
Archimedesweg 1 Piet van der Wee 
postadres: Dianne Slot 
postbus 156 Afdeling Beleid, team Monitoring 
2300 AD  Leiden Registratienummer 11.58134 
telefoon (071) 3 063 063  Versie definitief 
telefax (071) 5 123 916 augustus - 2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Zwemwaterprofiel  
Braassemermeer 

2012 
 



Zwemwaterprofiel Braassemermeer 2012 

2  Hoogheemraadschap van Rijnland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Zwemwaterprofiel Braassemermeer 2012 

Hoogheemraadschap van Rijnland  3 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE................................................................................................................................3 

Samenvatting............................................................................................................................................4 

1. Inleiding.........................................................................................................................................6 
1.1 Aanleiding..................................................................................................................................6 
1.2 Leeswijzer..................................................................................................................................6 

2. Uitgevoerde werkzaamheden ........................................................................................................7 
2.1 Methode .....................................................................................................................................7 
2.2 Locatiebezoeken ........................................................................................................................8 

3. Beschrijving zwemlocatie .............................................................................................................9 
3.1 Situering en beschrijving ...........................................................................................................9 
3.2 Hydrologie en hydromorfologie ..............................................................................................10 
3.3 Kenmerken van de zwemlocatie Braassemermeer...................................................................11 
3.4 Begrenzing van de zwemwaterzone.........................................................................................13 

4. Analyse historisch waterkwaliteit................................................................................................14 
4.1 Bacteriologische kwaliteit........................................................................................................14 

4.1.1 Waterkwaliteit volgens de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn ................................15 
4.1.2 Analyse actuele data in relatie tot weersomstandigheden.............................................17 

4.2 Blauwalgenprofiel....................................................................................................................17 
4.2.1 Toxische blauwalgen ....................................................................................................18 
4.2.2 Fytoplanktonsamenstelling ...........................................................................................18 
4.2.3 Toestandsvariabelen......................................................................................................18 
4.2.4 Beoordeling blauwalgen ...............................................................................................19 

5. Mogelijke risicobronnen..............................................................................................................20 

6. Beoordeling van gezondheidsrisico’s..........................................................................................21 
6.1 Analyse ....................................................................................................................................21 
6.2 Resultaat ..................................................................................................................................22 

7. Conclusies en aanbevelingen.......................................................................................................23 
7.1 Conclusies................................................................................................................................23 
7.2 Aandachtspunten......................................................................................................................23 
7.3 Aanmelding EU .......................................................................................................................23 
7.4 Actualisatie zwemwaterprofiel ................................................................................................24 

Literatuurlijst ..........................................................................................................................................25 

Bijlage 1. Invloedsfactoren............................................................................................................26 

Overzichtskaart Riooloverstorten Roelofarendsveen .............................................................................27 

Bijlage 2. Data blauwalgen en fysisch chemische toestandvariabelen..........................................28 

Bijlage 3. Blauwalgenprotocol ......................................................................................................35 
 



Zwemwaterprofiel Braassemermeer 2012 

4  Hoogheemraadschap van Rijnland 

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 zwemwaterlocatie Braassemermeer. In 2008 is reeds 
eerder een zwemwaterprofiel opgesteld. De locatie is in 2009 ongeveer 250 meter verplaatst in zuide-
lijke richting, en ligt nu circa 25 meter ten zuiden van de uitstroom van het poldergemaal van de 
Veender en Lijkerpolder. De locatie is officieel bij Europa is aangemeld. De zwemwaterlocatie is ge-
legen aan de westzijde van het Braassemermeer in Roelofarendsveen (gemeente Kaag en Braassem). 
De beheerder van deze zwemlocatie is de gemeente Kaag en Braassem. 
 
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 25 m uit de oever als zwemzone is 
aangewezen. In 2011 is een ballenlijn aangebracht. Het zwemwatermeetpunt RO536 ligt in de zwem-
waterzone. 
 
Het Braassemermeer is maximaal 23 meter diep en heeft een gemiddelde diepte van 4 meter. 
De diepte in de zwemzone is maximaal 2 meter. 
 
Bacteriologische zwemwaterkwaliteit 
De bacteriologische kwaliteit van het zwemwater in het Braassemermeer is op basis van de richtlijn 
(2006/7/EC) beoordeeld als uitstekend. Dit oordeel berust op de gegevens van de periode 2008-2011 ( 
vier aaneengesloten seizoenen). Uitgangspunt is vooralsnog dat er geen maatregelen ter verbetering 
van de bacteriologische kwaliteit bij de zwemlocatie nodig zijn. 
 
De volgende bronnen kunnen de bacteriologische kwaliteit in het Braassemermeer negatief beïnvloe-
den:  

 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. 

 Verontreinigd polderwater. (In de kom van Roelofarendsveen zitten een aantal riooloverstor-
ten aan het Noordeinde) 

 
Blauwalgen 
In het Braassemermeer is de kans op bloei van toxische blauwalgen groot. In 2008 en 2009 zijn hoge 
concentraties aan Microcystis gemeten. In 2010 en 2011 zijn geen hoge concentraties aan blauwlagen 
gemeten 
 
Overige verontreinigingen 
Gezondheidsrisico’s door andere ziekteverwekkers zijn in het Braassemermeer niet te verwachten. 
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Maatregelen zwemwaterlocatie Braassemermeer 
Er zijn geen verbetermaatregelen noodzakelijk voor het Braassemermeer, aangezien zwemwaterkwali-
teit van het Braassemermeer als uitstekend wordt beoordeeld. 
 
Actualisatie zwemwaterprofiel 
Het zwemwaterprofiel voor het Braassemermeer 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 het Braassemermeer wordt de zwemwaterkwaliteit ingedeeld 
in de kwaliteitsklasse “uitstekend”. Deze indeling is gebaseerd op de gegevensset uit de badseizoenen 
2008 - 2011 en is dus een definitieve beoordeling.  
 
Aanmelding EU 
De zwemlocatie Braassemermeer is officieel bij Europa is aangemeld.  
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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 het Braassemermeer beschreven. 
 
De zwemlocatie Braassemermeer is een officiële zwemwaterlocatie. Dit betekent dat deze locatie door 
een aanzienlijk aantal zwemmers wordt bezocht, en officieel bij Europa is aangemeld door de provin-
cie Zuid-Holland. Doordat de locatie in 2009 is verplaatst wordt een nieuw zwemwaterprofiel opge-
steld om mogelijke beïnvloedingsbronnen in beeld te brengen.  
 
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. 



Zwemwaterprofiel Braassemermeer 2012 

Hoogheemraadschap van Rijnland  7 

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 3 april 2009  een eerste veldbezoek gedaan. Dit is 
buiten het zwemseizoen. Op 27 juli 2012 is opnieuw een veldbezoek afgelegd. 
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3. Beschrijving zwemlocatie 

3.1 Situering en beschrijving 
De zwemlocatie Braassemermeer is gelegen aan de westzijde van het Braassemermeer aan de Galge-
kade in Roelofarendsveen ( gemeente Kaag en Braassem zie figuur 3.1).  
 
Figuur 3.1 zwemlocatie Braassemermeer 

 

 
 

 
Nevenfuncties 
Het Braassemermeer  
 
KRW status 
Waterlichaam M27 ( matig grote ondiepe laagveenplassen) 
 
Toekomstige plannen 
Het waterlichaam Braassemermeer is geen geprioriteerd waterlichaam. Dit betekent dat (in het kader 
van de KRW) niet alle inrichtingsmaatregelen voor 2015 genomen worden. De generieke emissie-
maatregelen en het natuurvriendelijk onderhoud worden wél voor 2015 uitgevoerd. Het hoogheem-
raadschap van Rijnland heeft een aantal maatregelen gedefinieerd die voor 2015 worden uitgevoerd. 
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De KRW maatregelen bestaan uit het behoud en aanleg van natuurvriendelijke oevers, het realiseren 
van vooroeververdediging , de aanleg van 80 meter oever met een taluud 1:20 en de bestrijding van 
blauwalgen.  
 
  
3.2 Hydrologie en hydromorfologie 
 
Het Braassemermeer maakt deel uit van het boezemstelsel van Rijnland (figuur 3.2). Het waterpeil is -
0,60 m NAP. Het totale wateroppervlak van het Braassemermeer bedraagt ongeveer 452 hectare. Het 
volume bedraagt 17.533.300 m³. De waterdiepte in het Braassemermeer is maximaal 23 m. De gemid-
delde diepte bedraagt 4 meter. De verblijftijd van het water is ongeveer 100 dagen. De maximale die-
per in de zwemzone is 2 meter. Er zijn drijflijnen aanwezig die de zwemzone begrenzen en er is een 
zwemsteiger aangelegd (stand van zaken juli 2012). 
Aangrenzend aan de zwemplek ligt aan de zuidzijde een jachthaven.(Jachthaven Noorderhem). Aan de 
noordzijde is het lozingspunt van het gemaal van de Veender en Lijkepolder gesitueerd.  
 
Het Braassemermeer staat in aan de zuidzijde in verbinding met de Wijde Aa en de Woudwetering 
(Heimanswetering) Aan de noordzijde van de plas verbindt de “Oude Wetering” de plas met de Ring-
vaart van de Haarlemmermeerpolder. Aan de oostzijde is het Braassemermeer verbonden met de 
Leidsche Vaart. 
Afhankelijk van de bemaling van het boezemstelsel kan de stroomrichting in de plas zowel in noorde-
lijke als zuidelijke richting zijn. Door de overwegend zuidwesten wind zal overwegend stroming in 
noordelijke richting plaatshebben. 
 
Figuur 3.2 Hydrologische situatie Braassemermeer 
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3.3 Kenmerken van de zwemlocatie Braassemermeer 
 
Algemeen 
Beheerder Gemeente Kaag en Braassem 
Waterkwaliteitsbeheerder Hoogheemraadschap van Rijnland 
Afmetingen zwemlocatie Totaal wateroppervlak Braassemermeer 452 ha 

Het gedeelte binnen de drijflijn bedraagt ongeveer 0,015 % van 
het totaaloppervlak (650 m²) 

Bezoekersaantallen  Bezoekersaantallen zijn onbekend, geschat wordt dat gemiddeld 
het bezoekersaantal 50 per dag bedraagt. 

 
Voorzieningen 
Kiosk nee 
Sanitaire voorzieningen nee 
Vuilnisbakken Op vaste plaatsen 
Drijflijnen ja 
Toezicht Zwemmen op eigen risico – geen toezicht 
Speeltoestellen nee 
Bodem De waterbodem is veen 
Onderhoud In 2010 is een nieuwe steiger aangelegd 
 
In figuur 3.3 zijn een aantal overzichtsfoto’s weergegeven. 
 
Foto 1: De locatie waar de zwemplek wordt gerealiseerd (situatie 2009). 
Foto 2:  Oever van de zwemplek 
Foto 3: Aanduiding zwemlocatie provincie Zuid-Holland 
Foto 4: zwemsteiger zwemlocatie 
Foto 5: zwemsteiger zwemlocatie 
Foto 6: zicht op jachthaven Noorderhem 
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Figuur 3.3 Overzichtsfoto’s Braassemermeer 
 
1 - zwemlocatie 2 –  

 
3 –  4 –  

5 –  6 –  

 



Zwemwaterprofiel Braassemermeer 2012 

Hoogheemraadschap van Rijnland  13 

 
Bijzonderheden 
Blauwalgen zijn een mogelijk een  probleem voor deze zwemlocatie. In het Braassemermeer 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 
blauw  gearceerd vlak over een oeverlengte van 30 meter en 25 meter vanuit de oever in de plas.(zie 
figuur 3.4). 
De meetlocatie voor bepalen zwemwaterkwaliteit, RO536 (rode punt op de kaart), ligt in de zwemzo-
ne. 
 
Figuur 3.4 zwemzone Braassemermeer 
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4. Analyse historisch waterkwaliteit 

De zwemlocatie Braassemermeer wordt sinds 1996 bemonsterd voor de zwemwaterkwaliteit. De 
zwemlocatie heeft tot 2009 ongeveer 250 meter noordelijk van de huidige locatie gelegen. De oude 
locatie was niet veilig omdat langs de oever steenstort was aangebracht en tussen twee meerpalen een 
vlonder was aangebracht die in zeer slechte staat verkeerde ( zie zwemwaterprofiel Braassemermeer 
2008).  
 
Tabel 4.1 Meetpunt waterkwaliteit Braassemermeer 
 
Omschrijving  Code  X-coördinaat  Y-coördinaat  WGS84 
Braassemermeer  RO536  104.159  467.853  N 52.19645  /  E 4.64359 

 

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) 

 
Van de meetlocatie Braassemermeer zijn van de periode 1996 tot en met 2007 de oude zwemwaterpa-
rameters gemeten volgens de richtlijn 76/160/EEG. Vanaf 2008 zijn de nieuwe zwemwaterparameters 
gemeten volgens richtlijn 2006/7/EG.  
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Waterkwaliteit volgens de oude Europese zwemwaterrichtlijn 
 
Om een beeld te vormen van de historische waterkwaliteit zijn de toetsresultaten van 2003 tot en met 
2007 in tabel 4.3 gerubriceerd. 
 
Tabel 4.3 beoordeling zwemwaterkwaliteit Braassemermeer richtlijn 76/160/EG 
Jaar 
 

Thermotolerante Coli Totaal Coli Eindoordeel 

2003 aanvaardbaar goed aanvaardbaar 
2004 goed goed goed 
2005 goed goed goed 
2006 goed goed goed 
2007 aanvaardbaar goed aanvaardbaar 

 
De grafische weergave van de resultaten is terug te vinden in het zwemwaterprofiel Braassemermeer 
2008. 
 
 
4.1.1 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 het Braassemermeer wordt  
in de periode 2008 - 2011 als uitstekend.  
De eindbeoordeling berust op een aaneengesloten periode van vier meetseizoenen.. 
 
Tabel 4.4 Bacteriologische kwaliteit zwemwater volgens de nieuwe EU-richtlijn (2006/7/EC)
jaar Escherichia coli Int. Enterococcen Eindoordeel 
2008 (oude locatie) uitstekend uitstekend uitstekend 
2009 uitstekend uitstekend uitstekend 
2010 uitstekend uitstekend uitstekend 
2011 uitstekend uitstekend uitstekend 
Eindoordeel 2010 - 2011 uitstekend uitstekend uitstekend 
 
Een grafische weergave van de gemeten concentraties staat in figuur 4.1 (Escherichia coli) en figuur 
4.2 (Intestinale Enterococcen). 
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Figuur 4.1 Escherichia coli 2008 – 2011 
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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 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 2008-2011 is “uitstekend”. 
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Figuur 4.2 Intestinale enterococcen 2008 – 2011 
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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 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 2008 – 2011 is “uitstekend”. 

4.1.2 Analyse actuele data in relatie tot weersomstandigheden 

Het eindoordeel over de periode 2008 – 2011 voor de bacteriologische kwaliteit is “uitstekend”. 
Hierdoor is geen nader onderzoek gedaan naar het verband tussen neerslag en bacteriële verontreini-
gingen. Uit de meetgegevens blijkt dat de invloed van verontreinigingsbronnen zoals mogelijk veront-
reinigd polderwater uit de Veender en Lijkerpolder of de aanwezigheid van boten in de jachthaven 
zeer gering of niet aanwezig is. 

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 2008 – 2011 zijn incidenteel problemen geweest met blauwalgen op de zwemlocatie 
Braassemermeer. In 2008 is op de (oude) locatie in juli een drijflaag waargenomen. In 2009 (nieuwe 
locatie) is in de periode juli – augustus een zwemverbod afgekondigd als gevolg van de aanwezigheid 
van blauwalgen. In 2010 en 2011 zijn geen hoge concentraties aan blauwalgen gemeten. De algensoort 
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die wordt aangetroffen is Microcystis. Deze algensoort vormt drijflagen. Uitgebreide informatie is te 
vinden in de zwemwaterrapportages “Zwemmen in Rijnland 2008 t/m 2011”). 
 
In bijlage 2 is een overzicht weergegeven van de fysisch-chemische parameters. Uit de gegevens blijkt 
dat de fosfor en stikstofconcentraties in het Braassemermeer hoog zijn. Door hoge fosfor en stikstof-
concentraties neemt de kans toe dat blauwalgenbloei optreedt. 
 

4.2.1 Toxische blauwalgen 

Vanaf 2008 is in het zwemseizoen (mei t/m september) standaard onderzoek gedaan naar blauwalgen.  
In de periode 2008 - 2011 zijn verschillende beoordelingsmethoden van kracht voor het bepalen van 
blauwalgen. In 2008 zijn beoordelingen uitgevoerd op basis van microcystine gehalten. Hierbij gold 
een waarschuwing bij een gehalte van 10 ug/l en een verbod bij 20 ug/l. In 2009 was de beoordeling 
op basis van aantal cellen van toxische cyanobacteriën per milliliter ( 50.000 cellen/ml zwemmen ont-
raden, 200.000 cellen/ml zwemverbod). Vanaf 2010 is de beoordeling op basis van cyanochlorofyl. In 
2010 is door Rijnland cyanochlorofyl gemeten. Bij waarden hoger dan 12.5 ug/l cyanochlorofyl is 
beoordeeld op de hoeveelheid cellen per milliliter. In 2011 is bij waarden hoger dan 12.5 ug/l cya-
nochlorofyl gecorrigeerd op biovolume van toxische algen. 
Het schema van het protocol 2010 en 2011 zijn weergegeven in bijlage 4. 
 
Bij de zwemlocatie Braassemermeer 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 8 ug/l op 18 augustusr 2010. Deze waarde is niet gecorrigeerd voor toxische blauwalgen. 

4.2.2 Fytoplanktonsamenstelling 

In de periode 2008 – 2011 zijn incidenteel drijflagen of hoge concentraties aan blauwalgen ontstaan in 
het Braassemermeer. De meest voorkomende soort cyanobacterie is Microcystis. 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.  

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 zwemwaterlocatie zijn op RO536 pH, temperatuur en doorzicht bepaald. Van het  meetpunt 
RO272 zijn fysisch chemische waterkwaliteitsgegevens bekend. Deze locatie geeft een representatief 
beeld voor de zwemlocatie van het Braassemermeer. 
 
Het doorzicht op de zwemlocatie (RO536) is redelijk goed en varieert in de zomer van 0,3 tot 2,2 m. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat een groot aantal metingen begrensd worden door de bodemdiepte. 
Na het aanleggen van de zwemsteiger (2010) zijn de doorzichtdiepten ongeveer 2 meter.  
De zuurgraad varieert op deze locatie van 7,9 tot 8,8.  
 
Een beschouwing van de nutriënten op meetpunt RO272 (midden van het Braassemermeer) leert dat 
het water redelijk nutriëntrijk is, en dat de kans op bloei van blauwalgen aanwezig is. In het zomer-
halfjaar (meetjaar 2008 en 2011) is stikstof tot 1,2 keer de norm en fosfor tot 1,4 keer de norm voor 
oppervlaktewater. De opgeloste vorm van fosfor (ortho fosfaat) is ongeveer 0,15 mg/l  Het totaal ge-



Zwemwaterprofiel Braassemermeer 2012 

Hoogheemraadschap van Rijnland  19 

halte van ammonium, nitriet en nitraat (anorganisch stikstof) in de zomermaanden ligt rond de 1,7 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 2008 t/m 2011 liggen rond 
de 15 ug/l. In 2011 was in de periode mei t/m september nauwelijks chlorofyl aanwezig (midden van 
de plas: 5 ug/l). De chlorideconcentraties liggen onder de  MKN (norm van 200 mg/l) ( 90 percentiel-
waarden). 
 

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 de laatste twee jaren 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 ver-
wacht.  
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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 
Braassemermeer geïnventariseerd: 
 
Inventarisatie risico’s 
Regenwaterlozingen/ overstorten Mogelijk ( vanuit polderwaterlozing) 
Effluent RWZI Nee 
Wegwater/afstromend hemelwater Nee 
Ongerioleerde lozingen Indirect vanuit polderwaterlozing 
(Mest)water omringend agrarisch gebied Nee 
Recreatievaart Ja 
Jachthavens Ja 
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 Nee. Weinig watervogels zijn aangetroffen tijdens veld-

bezoek 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 het Braassemermeer 

Geen 
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6. Beoordeling van gezondheidsrisico’s 

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

6.1 Analyse 

Wateraanvoer boezem 
Het Braassemermeer in open verbinding met de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, de Hei-
manswetering en de Leidsche vaart. Het Braassemermeer van ca. 452 ha en is maximaal 23 meter 
diep. De verblijftijd van het water is ongeveer 100 dagen ( diepe putten atlas BCC 2008). Het zelfrei-
nigend vermogen van de plas is door doorstroming en volume groot. 
 
Zwemmers  
Uit tellingen van de provincie Zuid-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. 
 
Watervogels  
Tijdens de bemonsteringen in 2008- 2011 zijn weinig watervogels in de zwemzone 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 
Het gemaal van de Veender en Lijkerpolder kan na of tijdens hevige regen verontreinigd water lozen. 
In de kern van Roelofarendsveen zijn aan het Noordeinde een aantal riooloverstorten gesitueerd. Bij 
hevige neerslag kunnen deze riooloverstorten verontreinigd water in het oppervlaktewater brengen, 
waardoor de zwemwaterkwaliteit wordt beïnvloed. (kaartje rioolwateroverstorten zie bijlage 1) 
 
Polderwater 
Het poldergemaal van de Veender en Lijkerpolder loost op het Braassemermeer. Bij hevige neerslag 
kunnen de poldergemalen van de nabijgelegen polders verontreinigd water lozen. 
 
Recreatievaart 
Jachthaven vlak bij zwemzone. Schatting aantal boten: 130 ligplaatsen 
 
Beroepsvaart 
Het Braassemermeer is onderdeel van scheepvaartroute. Door de beroepsvaart kan sanitair afvalwater 
worden geloosd, waardoor de bacteriologische waterkwaliteit kan worden beïnvloed. 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 
blauwalgen ontstaan verdeeld over de waterfase. Dit is afhankelijk van de soort blauwalgen die aan-
wezig zijn. 
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Uit het blauwalgenprofiel (paragraaf 4.2) is gebleken dat de kans op een bloei van toxische blauwal-
gen als gevolg van hoge nutriëntconcentraties in het Braassemermeer 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 het Braassemermeer niet groot is. 
 
Risico’s door fecale verontreinigingsbronnen 
Verontreinigd polderwater en boten aan de aanlegsteiger kunnen voor de zwemlocatie Braassemer-
meer 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 heeft in het verleden niet geleid tot langdurige waarschu-
wingen of het ontraden van zwemmen in het Braassemermeer. 
 
Overige pathogene ziekteverwekkers 
Er zijn geen meldingen van ziekteverschijnselen bekend bij de waterkwaliteitsbeheerder en de provin-
cie Zuid-Holland. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

 
Bacteriologische kwaliteit 
In de periode 2003 – 2007 varieerde de bacteriologische waterkwaliteit van het Braassemermeer van 
aanvaardbaar tot goed. Deze beoordeling was op basis van de parameters van de oude richtlijn 
(76/160/EEG) . 
 
In de periode 2008 tot en met 2011 zijn de nieuwe bacteriologische parameters Escherichia Coli en 
Intestinale Enterococcen gemeten. Op basis van deze gegevensset wordt de zwemwaterkwaliteit vol-
gens de nieuwe richtlijn (2006/7/EG) beoordeeld als ‘uitstekend’ 
 
Bacteriologische verontreinigingsbronnen 
In het Braassemermeer zijn, verontreinigd polderwater door riooloverstorten en lozingen vanuit de 
jachthaven mogelijk beïnvloedingsfactoren van de zwemwaterkwaliteit. De invloed hiervan is gering, 
vanwege het grote oppervlak, de windinvloed en zelfreinigend vermogen van het Braassemermeer. 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 de laatste twee jaren geen grote hoeveelheden blauwalgen zijn aangetroffen. Hierdoor kan worden 
aangenomen dat de kans op langdurige overlast van toxische blauwalgen niet wordt verwacht.  
 
Overig 
Gezondheidsrisico’s door andere ziekteverwekkers in het Braassemermeer 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: 
 

 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. 

 
 
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 

Het Braassemermeer is een officiële zwemwaterlocatie. Dit betekent dat deze locatie niet bij Europa  
aangemeld hoeft te worden. Uit de analyse in dit zwemwaterprofiel is gebleken dat de zwemwater-
kwaliteit van het Braassemermeer goed is: bacteriologische kwaliteit wordt  beoordeeld als uitstekend 
en naar verwachting zullen blauwalgen geen structureel probleem zijn.  
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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 het Braassemermeer wordt de bacteriologische 
waterkwaliteit ingedeeld in kwaliteitsklasse “uitstekend”. 
 
 Totaal oordeel E. Coli intestinale Enterococcen 
Braassemermeer   -  RO536 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 het Braas-
semermeer niet te worden geactualiseerd.  
 
 
 
 



Zwemwaterprofiel Braassemermeer 2012 

Hoogheemraadschap van Rijnland  25 

Literatuurlijst 

 
- Europese Zwemwaterrichtlijn, 2006/7/EG 
- Handreiking voor het opstellen van een zwemwaterprofiel, RIZA/Grontmij, 2005 
- KRW en oppervlaktewater, RIZA/DHV, 2005 
- Handreiking zwemwaterprofiel blauwalgen, RIZA/DHV, 2007 
- Europese zwemwaterrichtlijn 76/160/EEG  
- prioritering blauwalgenoverlast en luchtmenginstallaties, RPS/BCC, december 2007 
- blauwalgenprotocol 2010 
 



Zwemwaterprofiel Braassemermeer 2012 

26  Hoogheemraadschap van Rijnland 

Bijlage 1. Invloedsfactoren 

 
Omdat op de zwemlocatie Braassemermeer geen overschrijdingen van de bacteriologische kwaliteit 
zijn gemeten, is er geen onderzoek gedaan naar de relatie van neerslag en de bacteriologische kwali-
teit.  
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opmerkingen 

21-4-2008 9:50 nee 1 0 nb 0 0 nb     

13-5-2008 10:20 nee 0 0 nb 0 0 nb     

28-5-2008 9:55 nee 0 2 nb 0 0 nb   vogelpoep op steiger 

9-6-2008 10:10 nee 1 1 nb 0 0 nb   beginnende algvorming 

24-6-2008 10:35 nee 0 0 nb 0 0 nb   vlokjes alg 

9-7-2008 10:30 nee 2 0 nb 0 0 nb     

23-7-2008 10:30 nee 3 0 nb 0 0 nb ja drijflaag 

4-8-2008 9:30 nee 0 0 nb 0 0 nb     

20-8-2008 10:05 nee 0 0 nb 0 0 nb     

2-9-2008 9:30 nee 0 0 nb 0 0 nb     

15-9-2008 10:05 nee 0 0 nb 0 0 nb     

24-9-2008 9:25 nee 0 0 nb 0 0 nb     

           

27-4-2009 9:45 nee 0 0 0 0 0 0     

13-5-2009 10:15 nee 0 0 0 0 1 0     

25-5-2009 8:50 nee 0 0 0 0 0 0     

9-6-2009 9:10 nee 0 0 0 0 0 0     

8-7-2009 9:10 nee 0 0 0 0 0 0     

21-7-2009 10:30 nee 3 0 0 0 3 0     

5-8-2009 10:35 nee 5 0 2 0 0 0     

17-8-2009 9:10 nee 0 0 0 0 0 0 ja algen 

1-9-2009 9:40 nee 3 0 0 0 4 0     

15-9-2009 10:00 nee 0 0 0 0 0 0     

30-9-2009 10:00 nee 0 1 0 0 8 0     

           

27-4-2010 10:45 nee 0 0 0 0 0 0     

10-5-2010 10:15 nee 3 0 0 0 0 0     

26-5-2010 9:00 nee 0 0 0 0 0 0     

8-6-2010 9:50 nee 0 0 0 0 0 0     

21-6-2010 9:45 nee 0 0 0 0 0 0     

7-7-2010 7:30 nee 0 0 0 0 0 0     

20-7-2010 10:30 nee 0 0 0 0 0 0     

2-8-2010 9:45 nee 3 0 0 0 0 0     

18-8-2010 9:40 nee 2 0 0 0 3 0   nieuwe steiger 

31-8-2010 10:00 nee 3 0 0 0 0 0     

13-9-2010 9:40 nee 0 0 0 0 0 0     

27-9-2010 8:15 nee 0 0 0 0 0 0     

           

27-4-2011 10:00 nee 0 1 0 0 0 0    

9-5-2011 13:35 nee 1 0 0 0 2 0    

25-5-2011 10:00 nee 0 0 1 0 0 0    

6-6-2011 9:40 nee 0 0 0 0 0 0    

22-6-2011 9:30 nee 1 0 0 0 0 0    

4-7-2011 10:00 nee 3 1 0 0 0 0    

18-7-2011 11:45 nee 2 0 0 0 0 0    

1-8-2011 10:00 nee 2 0 1 0 0 0    

17-8-2011 11:30 nee 0 0 2 0 0 0    

29-8-2011 8:45 nee 0 0 0 0 0 0    

14-9-2011 12:40 nee 0 0 0 0 2 0    

27-9-2011 8:45 nee 0 0 0 0 4 0    
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Overzichtskaart Riooloverstorten Roelofarendsveen 
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Bijlage 2. Data blauwalgen en fysisch chemische toestandvariabelen 

Braassemermeer: overzicht van de gegevens blauwalgenonderzoek 2008 – 2011 
 
2008 
datum   Anabaena Aphanizomenon Microcystis Planktothrix Worochinia totaal blauwalgen microcystine

21-4-2008           nb     

13-5-2008           nb     

28-5-2008           nb     

9-6-2008   23.674   47.538   nb 71.212   

24-6-2008           nb     

9-7-2008   3.776   14.193   nb 17.969   

23-7-2008   100.000   1.120.000   nb 1.220.000 5,4

23-7-2008 drijflaag         nb   100

4-8-2008   1.302   4.753   nb 6.055   

20-8-2008       9.500   nb 9.500   

2-9-2008       2.734   nb 2.734   

15-9-2008   503   4.028   nb 4.531   

24-9-2008       27.874   nb 27.874   

 
2009 
Datum Tijdstip Anabaena Aphanizomenon Microcystis Planktothrix Worochinia totaal blauwalgen microcystine

27-4-2009 9:45              

13-5-2009 9:30              

25-5-2009 8:50              

9-6-2009 9:10              

23-6-2009 9:45              

8-7-2009 9:10              

21-7-2009 10:30     7.600     7.600  

5-8-2009 10:34     125.300     125.000 < 3

25-8-2009 13:50     1.404.000     1.410.000 < 3

1-9-2009 9:38     3.040     3.040  

15-9-2009 10:00     10.900     10.900  

30-9-2009 10:00     7.120     7.120  

 
2010 

Datum 
cyanochlorofyl 
in ug/l 

27-04-10 0,0 

10-05-10 0,3 

26-05-10 0,7 

08-06-10 0,6 

21-06-10 0,6 

07-07-10 0,9 

20-07-10 7,4 

02-08-10 0,6 

18-08-10 8,4 

31-08-10 7,5 

13-09-10 1,4 

27-09-10 0,9  

2011 

Datum 
cyanochlorofyl 
in ug/l 

27-04-11 0,1

09-05-11 0,2

25-05-11 0,1

06-06-11 0,1

22-06-11 0,1

04-07-11 0,1

18-07-11 0,2

01-08-11 0,0

17-08-11 0,1

29-08-11 0,1

14-09-11 0,1

27-09-11 0,0 
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Fysisch-chemische parameters 
 

Braassemermeer stikstof
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totaal N opgelost N MKN

Concentraties opgelost en totaalstikstof mg/l. van het meetpunt RO272 – midden van de plas 
Het stikstofgehalte daalt in de zomer en stijgt in de winter. De rode lijnen geven de MKN norm voor 
stikstof aan (zomergemiddelde 2.2 mg N/l.) 
 

Braassemermeer fosfor
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Concentraties opgelost en totaal fosfor in mg/l. van het meetpunt RO272 – midden van de plas 
In de maanden april-mei zijn de fosforconcentraties het laagst. De rode lijnen geven de MKN norm 
aan voor fosfor (zomergemiddelde 0.15 mg P/l.) 
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Braassemermeer Chlorofyl a
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Chlorofyl midden Braassemermeer (RO272).  ( MKN 100 ug/l - zomergemiddelde) 
 
 

Braassemermeer zuurgraad
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Braassemermeer doorzicht
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Braassemermeer chloride
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Overzicht van maxima fecale verontreiniging MWA/100 ml.)  
zicht (in m) en zuurgraad (dimensieloos). 
 
 
datum E-coli Intestinale 

enterococcen 
doorzicht Zuurgraad 

Hoogste / laagste 
20-8-2008 390 MWA/100 ml    
24-8-2009    8.8 
17-8-2009  380 MWA/100 ml   
26-5-2010   0.3 m  
22-6-2011    7.9 
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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 3. Blauwalgenprotocol 

Schema blauwalgenprotocol 2010 
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Schema blauwalgenprotocol 2011 

 
 
 


