijft liggen. De bakken moeten regelmatig worden geleegd en zwerf-
vuil van het strand verwijderen. 

7.3  EU-locatie 

De speelvijver van de recreatieplas Toolenburg is een bestaande EU-locatie. Als gevolg van de slechte 
waterkwaliteit zijn in 2015 maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Na het uitvoe-
ren van de maatregelen mag een nieuwe meetreeks worden gestart en een nieuw zwemwaterprofiel 
worden opgegesteld.Uit de analyse in dit zwemwaterprofiel (meetperiode 2015-2016) is gebleken dat 
de zwemwaterkwaliteit van de locatie speelvijver slecht is: bacteriologische kwaliteit wordt beoor-
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deeld als slecht. Blauwalgen zullen geen structureel probleem zijn. Op basis van de waterkwaliteit is 
voor de locatie speelvijver van de recreatieplas Toolenburg in 2017 een negatief zwemadvies van toe-
passing. 

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 7.1).  
 
Tabel 7.1 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 gegevens uit de badseizoenen 2015 - 2016 kan een uitspraak worden ge-
daan met betrekking tot de zwemwaterkwaliteit. Van de locatie speelvijver wordt de bacteriologische 
waterkwaliteit ingedeeld in kwaliteitsklasse “slecht”. 
 
 Totaal oordeel E. Coli intestinale Enterococcen 
Speelvijver   -   ROP180116 slecht slecht slecht 
  
Op basis van bovenstaand toetsoordeel moeten aanvullende maatregelen worden getroffen om de wa-
terkwaliteit te verbeteren. Bij gelijkblijvende kwaliteit moet het zwemwaterprofiel voor de speelvijver 
na twee jaar (2018) worden geactualiseerd.  
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Bijlage 1. Invloedsfactoren 

In onderstaande tabel zijn de veldwaarnemingen weergegeven. 
 
Invloedsfactoren 
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5-5-2015 12:15 ja 0 0 10 0 4 0 0 bewolkt < 19 

19-5-2015 12:30 ja 0 0 2 0 0 0 0 bewolkt < 19 

2-6-2015 14:00 ja 0 0 0 0 15 20 0 bewolkt < 19 

16-6-2015 13:30 ja 0 0 0 0 8 12 0 bewolkt < 19 

23-6-2015 8:30 ja 0 0 4 0 6 3 0 bewolkt < 19 

30-6-2015 7:00 ja 0 0 0 0 0 0 0 zon < 19 

6-7-2015 11:15 ja 0 0 30 10 0 0 0 bewolkt    19 - 23 

14-7-2015 10:53 ja 0 0 0 0 0 2 0 bewolkt    19 - 23 

28-7-2015 13:09 ja 0 0 0 0 30 0 0 bewolkt < 19 

11-8-2015 10:53 ja 0 0 20 0 6 0 0 bewolkt    19 - 23 

25-8-2015 10:55 ja 0 0 0 0 0 0 0 zon < 19 

8-9-2015 10:50 ja 0 0 0 0 20 30 0 bewolkt < 19 

22-9-2015 14:45 ja 0 0 0 0 0 0 0 bewolkt    19 - 23 

19-4-2016 14:05 ja 0 0 0 0 2 0 0 zon < 19 

3-5-2016 11:30 ja 0 0 15 0 0 0 0 zon < 19 

18-5-2016 13:10 ja 0 0 8 0 2 0 0 bewolkt < 19 

14-6-2016 9:35 ja 0 0 50 0 0 0 0 bewolkt 19 - 23 

28-6-2016 8:55 ja 0 0 0 0 4 7 0 bewolkt 19 - 23 

12-7-2016 9:00 ja 0 0 0 0 4 7 0 zon 19 - 23 

26-7-2016 8:45 ja 0 0 0 0 2 3 0 zon 19 - 23 

9-8-2016 8:35 ja 0 0 0 0 0 22 0 bewolkt < 19 

6-9-2016 8:40 ja 0 0 0 0 0 8 0 bewolkt 19 - 23 
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Bijlage 2. Data blauwalgen en fysisch chemische toestandvariabelen 

Speelvijver recreatieplas Toolenburg: overzicht van de gegevens blauwalgenonderzoek 2013 – 
2015 
 
Blauwalgen fluorescentiemetingen 
In onderstaande figuur zijn de metingen van de speelvijver die zijn uitgevoerd met een fluoroprobe 
weergegeven. 
Uit de grafiek is af te lezen dat het gehalte aan cyanochlorofyl ver onder de veiligheidsgrens van 12.5 
ug/l ligt.  
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Fysisch-chemische parameters 
 

Concentraties opgelost en totaalstikstof mg/l. van het meetpunt ROP18094 – midden van de plas 
Het stikstofgehalte daalt in de zomer en stijgt in de winter. De rode lijnen geven de KRW norm voor 
dit type water (M20) aan voor stikstof (zomergemiddelde 0.9 mg N/l.) en voldoet hiermee aan de norm 

Concentraties opgelost en totaal fosfor in mg/l. van het meetpunt ROP18094 – midden van de plas 
In de zomermaanden zijn de fosforconcentraties het laagst. De rode lijnen geven de KRW norm voor dit 
type water (M20) aan voor fosfor (zomergemiddelde 0.03 mg P/l.) en voldoet hiermee aan de norm. 
Opmerking: de fosforconcentratie is over het algemeen lager dan 0.02 mg P/l (zie metingen van 2013) 
omdat de rapportage grens van fosfor op 0.02 mg P/l ligt. 
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Chloride Toolenburgse plas – midden van de plas, (KRW norm 200 mg/l – jaargemiddelde) 
 
 

Zuurgraad speelvijver, (KRW norm tussen 6.5 en 8.5 voor type water M20) 
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Doorzicht speelvijver  
 
 

watertemperatuur speelvijver en midden van de Toolenburgse plas 
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Bijlage 3.  Berekening toetswaarden EU richtlijn 2006/7/EG 

In de beoordelingssystematiek van de richtlijn 2006/7/EG wordt uitgegaan van een meetreeks over een 
periode van 4 jaren (het afgelopen badseizoen en de 3 voorgaande badseizoenen). De toetswaarden 
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) 

 
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 
2011 en 2012 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 2012 
 
 

 


