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Samenvatting 

Een verplichting voortkomend uit de huidige Europese zwemwaterrichtlijn is het opstellen van een 
zwemwaterprofiel voor zwemlocaties door de waterbeheerder. In een zwemwaterprofiel worden de 
bronnen, de verontreinigingsroutes en de locatiespecifieke eigenschappen in kaart gebracht en worden 
de eventueel benodigde maatregelen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit geïnventariseerd. 
 
Dit zwemwaterprofiel heeft betrekking op de zwemwaterlocatie “Kaageiland” gelegen aan de westzij-
de van Kaageiland. De beheerder van deze zwemlocatie is de gemeente Kaag en Braassem. 
 
Veilige zwemzone 
In het zwemwaterprofiel is de begrenzing van de zwemwaterzones bepaald. De locatie is gedeeltelijk 
begrensd door een stalen damwand waarop een loopplank is gemonteerd en voor het overige deel af-
gezet met een drijflijn. De gemiddelde waterdiepte wordt geschat op 0,7 meter. De gehele zone binnen 
de afbakening als zwemzone is aangewezen. Buiten de afbakening ligt een ponton, dat als speelattri-
buut kan worden gebruikt. Een oppervlak van 5 m vanaf de ponton wordt toegevoegd aan de zwemzo-
ne. Het zwemwatermeetpunt RO875 ligt in de zwemwaterzone. 
 
Bacteriologische waterkwaliteit 
De bacteriologische kwaliteit van het zwemwater van Kaageiland is volgens de richtlijn (2006/7/EC) 
van 2009 “goed”. Dit geeft dus aan dat er geen maatregelen nodig zijn bij de zwemlocatie. 
 
De mogelijke bronnen van bacteriologische verontreiniging op deze zwemlocatie zijn de recreatievaart 
en/of watervogels. Na hevige neerslag in combinatie met de bemaling van het boezemwater, kunnen 
verontreinigde waterstromen eveneens de kwaliteit van de zwemlocatie beïnvloeden. 
 
Blauwalgen 
In de zwemzone van de locatie Kaageiland zijn regelmatig hoge concentraties aan blauwalgen aange-
troffen. Dit betekent dat in de zomerperiode soms wordt geadviseerd om niet te zwemmen bij deze 
locatie.  
 
Overig 
Gezondheidsrisico’s door andere ziekteverwekkers zijn op de zwemlocatie Kaageiland niet te ver-
wachten. 
 
Aandachtspunten 
Onderwerp 
 

maatregel Wie 

Bacteriologische kwaliteit 
 

Verwijderen van vogelpoep van damwand 
en ponton. ( niet in het water spoelen) 
 
Opruimen van zwerfvuil en legen van af-
valbakken 
 
Verbod voor honden 
 
Voerderverbod voor watervogels 

Gemeente Kaag en 
Braassem 

Bacteriologische kwaliteit en 
blauwalgen 

Bij extreme neerslag en veel gemaalinzet 
extra bemonstering van bacteriologische 
parameters 
 
Monitoren blauwalgen  

Rijnland 
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Aanmelding EU  
Op basis van de waterkwaliteitsgegevens 2008 t/m 2010 heeft Rijnland de provincie Zuid-Holland 
positief geadviseerd om de zwemlocatie Kaageiland per zwemseizoen 2011 aan te melden bij de EU.  
 
Actualisatie zwemwaterprofiel 
Op basis van de huidige beoordeling van de zwemwaterkwaliteit moet het zwemwaterprofiel voor de 
locatie Kaageiland in 2014 worden geactualiseerd, tenzij een verslechtering in de bacteriologische 
kwaliteit wordt geconstateerd. Dan moet het profiel eerder woorden geactualiseerd.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De huidige Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EC) die in maart 2006 van kracht geworden is, 
schrijft voor dat voor elk zwemwater een zwemwaterprofiel wordt opgesteld.  
 
In de nieuwe EU-zwemwaterrichtlijn staat dat alle zwemwater aan het einde van het badseizoen van 
2015 ten minste moeten voldoen aan de kwaliteit “aanvaardbaar”. Deze beoordeling wordt gebaseerd 
op de meetgegevens van 2012 t/m 2015. 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 beïnvloed wordt. 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 EG-richtlijn) 
of thermotolerante en totaal bacteriën van de coligroep en fecale streptococcen (oude parameters). 
Daarnaast verschaft het zwemwaterprofiel inzicht in mogelijke problemen door cyanobacteriën, overi-
ge 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. 
 
Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer van 50 
zwemwaterlocaties: 42 officiële locaties en 8 potentiële locaties (stand van zaken augustus 2010). 
Voor alle officiële locaties heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een zwemwaterprofiel opge-
steld (zie www.rijnland.net).  
In dit rapport is het zwemwaterprofiel voor de zwemlocatie Kaageiland beschreven. Deze locatie was 
in 2010 nog een potentiële locatie. Dit zwemwaterprofiel wordt gehanteerd bij het advies van Rijnland 
aan de provincie over het aanwijzen als EU locatie. 
 
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 rapporten opgesteld waarin een gestructureer-
de 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 rapporten aangesloten. 
 
 

 
 
Figuur 2.1 Routekaart voor het opstellen van een zwemwaterprofiel (bron: Handreiking) 
 
Een zwemwaterprofiel omvat de volgende aspecten: 
• 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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• Beoordeling gesignaleerde verontreinigingsbronnen  
Met behulp van een eenvoudig spreadsheetmodel (ZWEMPROF) wordt de invloed van de bronnen 
geschat  

• Evaluatie en conclusies 
Alle gegevens uit de voorgaande stappen worden naast elkaar gelegd en bekeken. Hierbij wordt 
bepaald welk van de mogelijke bronnen daadwerkelijk relevant zijn voor de waterkwaliteit op de 
zwemlocatie 

• Aanbevelingen 
Als er geen problemen worden geconstateerd bestaat er weinig aanleiding om maatregelen te ne-
men. Als er wel duidelijke verontreinigingsbronnen zijn gevonden of als er onduidelijkheid is over 
de betrouwbaarheid van de resultaten, wordt een doorkijk gegeven naar mogelijke maatregelen 
 

2.2 Locatiebezoeken 
Bij voorkeur wordt een zwemwaterlocatie en de omgeving ervan een keer bezocht op een moment dat 
de stranden daadwerkelijk door bezoekers gebruikt worden. Immers dan kan een goede indruk van de 
hygiëne verkregen worden omdat ook zwemmers zelf een bron van bacteriële verontreinigingen kun-
nen zijn.  
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3. Beschrijving zwemlocatie 

3.1 Situering en beschrijving 
De zwemlocatie Kaageiland is gelegen aan de westzijde van Kaageiland aan het ’s Gravenwater in de 
gemeente Kaag en Braassem (figuur 3.1).  
 

Figuur 3.1 zwemlocatie Kaageiland (rode cirkel) 
 

Nevenfuncties 
Behalve zwemwater heeft het ‘s Gravenwater geen andere functies 
 
KRW status 
De zwemlocatie is gelegen in het KRW waterlichaam Kagerplassen. Dit waterlichaam is niet gepriori-
teerd door Rijnland. Dit betekent dat voor 2015 in principe geen van de geplande inrichtingsmaatrege-
len worden uitgevoerd, tenzij deze mee te koppelen zijn met andere ontwikkelingen of maatregelen 
van andere partijen (synergie). 
 
Toekomstige plannen 
Niet bekend. 
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Hydrologie en hydromorfologie 
De zwemwaterlocatie ligt in de Kagerplassen aan het ‘s Gravenwater tussen de Dieperpoel en de 
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Het ’s Gravenwater maakt deel uit van het boezemstelsel 
van Rijnland. Het waterpeil in de zomermaanden is -0,61 m NAP. 
De waterbeweging langs de zwemlocatie is divers. In de zomer zal de lichte stroming, die ontstaat 
door wind of gemaalinzet van de noordelijke boezemgemalen, overwegend in noordelijke richting 
zijn. 
Bij hevige of na hevige neerslag is de inzet van gemaal Katwijk bepalend voor de stromingsrichting. 
Deze zal dan voornamelijk in zuidelijke richting zijn. Hierbij passeert water vanuit de Ringvaart van 
de Haarlemmermeerpolder en het uitgeslagen water van de Haarlemmermeerpolder bij gemaal de 
Leeghwater de zwemlocatie ( figuur 3.2). 
 

 
Figuur 3.2 waterbeweging langs zwemwaterlocatie Kaageiland 
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De zwemlocatie is voor een groot gedeelte afgebakend met een gedeeltelijk doorlaatbare stalen wand. 
Het overige gedeelte is open en afgezet met een drijflijn (figuur 3.3 en 3.4). 
Het totale wateroppervlak binnen de afbakening bedraagt ongeveer 230 m2.  
De oeverlengte bij de zwemlocatie is ongeveer 30 meter. 
 
 
 

Figuur 3.3 luchtfoto zwemlocatie Kaageiland 
 
Kenmerken van de zwemlocatie Kaageiland 
 
Algemeen 
Beheerder Gemeente Kaag en Braassem 
Waterkwaliteitsbeheerder Hoogheemraadschap van Rijnland 
Afmetingen zwemlocatie Totaal wateroppervlak zwemlocatie 230 m² 

 
Afmetingen ligweide De lengte van de oever is 30 meter met een breedte van onge-

veer 20 meter. Het oppervlak bedraagt 600 m². 
Bezoekersaantallen  Bezoekersaantallen zijn onbekend, voor aannames zie hoofdstuk 

6. 
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Figuur 3.4. Overzichtsfoto’s  
 
Voorzieningen 
Kiosk geen 
Sanitaire voorzieningen geen 
Vuilnisbakken 2 afvalbakken 
Drijflijnen Aanwezig 
Toezicht geen 
Speeltoestellen Ponton buiten afbakening 
Bodem Zand ? 
Onderhoud goed 
 
Bijzonderheden 
Klachten / meldingen Geen 
Algemeen Geen 
 
 
3.2 Begrenzing van de zwemwaterzones 
Voor het begrenzen van de zwemwaterzones 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). Hoewel een gedeelte 
van de zwemlocatie is afgezet met drijflijnen, wordt vermoedelijk ook buiten de afbakening gezwom-
men. Buiten de afbakening ligt een ponton, dat als speelattribuut kan worden gebruikt. Er van uitgaan-
de dat tot 5 meter vanaf de ponton wordt gezwommen, wordt dit oppervlak aan de zwemzone toege-
voegd (zie figuur 3.5).  
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Figuur 3.5   Zwemzone en meetlocatie  Kaageiland 
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4. Analyse waterkwaliteit 

4.1 Historische waterkwaliteit 
De zwemwaterkwaliteit wordt ieder zwemseizoen door Rijnland tweewekelijks onderzocht op het 
meetpunt RO875 (tabel 4.1). De situering van het meetpunt is in bijlage 1 aangegeven en in figuur 3.2. 
De zwemlocatie Kaageiland wordt sinds 2008 door Rijnland gemeten. De historische waterkwaliteit is 
daarom gebaseerd op een meetreeks van drie jaren: 2008, 2009 en 2010. 
 
Tabel 4.1 Meetpunt waterkwaliteit Kaageiland 
Omschrijving Code X-coördinaat Y-coördinaat 

Kaageiland RO875 98.310 470.098 

 
4.2 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 (2006/7EC) vervangen door Escherichia Coli en Intestinale Entero-
coccen. Deze nieuwe indicatoren leveren een betere koppeling tussen de fecale verontreiniging in 
zwemwater en gezondheidseffecten.  
 
In tabel 4.2 zijn de normen van deze richtlijn en de oude richtlijn weergegeven. De eindbeoordeling 
van de nieuwe richtlijn is afwijkend van de oude richtlijn. Bij de nieuwe richtlijn zijn vier categorieën 
(uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht). Bij de oude richtlijn zijn drie categorieën (goed, aanvaard-
baar en slecht). Een toelichting op de zwemwaterbeoordeling volgens beide richtlijnen is opgenomen 
in bijlage 4.  
 
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 
Coli thermotolerant  100  (80%) 2000     (95%) 
Coli totaal  500  (80%) 10.000  (95%) 
    
EU-richtlijn vanaf 2009 
Escherichia Coli 500  (95 percentiel) 1000  (95 percentiel) 900  (90 percentiel) 
Intestinale Enterococcen 200  (95 percentiel) 400    (95 percentiel) 330  (90 percentiel) 
 
4.2.1 Waterkwaliteit volgens de oude Europese zwemwaterrichtlijn 
In de periode van 2009 tot 2012 worden de meetresultaten van Escherichia Coli voor de rapportage 
aan de EU getoetst aan de oude richtlijn (zie bijlage 4). Dit is een overgangsrichtlijn. Vanaf 2013 
wordt de toetsing uitgevoerd in overeenstemming met de nieuwe richtlijn 2006/7/EC (zie paragraaf 
4.2.2). De toetsresultaten van 2008 – 2010 zijn in tabel 4.3 vermeld. 
 
Tabel 4.3 Toetsresultaten EU richtlijn 76/160/EEG 
Jaar TT Coli  /  E Coli Totaal Coli Eindoordeel 
 
2008 aanvaardbaar goed aanvaardbaar 
2009 aanvaardbaar  aanvaardbaar 
2010 aanvaardbaar  aanvaardbaar 
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4.2.2 Waterkwaliteit volgens de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn 
In 2007 is door gemeente Kaag en Braassem het voorstel gedaan om de zwemlocatie op Kaageiland 
als zwemwaterlocatie aan te wijzen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op deze locatie in 
2008 - 2010 metingen uitgevoerd van de parameters uit de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn om 
met deze gegevens een zwemwaterprofiel op te kunnen stellen. 
  
De beoordeling volgens de nieuwe richtlijn is weergegeven in tabel 4.4. Hierin is ter indicatie een 
oordeel van de zwemwaterkwaliteit gegeven. De zwemwaterkwaliteit van de locatie Kaageiland wordt 
in 2010 beoordeeld als “goed”. Deze beoordeling is gebaseerd op drie meetseizoenen. 
De eindbeoordeling berust op een aaneengesloten periode van vier meetseizoenen. Voor de zwemloca-
tie Kaageiland zijn nog geen gegevens van vier seizoenen beschikbaar.  
 
Tabel 4.4   Bacteriologische kwaliteit zwemwater volgens de nieuwe EU-richtlijn (2006/7/EC)
jaar Escherichia Coli Int. Enterococcen Eindoordeel 
 
2008 goed uitstekend goed 
2009 slecht slecht slecht 
2010 uitstekend uitstekend uitstekend 
Eindoordeel 2008 – 2010 goed goed goed 
 
Een grafische weergave van de gemeten concentraties staat in figuur 4.1 (Escherichia Coli) en figuur 
4.2 (Intestinale Enterococcen). 

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

 
Figuur 4.1 Bacteriologische waterkwaliteit zwemwater Kaageiland op basis van E.Coli 
 
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 toetsoordeel voor Escherichia Coli (over drie aaneengesloten seizoenen) is “goed”. 
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jaartrend Intestinale Enterococcen
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Figuur 4.2 Bacteriologische waterkwaliteit zwemwater Kaageiland op basis van Intestinale Enterococcen 
 
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 toetsoordeel voor Intestinale Enterococcen is ( over drie aaneengesloten seizoenen) “goed”. 
 
Het toetsresultaat kan afwijken van de meetwaarden van figuur 4.1 en 4.2, omdat het toetsoordeel 
berust op logaritmische waarden, standaarddeviatie en percentielen van de meetwaarden. 
Een toelichting op de beoordelingsmethode is opgenomen in bijlage 4. 

4.2.3 Bacteriologische verontreiniging in relatie tot weersomstandigheden 

Om mogelijke verontreinigingbronnen te ontdekken wordt vaak gezocht naar eventuele relaties met 
weersomstandigheden. Een relatie tussen fecale bacteriën en neerslag kan wijzen op riooloverstorten 
in de buurt van de zwemlocatie, of verhoogde afspoeling van meer fecaliën verontreinigd regenwater 
van de aanliggende oevers. 
 
Opvallend zijn de hoge waarden die gemeten zijn in de maand mei in 2008 en 2009. 
In 2009 werd de norm (goed) van 1.000 MWA/100 ml met een factor van ruim 27 keer overschreden. 
Mogelijk is deze overschrijding het gevolg van de grote hoeveelheid neerslag in combinatie met de 
waterafvoer van verontreinigd water als gevolg van rioollozingen. 
 
In bijlage 2 zijn de gegevens van neerslag, temperatuur en bacteriën voor de jaren 2008 t/m 2010 in 
grafieken weergegeven 
 
Uit de gegevens van de jaren 2008 en 2009 is alleen in mei 2009 een verband waar te nemen tussen 
hevige neerslag en waterkwaliteit. Er is geen duidelijke relatie tussen warme dagen en fecale veront-
reiniging.  
 
Uit veldwaarnemingen tijdens de bemonsteringen zijn in de periode 2008 t/m 2010 geen zwemmers 
aangetroffen. In bijlage 2 zijn de resultaten weergegeven.  
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4.3 Blauwalgenprofiel 

Ieder jaar is er sprake van blauwalgengroei in de Kagerplassen. In voorgaande jaren was het probleem 
het grootst op ’t Joppe. Afhankelijk van de windrichting zijn ook andere locaties in de Kagerplassen 
onderhevig aan overlast door blauwalgen. Ook op de locatie Kaageiland worden regelmatig hoge con-
centraties aan toxische algen aangetroffen. 
 
In de periode 2008 – 2010 zijn voor de beoordeling van de hoeveelheid toxische algen verschillende 
blauwalgenprotocollen gehanteerd. In 2008 is beoordeeld op hoeveelheid cellen van toxische algen en 
de concentraties microcystine (zie bijlage 5). Het meten van microcystine is in 2009 komen te verval-
len. In 2010 is het protocol gewijzigd en is de blauwalgenoverlast beoordeeld op celtellingen of cya-
nochlorofyl (fluoroprobe meting). 
 
In bijlage 3 is een overzicht weergegeven van de algensamenstelling en microcystinegehalten. 
 
Fytoplanktonsamenstelling 
De problemen met blauwalgen op de Kagerplassen waren aanleiding om op deze locatie de fytoplank-
tonsamenstelling structureel te onderzoeken. In 2008 zijn er halverwege het seizoen drijflagen ge-
vormd en zijn microcystinemetingen uitgevoerd. Hierbij werden concentratie van meer dan 20 ug mi-
crocystine/ml gevonden. In 2009 zijn er geen drijflagen ontstaan. De algenconcentraties zijn in 2009 
onder 100.000 cellen per milliliter gebleven, waardoor geen microcystine is bepaald. 
In 2010 zijn wel drijflagen ontstaan. 
De dominante algensoort bij de locatie Kaageiland is Microcystis (zie figuur 4.3). Dit is een drijflaag-
vormer. 
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Figuur 4.3 Blauwalgensamenstelling Kaageiland 2008-2010 
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Toestandsvariabelen 
Een beschouwing van de beschikbare fysisch chemische toestandsvariabelen leert dat op de Kager-
plassen alle ingrediënten aanwezig zijn om een bloei van blauwalgen te verwachten. Op de zwemloca-
tie (RO875) zijn de zwemwaterparameters (colibacteriën, intestinale Enterococcen, temperatuur, pH 
en doorzicht) gemeten. 
 
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 3 bevat een 
overzicht van de beschikbare waterkwaliteitsgegevens in relatie tot mogelijke problemen met overma-
tige groei van blauwalgen.  
 
Op de zwemlocatie Kaageiland zijn de parameters doorzicht en zuurgraad gemeten. Hoewel deze pa-
rameters geen deel meer uit maken in de nieuwe zwemwaterrichtlijn geven ze toch aanvullende infor-
matie over de toestand van het water.  Het doorzicht kan redelijk worden genoemd (zomergemiddelde 
0,60 m). De zuurgraad varieert in het zwemseizoen tussen 8,1 en 8,9 en kan als normaal worden be-
stempeld. In 2008 is een uitschieter aan het begin van het seizoen gemeten ( pH 9,3). 
 
Van de overige basisparameters zoals stikstof, fosfor en chlorofyl zijn bij Kaageiland geen gegevens 
bekend. Hiervoor worden gegevens van het Norremeer gebruikt (RO058). Deze locatie kan als repre-
sentatief worden beschouwd voor de waterkwaliteit rond Kaageiland. Het Norremeer ligt op een af-
stand van ca 1.500 meter van Kaageiland. 
  
Een beschouwing van de nutriënten op meetpunt RO58 leert dat het water redelijk nutriëntrijk is, en 
dat de kans op bloei van blauwalgen groot is. De stikstof en fosforconcentraties zijn boven de MTR-
norm (2,2 mg/l voor stikstof en 0,15 mg/l voor fosfor) en laten een grote seizoensfluctuatie zien. Zo-
wel de concentraties aan stikstof als fosfor lopen uiteen van onder het MTR tot meer dan 2 maal MTR. 
Stikstof en fosfor zijn merendeels in opgeloste vorm, dus beschikbaar, aanwezig. Verhoudingsgewijs 
is er in de winterperiode veel opgelost stikstof in het watersysteem. De fosforconcentratie (opgelost) is 
vrijwel constant waardoor in de zomer de verhouding N:P laag is. 
  
De ratioverhouding van N:P (opgelost) is in de winter hoog (tussen 10 en 50) en ligt rond de 10 of 
lager in de zomer. De stelregel is dat vooral bij lagere N:P (opgelost) verhoudingen (5-10) veel 
blauwalgsoorten in het voordeel zijn ten opzichte van groenalgen omdat blauwalgen stikstof uit de 
atmosfeer kunnen binden (bijvoorbeeld Anabaena sp. en Aphanizomenon).  
 
De chlorofylconcentratie is laag (zomergemiddelde 20 – 30 ug//l) en doorzicht is goed (zomergemid-
delde ongeveer 1 meter). De pH is redelijk stabiel, de waarde die tussen pH 7.4 en 9.2 liggen, zijn 
normaal. De chlorideconcentraties zijn laag en liggen rond de 110 – 200 mg/l. 
   
Beoordeling blauwalgen 
Samenvattend kan op basis van beschikbare informatie worden geconcludeerd dat in de Kagerplassen 
alle ingrediënten aanwezig zijn om blauwalgengroei te verwachten. Hierdoor is de kans op toxische 
blauwalgen bij Kaageiland groot. Het fytoplanktononderzoek wijst uit dat de samenstelling van de 
blauwalgen bij Kaageiland wordt gedomineerd door de drijflaagvormende Microcystis. De soorten 
Anabaena en Planktothrix komen in mindere mate voor.  
 
. 
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5. Mogelijke risicobronnen 

In onderstaand overzicht wordt een beschrijving gegeven van de mogelijke bronnen voor bacteriële 
verontreinigingen. 
 
Risico bronnen 
Regenwaterlozingen/ overstorten Door gemaalinzet bij of na hevige neerslag afvoer van 

mogelijk verontreinigd water via de Kagerplassen. Aan-
genomen wordt dat dit geen invloed heeft op waterkwali-
teit. 

Effluent RWZI Nee 
Wegwater/afstromend hemelwater Nee 
Ongerioleerde lozingen Mogelijk. Op 200 m NW van de zwemlocatie liggen een 

aantal woonboten. Aangenomen wordt dat deze geen in-
vloed hebben op waterkwaliteit. 

(Mest)water omringend agrarisch gebied Nee 
Recreatievaart Ja 
Jachthavens Nee 
Beroepsvaart Nee 
Wateraanvoer Vanaf Dieperpoel en Ringvaart Haarlemmermeerpolder.  
(Blauw)algen Ja 
Planten Nee. Voor zover bekend is er geen overmatige planten-

groei in de zwemzones 
Dieren Watervogels, honden 
Menselijke belasting Mogelijk 
Algemene indruk hygiëne Goed 
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6. Beoordeling van gezondheidsrisico’s 

6.1 Risico’s bacteriën 

Bij de ‘Handreiking bij het opstellen van een zwemwaterprofiel’ hoort een spreadsheetmodel, ge-
naamd ZWEMPROF, om de invloed van de bacteriële bronnen te kunnen schatten. Indien uit deze 
eenvoudige berekeningen geen relevante beïnvloeding van een verontreinigingsbron of -route wordt 
gevonden kan hiermee worden volstaan. Opgemerkt wordt dat met dit spreadsheet alleen gezondheids-
risico’s ten gevolge van fecale verontreinigingen (E. Coli en Intestinale Enterococcen) bepaald wor-
den. Gezondheidsrisico’s door blauwalgen en andere ziekteverwekkers zoals zwemmersjeuk of botu-
lisme en chemische verontreinigingen, moeten afzonderlijk beoordeeld worden. 
 
Voor alle geïdentificeerde bronnen zijn de kentallen in het spreadsheet ingevuld, zie bijlage 2. De uit-
komsten van de berekening zijn in dezelfde bijlage te vinden. 
 
6.1.1 Toelichting gebruikte kentallen spreadsheet ZWEMPROF 
 
Afmetingen zwemzone en waterdiepte 
Voor het oppervlak van de zwemzone is uitgegaan van een afwijkende begrenzing. Het oppervlak van 
de zwemplek binnen de begrenzing van de drijflijn bedraagt 230 m². Als gemiddelde diepte voor de 
zwemplek is een waarde van 1,0 m aangenomen. De lengte van de oever (ligweide) is 30m. 
 
Zwemmers.  
Het aantal zwemmers is niet bekend. Daarom is een ruwe schatting gemaakt op basis van het opper-
vlak van de ligweide. Het oppervlak bedraagt 600m². Als wordt uitgegaan van een benodigd oppervlak 
van minimaal 6 m2 per bezoeker op een topdag, komt dat neer op meer dan 100 bezoekers/zwemmers 
op een topdag. Omdat deze locatie waarschijnlijk voor de locale bewoners is aangelegd wordt het aan-
tal bezoekers een stuk lager geschat. Voor en drukke dag worden 50 bezoekers verwacht. Voor een 
normale zomerse dag zijn de aantallen op een topdag met een factor 3 gedeeld. In ZWEMPROF is 
gerekend met het aantal bezoekers als zwemmers. Uit ZWEMPROF komt naar voren dat zwemmers, 
als afzonderlijke bron, geen invloed hebben op de zwemwaterkwaliteit.  
 
Watervogels.  
Tijdens de bemonsteringen zijn watervogels waargenomen. Op de damwand en ponton zijn feces aan-
getroffen. Waarschijnlijk vertoeven deze vogels ook regelmatig in de zwemzone en op de oever. In 
ZWEMPROF wordt uitgegaan van 5 watervogels in de zwemzone. Uit ZWEMPROF komt naar voren 
dat watervogels als afzonderlijke bron watervogels geen invloed op de zwemwaterkwaliteit hebben. 
Bij 50 watervogels is er eveneens geen invloed. 
 
Honden 
In ZWEMPROF is gerekend met 5 honden in de zwemzone. Er is geen invloed op de zwemwaterkwa-
liteit in de zwemzone. Bij 20 honden in de zwemzone is er een geringe invloed op de zwemwaterkwa-
liteit. 
 
Recreatievaart 
Vanaf 1 januari 2009 geldt een lozingsverbod van afvalwater van pleziervaart. Voor schepen die be-
drijfsmatig worden gebruikt zoals chartervaart, bruine vaart, rondvaart- en partyboten geldt dit nog 
niet. Het is niet duidelijk in welke mate pleziervaart bijdraagt aan de bacteriële verontreiniging van het 
water rond de zwemlocatie Kaageiland. ZWEMPROF berekent een geringe invloed bij een gemiddeld 
aantal boten en een wezenlijke invloed bij grote drukte.  
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6.1.2 Resultaten en analyse 

Uit ZWEMPROF volgt dat voor de zwemlocatie Kaageiland de recreatievaart de grootste beïnvloe-
dingsfactor is.  
 
Deze resultaten moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd. Er zal niet direct sprake van een normo-
verschrijding zijn, maar hiermee wordt vooral aangeduid dat recreatievaart wel van invloed kan zijn 
op de bacteriologische waterkwaliteit. De bacteriologische kwaliteit van het zwemwater op de zwem-
locatie is in de praktijk beter dan de uitkomsten uit ZWEMPROF doen vermoeden.  
Een belangrijke sturende factor is de waterdiepte die binnen de afbakening gemiddeld 0,7 meter is 
(geschatte diepte). Als er gerekend wordt met een waterdiepte van 10 cm meer of minder of vanwege 
de uitwisseling met het overige oppervlakte water zijn de berekende negatieve effecten respectievelijk 
aanzienlijk kleiner of groter. 
 
Bacteriële verontreinigingen zijn meestal niet homogeen verdeeld in de waterfase. Watervogels zijn in 
veel gevallen een bron voor bacteriële verontreiniging. Indien kort voor bemonstering veel watervo-
gels op het zwemwatermeetpunt aanwezig zijn geweest, kan dit leiden tot een overschrijding van de 
zwemwaterkwaliteit. 

6.2 Risico’s blauwalgen 

Op de zwemlocatie Kaageiland is jaarlijks sprake van overmatige groei van blauwalgen en gedurende 
het zwemseizoen levert dat regelmatig problemen op. In 2008 is als gevolg van drijflagen gewaar-
schuwd voor blauwalgen. In 2009 is de concentratie aan blauwalgen lager gebleven dan in 2008, en 
lagen de concentraties onder de grens voor het afgeven van een negatief zwemadvies. In 2010 werd in 
augustus de grens bereikt voor het afgeven voor een waarschuwing voor blauwalgen. 
 
Preventieve maatregelen om de blauwalgenproblematiek terug te dringen moeten vooral worden ge-
zocht in het terugdringen van de eutrofiëring van de Kagerplassen. De verwachting is dat de problema-
tiek op de middellange termijn ( 10 jaar) niet zal afnemen. 

6.3 Risico’s overige pathogene ziekteverwekkers 

Er zijn geen meldingen van ziekteverschijnselen bekend bij de gemeente Kaag en Braassem, de pro-
vincie Zuid-Holland of Hoogheemraadschap van Rijnland als gevolg van zwemmen bij Kaageiland. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1 conclusies 

 
Bacteriologische kwaliteit 
In de beschouwde periode 2008 -2010 werd de bacteriologische waterkwaliteit (op basis van de oude 
EU-richtlijn) beoordeeld als aanvaardbaar.  
In de periode 2008 – 2010 is het “voorlopig” eindoordeel (op basis van de nieuwe parameters en een 
meetperiode van 3 jaren) “goed”. Hierbij moet worden opgemerkt dat de bacteriologische kwaliteit 
jaarlijks sterk wisselt. 
De bacteriële waarden (Escherichia Coli en Intestinale Enterococcen) waren zowel eind mei 2008 als 
in 2009 verhoogd. In 2009 is dit waarschijnlijk te wijten aan de grote hoeveelheid neerslag.  
  
Bacteriologische verontreinigingbronnen 
Op de zwemlocatie Kaageiland is de recreatievaart de grootste negatieve beïnvloedingsfactor. Andere 
factoren spelen echter ook een rol. Bacteriële verontreinigingen zijn meestal niet homogeen verdeeld 
in de waterfase. Watervogels zijn in veel gevallen een bron voor bacteriële verontreiniging. Indien kort 
voor bemonstering veel watervogels op het zwemwatermeetpunt aanwezig zijn geweest, kan dit leiden 
tot een overschrijding van de zwemwaterkwaliteit.  
 
Blauwalgen 
De zwemlocatie Kaageiland is gevoelig voor het ontstaan van drijflagen van toxische blauwalgen. 
Hierdoor is de kans groot dat in de zomerperiode bij deze locatie wordt geadviseerd om niet te zwem-
men.  
Preventieve maatregelen om de blauwalgenproblematiek terug te dringen moeten vooral worden ge-
zocht in het terugdringen van de eutrofiëring van de Kagerplassen. De verwachting is dat de problema-
tiek op de middellange termijn ( 10 jaar) niet zal afnemen. 
 
Overig 
Gezondheidsrisico’s door andere ziekteverwekkers zijn niet te verwachten bij Kaageiland. 

7.2 Aandachtspunten en maatregelen 

Bacteriologische waterkwaliteit 
De zwemwaterkwaliteit van Kaageiland wordt op basis van drie aaneengesloten meetseizoenen inge-
deeld in de kwaliteitsklasse goed. Dit is een voorlopige indeling. De definitieve beoordeling vindt 
plaats na een meetperiode van vier seizoenen.  
 
Op grond van de voorlopige beoordeling zijn geen maatregelen noodzakelijk. Toch zijn er een aantal 
aandachtspunten om een goede kwaliteit te kunnen behouden. 

• Toename van watervogels kan de waterkwaliteit in de toekomst verslechteren. Het is van be-
lang om de zwemlocatie onaantrekkelijk te maken voor watervogels. De damwand om de 
zwemlocatie kan een zitplaats zijn voor watervogels, waardoor veel watervogels hier verzame-
len. Voor de ponton buiten de damwand geldt het zelfde. De vogelpoep op de rand van de 
damwand en op de ponton moeten frequent worden verwijderd. 

• Afval en etensresten trekken vogels aan. Hygiëne is van groot belang. Het is van belang om de 
afvalbakken regelmatig te legen en de zwemplek te controleren op zwerfvuil. 

• De locatie nodigt mogelijk uit om watervogels te voeren. Het instellen van een voederverbod 
draagt bij in een betere waterkwaliteit. 

• Het instellen en handhaven van een verbod voor honden draagt eveneens bij tot een betere 
bacteriologische waterkwaliteit. 

• Tijdens of na hevige neerslag en veel gemaalinzet kunnen verontreinigde waterstromen de 
zwemlocatie passeren. Een waarschuwing voor eventueel verontreinigd zwemwater kan in dat 
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geval worden afgegeven. Om vast te kunnen stellen of dit probleem zich stelselmatig voordoet 
kan Rijnland bij dit soort situaties ad hoc bemonsteringen uitvoeren. 

 
Blauwalgen 
De kans op bloei van toxische blauwalgen is aanwezig. Het bepalen van de algensamenstelling is hier-
door een vast onderdeel van de zwemwaterbemonsteringen.  
 
Samenvatting maatregelen  
Onderwerp 
 

maatregel Wie 

Bacteriologische kwaliteit 
 

Verwijderen van vogelpoep van 
damwand en ponton. ( niet in het 
water spoelen) 
 
Opruimen van zwerfvuil en legen 
van afvalbakken 
 
Verbod voor honden 
 
Voerderverbod voor watervogels 

Gemeente Kaag en Braas-
sem 

Bacteriologische kwaliteit en 
blauwalgen 

Bij extreme neerslag en veel ge-
maalinzet extra bemonstering van 
bacteriologische parameters 
 
Monitoren blauwalgen  
 

Rijnland 

 

7.3 Aanmelding EU 

De zwemlocatie Kaageiland was in 2010 een potentiële zwemwaterlocatie. Dit betekent dat deze loca-
tie niet officieel bij Europa is aangemeld door de provincie Zuid-Holland. Rijnland adviseert de pro-
vincie Zuid-Holland bij de besluitvorming of de zwemlocatie Kaageiland officieel bij Europa moet 
worden aangemeld. Het zwemwaterprofiel is hiervoor een leidend document.  
Aangezien voor de bacteriologische waterkwaliteit geen grote problemen zijn te verwachten heeft 
Rijnland de provincie Zuid-Holland positief geadviseerd om de locatie Kaageiland per zwemseizoen 
2011 aan te wijzen als EU locatie. De kans op overlast door blauwalgen is een aandachtspunt. 

7.4 Actualisatie zwemwaterprofiel 

Het zwemwaterprofiel is voor de zwemlocatie Kaageiland met deze rapportage gereed. Afhankelijk 
van de beoordeling van Kaageiland volgens de EU-zwemwaterrichtlijn 2006/7/EC, moet het zwemwa-
terprofiel regelmatig geactualiseerd worden (tabel 7.1) 
 
Tabel 7.1 Actualisatie 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 2008 - 2010 is een voorlopige beoorde-
ling voor Kaageiland bepaald. Het resultaat hiervan is dat de zwemlocatie Kaageiland voor de bacteri-
ologische waterkwaliteit wordt ingedeeld in de kwaliteitsklasse “goed”. 
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 Totaal oordeel E. Coli intestinale Enterococcen 
Kaageiland  -  RO875 Goed Goed Goed 
  
Op basis van bovenstaand toetsoordeel moet het zwemwaterprofiel voor de zwemlocatie Kaageiland 
worden geactualiseerd na 4 jaar en dat is in 2014.  
Jaarlijks wordt het toetsoordeel geactualiseerd als ook de herzieningstermijn van het profiel. 
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Bijlage 1. Resultaten risicoberekening spreadsheet ZWEMPROF versie 2.3 

 
 
 
zwemmers 

Gemiddeld aantal 
per dag:  
 
15 

Aantal bij extreme 
drukte: 
 
50 

Afstand tot 
zwemplek (m) 

Fractie naar 
zwemwater 

 
Schepen: 
 

Aantal boten per 
dag 
 

Aantal boten ex-
treem druk 

  

recreatievaart 15 100 25 1 
beroepsvaart 10 10 50 1 
 
Continue bronnen nvt nvt  nihil 
 
Locale bronnen nvt nvt  nihil 
 
Dieren op strand / zwemzone     
Aantal honden per dag 5 10 0.1 1 
Aantal paarden per dag 0 0   
Aantal watervogels 5 50 0.1 1 
 
Dieren buiten zwemzone     
Aantal honden per dag    1 
Aantal paarden per dag    1 
Aantal watervogels    1 
 
Incidentele bronnen     
Riooloverstort  nvt nvt   
Ongezuiverd water nvt nvt   
Afstromend water nvt nvt   
 
Locale bron nvt nvt   
 
Agrarisch achterland nvt nvt   
 

legenda EC

Geen invloed op zwemwaterkwaliteit (E.c <200KVE/100ml)

Geringe invloed op de zwemwaterkwaliteit (E.c tussen 200 en 500KVE/100ml)
Wezenlijk invloed; gemiddelde onder de norm, maar incidenteel overschrijdingen te verwachten (E.c tussen 500 en 900KVE/100ml)

Bijdrage bronnen Grote invloed bron: maatregelen noodzakelijk (E.c >900KVE/100ml)

Naam locatie:   Kaageiland legenda IE
Datum beoordeling:   Geen invloed op zwemwaterkwaliteit (IE <100KVE/100ml)

Geringe invloed op de zwemwaterkwaliteit (IE tussen 100 en 200KVE/100ml)
Wezenlijk invloed; gemiddelde onder de norm, maar incidenteel overschrijdingen te verwachten (IE tussen 200 en 330KVE/100ml)
Grote invloed bron: maatregelen noodzakelijk (IE >330KVE/100ml)

gemiddeld EC zeer druk EC gemiddeld IE zeer druk IE eindoordeel EC eindoordeel EC
Zwemmers verdeeld over zone 409 1364 205 682 gemiddeld zeer druk

2312 7215
Recreatievaart 697 4645 348 2323
RWZI 0 0 eindscore IE eindscore  IE
Agrarisch achterland 0 0 gemiddeld zeer druk
RioolOverstort 1709 4160
gemengd stelsel 0 0
gescheiden stelsel 0 0
Lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf 0 0
Ongezuiverde lozingen 0 0
Afstromend wegwater 0 0
Beroepsvaart 101 51
Jachthavens 0 0
Watervogels binnen zwemzone 553 553
Watervogels buiten zwemzone 0 0
Dieren op het strand binnen zwemzone 553 553
Dieren op het strand buiten zwemzone 0 0
Lokale bron (Incidenteel) 0 0
Lokale bron (continue belasting) 0 0

Zwemmers op een kluitje 3137 3137 1569 1569
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Bijlage 2. Bacteriologische waterkwaliteit en weersinvloeden 

In onderstaande grafieken is de bacteriologische waterkwaliteit van de locatie Kaageiland in relatie tot 
de neerslag en maximum luchttemperatuur weergegeven. De neerslag en temperatuurgegevens zijn 
afkomstig van luchthaven Schiphol (KNMI). 
 
Er is geen duidelijke relatie tussen temperatuur, neerslag en colibacteriën. 
De hoge meetwaarde in mei 2008 is niet te verklaren. De hoge meetwaarde in mei 2009 is mogelijk 
het gevolg van de grote hoeveelheid neerslag dat een riooloverstortlozing tot gevolg heeft.  
 
In de regio is op 26 mei 2009 ruim 50 mm neerslag gevallen (Schiphol 37 mm). De boezemgemalen 
Katwijk, Gouda, Halfweg en Spaarndam zijn hierop op volle kracht ingezet. De gemalen Katwijk en 
Halfweg hebben het langst aangestaan. Bij inzet van het gemaal Katwijk ontstaat een zuidelijke stro-
ming op de Kagerplassen. Het gemaal Leeghwater van de Haarlemmermeerpolder heeft grote hoe-
veelheden water uit de Haarlemmermeerpolder geloosd op de Ringvaart wat vervolgens via de Kager-
plassen wordt afgevoerd. Het is niet ondenkbaar dat het water wat geloosd is door gemaal Leeghwater 
verontreinigd is geweest als gevolg van de overstorten in de Haarlemmermeerpolder. 
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Invloedsfactoren 2008-2010: 
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ni

ta
ir 

aa
nw

ez
ig

sa
ni

ta
ir 

ge
op

en
d

dr
ijf

la
ag

 a
an

we
zi

g

bl
au

w
al

ge
n 

aa
nw

ez
ig

pl
ez

ie
rv

aa
rt

be
ro

ep
sv

aa
rt

zw
em

m
er

s

hu
is

di
er

en

vo
ge

lk
ol

on
ie

s

opmerkingen
RO875 23-4-2008 12:25 nee nee 0 0 0 0 0
RO875 14-5-2008 11:55 nee nee 0 0 0 0 0
RO875 26-5-2008 11:45 nee nee 1 0 0 0 0
RO875 10-6-2008 12:25 nee nee 0 0 0 0 0
RO875 25-6-2008 12:15 nee nee 0 0 0 0 0
RO875 7-7-2008 11:50 nee nee 0 0 0 0 0
RO875 22-7-2008 12:10 nee nee ja 0 0 0 0 0 drijflaag
RO875 6-8-2008 12:40 nee nee ja 0 0 0 0 0 drijflaag
RO875 19-8-2008 11:45 nee nee ja 0 0 0 0 0 drijflaag
RO875 1-9-2008 12:45 nee nee 0 0 0 0 0
RO875 17-9-2008 11:30 nee nee 0 0 0 0 0
RO875 30-9-2008 12:40 nee nee 0 0 0 0 0  
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opmerkingen
RO875 27-4-2009 12:04 nee nee 0 0 0 0 0 0 0
RO875 12-5-2009 12:20 nee nee 0 0 0 0 1 0 0
RO875 27-5-2009 12:30 nee nee 1 0 0 0 0 0 0
RO875 10-6-2009 13:05 nee nee 0 0 0 0 0 0 0
RO875 22-6-2009 11:45 nee nee 0 0 0 0 1 0 0
RO875 7-7-2009 13:45 nee nee 0 0 0 0 0 0 0
RO875 20-7-2009 13:50 nee nee 0 0 0 0 0 0 0
RO875 4-8-2009 13:20 nee nee 0 0 9 0 0 0 1 drijflaag
RO875 19-8-2009 13:30 nee nee 14 0 20 0 0 0 0
RO875 31-8-2009 11:50 nee nee 0 0 1 0 0 0 0
RO875 14-9-2009 12:45 nee nee 0 0 0 0 8 6 0
RO875 29-9-2009 11:20 nee nee 1 0 0 0 2 0 0  
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specifatie: 
huisdieren, extreme 

algengroei, 
werkzaamheden 

etc.            
RO875 21-4-2010 11:35 nee nee 0 0 0 0 0 0 0
RO875 3-5-2010 12:00 nee nee 0 0 0 0 0 0 0
RO875 19-5-2010 10:30 nee nee 1 0 2 0 0 0 0
RO875 2-6-2010 11:30 nee nee 0 0 0 0 1 0 0
RO875 14-6-2010 11:30 nee nee 0 0 0 0 0 0 0
RO875 30-6-2010 10:10 nee nee 1 0 0 0 0 0 0
RO875 12-7-2010 12:50 nee nee 4 0 0 0 2 0 0
RO875 28-7-2010 10:45 ja ja 1 0 1 0 2 0 0
RO875 9-8-2010 11:10 ja ja 4 0 0 0 0 0 1 drijflaag cat 1
RO875 25-8-2010 10:45 ja ja 1 0 0 0 0 1 0
RO875 6-9-2010 14:00 ja ja 3 0 0 0 4 0 0
RO875 22-9-2010 11:05 ja ja 0 0 0 0 2 11 0  
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Bijlage 3. Data blauwalgen en fysisch chemische toestandvariabelen 

Kaageiland: overzicht van de gegevens blauwalgenonderzoek 2008-2010 
 

Algensamenstelling Kaageiland
2008 
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Microcystis
Aphanizomenon
Anabeana

< 3

< 3

4

 
Aantal cellen / ml 
code datum Anabeana Aphanizomenon Microcystis Planktothrix cellen totaal MC
RO875 23-4
RO875 14-5 163
RO875 26-5
RO875 25-6 1042
RO875 22-7 2315 148148 < 3
RO875 6-8 14757 115451 7378 4,3
RO875 19-8 41406
RO875 1-9 11626
RO875 17-9 10556 < 3
RO875 30-9 120660 < 3

ALG875 22-7 3
ALG875 6-8 49
ALG875 19-8 27  
De meetlocatie ALG875 is een drijflaag buiten de zwemzone 
 
De getallen in de grafiek geven het gehalte microcystine aan in ug/l in de waterfase. 
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Algensamenstelling Kaageiland
2009
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Aantal cellen/ml 
code Datum Anabeana Aphanizomenon Microcystis Planktothrix Woronichinia
RO875     27-4 0 0 0 0
RO875     12-5 0 0 0 0 0
RO875     27-5 0 0 0 0 0
RO875     10-6 0 0 0 0 0
RO875     22-6 651 1740 0 0 0
RO875     7-7 2170 0 13900 0 0
RO875     20-7 6940 0 28600 0 0
RO875 5-8 2600 0 38600 0 0
RO875     19-8 0 1300 66800 0 0
RO875     31-8 0 0 22140 0 0
RO875     14-9 4170 0 0 0 0
RO875     29-9 1990 0 0 44200 0  
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Algensamenstelling Kaageiland
2010
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Aantal cellen/ml en gehalte aan blauwgroene alg (bgalg) in ug/l 
Code Datum Anabeana Aphanizomenon Microcystis Planktothrix Woronichinia bgalg
RO875     21-4 0,11
RO875     3-5 0,63
RO875     19-5 0,54
RO875     2-6 0,51
RO875     14-6 0,77
RO875     30-6 1,33
RO875     12-7 1,78
RO875     28-7 840 0 25780 0 0 14,2
RO875     9-8 827 347 35173 0 0 31,6
RO875     25-8 660 0 82000 0 0 47,2
RO875     6-9 0 0 10067 0 0 16
RO875     22-9 2,67
 
 



Zwemwaterprofiel Kaageiland 

34  Hoogheemraadschap van Rijnland 

Overzichten van maxima fecale verontreiniging (KVe/100ml of MWA/100 ml.), zicht (in m) en 
zuurgraad (dimensieloos) bij Kaageiland (RO875). 
 
 
jaar TT Coli 

KVe/100 ml 
 

TOT Coli 
KVe/100 ml 

E- Coli 
MWA/100 ml 

I.Enteroc 
MWA|/100 ml. 

Doorzicht 
m (min) 

pH 

2008 1200 1700 2260 180 0.4 8.3 – 9.3 
2009   27700 1500 0.5 8.2 – 8.9 
2010   180 60 0.5 8.1 – 8.7 
norm ≤ 2000 ≤ 10.000 ≤ 900 ≤ 330 ≥ 0.4 6.5 ≤ pH ≤ 9.0 
 
 
Analysegegevens bacteriologische kwaliteit Kaageiland 2008 – 2010 in KVe of MWA/ 100 ml. 
meetjaar Datum bemonstering TT Coli TOT coli E-coli Int. Ent

2008 23-4-2008 < 40 44 < 100 < 40
14-5-2008 < 40 70 < 100 < 40
26-5-2008 1200 1700 2263 < 60
10-6-2008 40 93 < 100 < 60
25-6-2008 73 92 < 100 < 60
7-7-2008 89 98 < 100 < 60

22-7-2008 80 110 127 < 60
6-8-2008 < 40 82 < 100 < 60

19-8-2008 82 110 161 < 60
1-9-2008 290 300 215 < 60

17-9-2008 76 140 < 100 < 60
30-9-2008 170 220 234 180

2009 27-4-2009 < 100 <60
12-5-2009 195 75
27-5-2009 27726 1500
10-6-2009 < 60 < 60
22-6-2009 < 60 < 60
7-7-2009 < 60 < 60

20-7-2009 < 60 < 60
4-8-2009 144 200

19-8-2009 330 130
31-8-2009 110 < 60
14-9-2009 < 60 < 60
29-9-2009 127 130

2010 21-4-2010 < 60 < 30
3-5-2010 110 < 30

19-5-2010 < 60 < 30
2-6-2010 143 < 30

14-6-2010 179 < 30
30-6-2010 < 60 < 30
12-7-2010 94 < 30
28-7-2010 125 < 30
9-8-2010 77 30

25-8-2010 < 60 46
6-9-2010 92 61

22-9-2010 144 < 30
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Kwaliteitsgegevens Norremeer – meetpunt RO058 ( midden van de plas) 
 

Kagerplas - Norremeer - RO058

0

2,2

4,4

6,6

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9

2006 2007 2008 2009 2010

jaar

st
ik

st
of

 in
 m

g 
N

/l

Totaal N
N opgelost

In bovenstaande grafiek zijn de totaal concentraties van stikstof en de concentraties van opgelost stik-
stof weergegeven. De gele lijn geeft de norm voor stikstof totaal aan ( MTR 2.2 mg/l - zomergemid-
delde) 
 
 
 

Kagerplas - Norremeer - RO058
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In bovenstaande grafiek zijn de totaal concentraties van fosfor en opgelost fosfor weergegeven. De 
gele lijn geeft de norm voor fosfor totaal aan (MTR 0.15 mg/l - zomergemiddelde) 
 
Een lage N:P ratio geeft een hogere kans op een blauwalgenbloei. Dit is gebaseerd op direct beschik-
baar stikstof of fosfaat ( in opgeloste vorm).  
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Kagerplas Norremeer N:P ratio
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Kagerplas - Norremeer RO058
Chlorofyl        
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Chlorofyl midden Norremeer. Alle metingen liggen onder de MTR-norm van100 ug/l - zomergemid-
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Kagerplas Norremeer - RO058
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Kagerplas - Norremeer - RO058
doorzicht   
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Analysegegevens nutriënten 2006 – 2010 Norremeer (RO058) 
 

datum A
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10-1-2006 0,38 2,5 2,88 0,21 3,9 0,4 0,013 0,39
9-2-2006 0,2 2,9 3,1 0,22 4,3 0,37 0,012 0,46
2-3-2006 0,32 2,8 3,12 0,22 4,6 0,31 0,010 0,39
3-4-2006 0,4 2,5 2,9 0,21 4,5 0,2 0,006 0,25
3-5-2006 0,2 1,9 2,1 0,15 3,4 0,17 0,005 0,22
9-6-2006 0,21 1,4 1,61 0,12 3 0,2 0,006 0,29
3-7-2006 0,2 0,31 0,51 0,04 1,9 0,14 0,005 0,26

24-8-2006 0,36 0,59 0,95 0,07 2,3 0,41 0,013 0,5
13-9-2006 0,2 0,43 0,63 0,05 2 0,27 0,009 0,39

16-10-2006 0,26 0,66 0,92 0,07 2,2 0,34 0,011 0,4
13-11-2006 0,41 1,4 1,81 0,13 2,9 0,38 0,012 0,4
13-12-2006 0,38 2 2,38 0,17 4 0,28 0,009 0,34

19-1-2007 0,2 2,9 3,1 0,22 5 0,2 0,006 0,38
8-2-2007 0,23 2,9 3,13 0,22 4,7 0,2 0,006 0,26
7-3-2007 0,2 2,9 3,1 0,22 4,7 0,24 0,008 0,27
4-4-2007 0,2 2,7 2,9 0,21 4,4 0,21 0,007 0,22
2-5-2007 0,21 1,4 1,61 0,12 3,3 0,081 0,003 0,19
7-6-2007 0,28 1,1 1,38 0,10 2,9 0,12 0,004 0,18
5-7-2007 0,2 0,73 0,93 0,07 2,4 0,22 0,007 0,31

14-8-2007 0,31 0,93 1,24 0,09 2,7 0,32 0,010 0,39
10-9-2007 0,23 0,82 1,05 0,08 2,6 0,29 0,009 0,38

11-10-2007 0,2 0,51 0,71 0,05 2,1 0,27 0,009 0,35
8-11-2007 0,2 0,72 0,92 0,07 2,1 0,3 0,010 0,38
6-12-2007 0,2 1,4 1,6 0,11 2,8 0,27 0,009 0,32

10-1-2008 0,2 1,9 2,1 0,15 3,6 0,3 0,010 0,33
5-2-2008 0,2 2,5 2,7 0,19 4,3 0,25 0,008 0,29

13-3-2008 0,2 2,6 2,8 0,20 4,5 0,21 0,007 0,27
8-4-2008 0,2 2 2,2 0,16 3,8 0,27 0,009 0,36

15-5-2008 0,31 0,59 0,9 0,06 2,6 0,25 0,008 0,25
12-6-2008 0,2 0,71 0,91 0,07 2,6 0,29 0,009 0,36
30-7-2008 0,2 0,62 0,82 0,06 2 0,15 0,005 0,24
28-8-2008 0,2 0,9 1,1 0,08 2,5 0,27 0,009 0,33
29-9-2008 0,2 0,2 0,4 0,03 1,6 0,14 0,005 0,32

16-10-2008 0,2 0,69 0,89 0,06 2,2 0,24 0,008 0,32
13-11-2008 0,39 1,2 1,59 0,11 3,1 0,46 0,015 0,56
18-12-2008 0,33 1,9 2,23 0,16 4 0,31 0,010 0,38

27-1-2009 0,32 2,4 2,72 0,19 4 0,31 0,010 0,34
12-2-2009 0,77 2,8 3,57 0,26 4,7 0,34 0,011 0,47
11-3-2009 0,2 2,6 2,8 0,20 4,4 0,22 0,007 0,29
15-4-2009 0,2 1,7 1,9 0,14 3,5 0,084 0,003 0,23
7-5-2009 0,27 1,4 1,67 0,12 3 0,16 0,005 0,25

12-6-2009 0,2 0,96 1,16 0,08 2,6 0,24 0,008 0,3
13-7-2009 0,2 0,48 0,68 0,05 1,8 0,21 0,007 0,35
27-8-2009 0,2 0,2 0,4 0,03 1,6 0,2 0,006 0,29
17-9-2009 0,2 0,46 0,66 0,05 1,7 0,19 0,006 0,25
8-10-2009 0,2 0,84 1,04 0,07 1,7 0,23 0,007 0,28

10-11-2009 0,39 1,4 1,79 0,13 2,4 0,41 0,013 0,41
11-12-2009 0,34 2,1 2,44 0,17 3,4 0,31 0,010 0,31

nb
nb

30-3-2010 0,35 2,6 2,95 0,21 4,4 0,16 0,005 0,23
16-4-2010 0,23 2,4 2,63 0,19 3,9 0,14 0,005 0,29
12-5-2010 0,2 2,1 2,3 0,16 3,7 0,19 0,006 0,23
17-6-2010 0,2 1,5 1,7 0,12 2,8 0,19 0,006 0,24
9-7-2010 0,2 1,1 1,3 0,09 2,3 0,18 0,006 0,22

26-8-2010 0,2 0,5 0,7 0,05 1,8 0,14 0,005 0,24
15-9-2010 0,24 0,94 1,18 0,08 1,9 0,26 0,008 0,32
8-10-2010 0,24 1,1 1,34 0,10 2,5 0,35 0,011 0,37  
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Bijlage 4. 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 analystische 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 

Voor de toetsing zijn de laagste meetwaarden gelijk aan de rapportagegrenzen die door het laboratori-
um zijn gehanteerd. Voor Escherichia coli is dit 60 MWA/100l. Voor intestinale enterococcen is dit 30 
MWA/100 ml 
 
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 100 ml (MWA/100 ml) 
 
Analyse methode   
Escherichia coli NEN en ISO 9308-3 (microtiterplaat) Rapportagegrens 60 MWA/100 ml 
Intestinale enterococcen NEN – ISO 7899-1   (microtiterplaat) Rapportagegrens 30 MWA/100 ml 
 
 
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 
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• 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) 
 
 
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 periode 

Escherichia Coli (MWA) NEN EN ISO 9308-3 microtiterplaat 2008 - 2010 
Intestinale enterococcen   ISO 7899-2 membraanfiltratie 2008 - 2009 
Intestinale enterococcen NEN – ISO 7899-1 microtiterplaat 2010 
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Bijlage 5. Blauwalgenprotocol 

Protocol 2008-2009  
Als er een vermoeden van aanwezigheid van blauwalgen bij de zwemlocatie is, worden er monsters 
van de drijflaag en/of de waterkolom genomen en op microcystine onderzocht. Microcystineconcen-
traties van meer dan door de gezondheidsraad gestelde norm van 20 ug/l geven aanleiding voor het 
nemen van maatregelen ( zwemverbod of waarschuwing).  
De zwemlocatie wordt structureel onderzocht op de aanwezigheid van blauwalgen. Indien de concen-
tratie aan blauwalgen boven de 100.000 cellen per milliliter komt, wordt een microcystine bepaling 
uitgevoerd. 
 
Protocol 2010 – Cyanochlorofyl – celtellingen 
Standaard worden alle zwemlocaties tweewekelijks onderzocht op de aanwezigheid van cyanochloro-
fyl. Indien de concentratie hoger is dan 12.5 ug/l wordt nader onderzoek gedaan naar de soortensa-
menstelling van de algen. In het protocol is een waarschuwingsniveau, een negatief zwemadvies en 
een zwemverbod opgenomen. 
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