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Samenvatting

Een verplichting voortkomend uit de nieuwe 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 drie zwemlocaties in Vlietland: 

 Het surfstrand aan de noordwestelijke oever

 De speelvijver

 En het zwemstrand aan de noordoostelijke oever

De beheerder van deze zwemlocaties is Groenservice Zuid-Holland.

Zwemzones

In het zwemwaterprofiel is de begrenzing van de zwemwaterzones bepaald op basis van het 

protocol ‘Bescherming van zwemwater en oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding onder de 

Europese Kaderrichtlijn Water’. Het resultaat is als volgt:

 Surfstrand (noordwestoever). Het zuidelijke deel van dit strand wordt tevens gebruikt door 

een surf- en zeilvereniging. Met het oog op veilig zwemmen wordt voorgesteld om het gebruik

van het strand op te splitsen in twee delen. Het zuidelijke deel van het strand wordt bestemd 

voor surfers en het noordelijke deel voor de zwemmers. Als zwemzone wordt een strook tot 

25 meter uit de oever aangehouden. Voorgesteld wordt om zwemzone duidelijk te begrenzen

in verband met de conflicterende functie met surfen op zuidelijk deel van het strand. De 

reguliere meetlocatie voor het bepalen van de zwemwaterkwaliteit RO429 ligt in de 

zwemzone en is voldoende representatief

 Speelvijver. Verwacht wordt dat alleen kleine kinderen binnen de drijflijn blijven en dat een 

groot deel van de zwemmers zich erbuiten begeeft en/of ook vanaf het andere strand bij het 

niet afgebakende deel gaat zwemmen. Als zwemzone wordt daarom de vrijwel de gehele 

speelvijver tot aan de vissteiger aangehouden. Het zwemwatermeetpunt RO464 ligt daarmee 

in de zwemzone van de speelvijver. Verplaatsing van dit meetpunt naar een plek binnen de 

drijflijn is representatiever voor deze zwemlocatie, omdat verwacht wordt dat hier de meest 

kwetsbare groep (kinderen) zwemt. Met ingang van het badseizoen 2008 is het meetpunt 

door Rijnland al verplaatst binnen drijflijn.

 Zwemstrand (noordoost oever). Als zwemzone wordt het water binnen de drijflijn 

aangehouden. Het zwemwatermeetpunt RO515 ligt op een representatieve plek in de 

zwemzone
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Bacteriologische zwemwaterkwaliteit

De bacteriologische kwaliteit van het zwemwater bij de drie zwemstranden in Vlietland is volgens 

de huidige richtlijn aanvaardbaar of goed en volgens de nieuwe richtlijn valt deze in de 

kwaliteitsklasse uitstekend. Dit geeft dus geen aanleiding dat maatregelen nodig zijn bij de 

zwemlocaties. 

De bacteriologische verontreinigingsbronnen zijn de volgende: 

 Surfstrand: geen

 Speelvijver: watervogels (geringe/wezenlijke invloed), honden (geringe invloed)

 Zwemstrand: geen

Om in de toekomst problemen door watervogels te voorkomen is een toename ervan op de 

zwemlocatie ongewenst. Voor de kwaliteit van het water in de zwemzone is het voldoende dat 

deze een andere plek uitkiezen. Dit betekent dat de watervogels permanent weggejaagd moeten 

worden, wat in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zal zijn. Wel kan voorkomen worden dat de 

ganzenpopulatie zich teveel uitbreidt en dat de plekken waar veel vogelfeces ligt worden 

schoongehouden (niet schoonspuiten maar verwijderen). Ondanks het duidelijk met borden 

aangegeven verbod voor honden op het strand, worden honden vooral bij de speelvijver 

regelmatig op het strand gezien. Om honden van het zwemstrand te weren wordt aanbevolen het 

toezicht aan te scherpen. 

Overige gezondheidsrisico’s

Gezondheidsrisico’s door andere ziekteverwekkers zijn in Vlietland niet te verwachten.

Blauwalgen

In Vlietland is vaak sprake van drijflaagvormende blauwalgen die worden veroorzaakt door 

blauwalgensoorten die het giftige microcystine produceren (vooral Microcystis en in mindere mate

Anabaena). De overlast is het grootst bij de zwemstranden en in de jachthaven. Op basis van de 

beschikbare informatie en ervaringen uit voorgaande jaren, is de kans op een jaarlijkse toxische 

bloei van blauwalgen erg groot. 

Preventieve maatregelen om de blauwalgenproblematiek terug te dringen moeten vooral worden 

gezocht in het terugdringen van de eutrofiëring van de plas. Dit kan worden bewerkstelligd door 

aanpassingen van het watersysteem van Vlietland en de omgeving zodat de fosfaatbelasting van 

Vlietland door inlaatwater water verminderd kan worden (volledige isolatie van de omgeving). 

Aangezien Vlietland tevens een functie voor waterberging heeft en onderdeel van het 

boezensysteem is, is dit een zeer rigoureuze maatregel. Voor een deel is dit wel voorzien als 

KRW maatregel om uit te voeren voor 2015, maar dat betreft alleen het zuidelijke deel van de 
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plas. In het noordelijke deel van Vlietland, waar de drie zwemlocaties liggen en de meeste 

blauwalgen voorkomen, blijft de aanvoer water vanuit agrarisch gebied en de afwatering naar het 

Rijn-Schiekanaal (= Vliet) bestaan.

Op dit moment zijn vooral effectgerichte maatregelen beschikbaar om bloei van blauwalgen of 

vorming van drijflagen te voorkomen. Een van de methoden om de blauwalgen te bestrijden in 

‘diepe putten’ is het plaatsen van een luchtmenginstallatie. In de Nieuwe Meer en de 

Haarlemmermeerse Bosplas is dit effectief gebleken. Rijnland is voornemens om in meerdere 

diepe zandwinputten luchtmenginstallaties te installeren en volgens de planning wordt in juni 

2008 een luchtmenginstallatie in Vlietland geplaatst.

Tabel 0.1 Resumerend overzicht aandachtspunten en maatregelen

Onderwerp Maatregel Wie

Zwemzone Speelvijver: zwemzone aanpassen. Provincie Zuid-Holland

Surfstrand: opdelen noordelijk deel voor zwemmers 

en zuidelijk deel voor surfers.

Tevens zwemzone Surfstrand afbakenen.

Groenservice Zuid-Holland

Surfstrand: zwemzone aanpassen Provincie Zuid-Holland

Bacteriologische waterkwaliteit Verplaatsen meetpunt RO464 binnen de huidige 

drijflijnen (is al gerealiseerd).

Rijnland

Voorkomen dat de ganzenpopulatie zich te sterk 

uitbreid.

Groenservice Zuid-Holland

Toezicht verbod honden op de stranden verscherpen Groenservice Zuid-Holland

Blauwalgen Plaatsing luchtmenginstallatie in juni 2008. Rijnland
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
De nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EC) die maart 2006 van kracht geworden is, 

schrijft voor dat voor elk zwemwater een zwemwaterprofiel wordt opgesteld. 

In de nieuwe EU-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 beïnvloed wordt. Dit komt erop neer dat de waterkwaliteitsbeheerder van 

iedere zwemwaterlocatie een inschatting moet maken van de bronnen die de zwemwaterkwaliteit 

negatief kunnen beïnvloeden. De risico’s en 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 waterkwaliteitsbeheerder is 

verantwoordelijk voor waterkwaliteitsmaatregelen en de locatiebeheerder voor maatregelen 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 EU-richtlijn) of 

thermotolerante en totaal bacteriën van de coligroep en fecale streptococcen (huidige/oude 

parameters). Daarnaast verschaft het zwemwaterprofiel inzicht in mogelijke problemen door 

cyanobacteriën, overige macroalgen en/of fytoplankton. Andere gezondheidsbedreigende risico’s 

zoals ziekte van Weil, botulisme, zwemmersjeuk, et cetera worden niet specifiek genoemd in de 

richtlijn maar worden in dit zwemwaterprofiel wel meegenomen.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer van 46 

zwemlocaties: 41 officiële locaties en 5 potentiële locaties (stand van zaken mei 2008). Voor u ligt

het zwemwaterprofiel voor drie zwemlocaties in de recreatieplas Vlietland dat Tauw in opdracht 

van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft opgesteld.
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1.2 Leeswijzer
Na deze inleiding worden in hoofdstuk 2 de uitgevoerde werkzaamheden beschreven. In 

hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de zwemlocatie en hoofdstuk 4 bevat een analyse van de 

waterkwaliteit en het blauwalgenprofiel. Vervolgens komen de potentiële risicobronnen in 

hoofdstuk 5 aan bod. Een beschrijving van de gezondheidsrisico’s en bronnenanalyse is 

uitgewerkt in hoofdstuk 6. Tot slot staan in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen.
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2 Uitgevoerde werkzaamheden

2.1 Methode
Voor het opstellen van zwemwaterprofielen zijn enkele handreikingen/rapporten opgesteld waarin

een gestructureerde aanpak van diverse facetten wordt beschreven:

 Handreiking voor het opstellen van een zwemwaterprofiel (RIZA/Grontmij, 2005): 

bacteriologische verontreinigingsbronnen

 KRW en oppervlaktewater (RIZA/DHV, 2005): afbakening van de zwemlocatie

 Handreiking zwemwaterprofiel blauwalgen (RIZA/DHV, 2007): blauwalgen

Voor zover mogelijk, is voor het opstellen van dit zwemwaterprofiel bij deze handreikingen 

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 
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zoals meldingen van gezondheidsklachten (zwemmersjeuk, botulisme) en bloei van 

blauwalgen

 Analyse data historische waterkwaliteit 

De data van de laatste drie à vijf jaar vormen de basis voor de historische waterkwaliteit. In 

geval van hoge concentraties aan bacteriën wordt gekeken of er een trend zichtbaar is die 

wijst op invloed van weersomstandigheden, een relatie met bepaalde bronnen of een relatie 

met een bepaalde periode in het jaar waarin de verhogingen plaatsvinden

 Identificatie van potentiële bronnen van bacteriologische verontreiniging

Op basis van de hiervoor beschreven gegevens, het locatiebezoek en het gesprek met de 

locatiebeheerder, wordt een lijst van alle potentiële verontreinigingsbronnen opgesteld

 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 

nemen. 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 kunnen zijn. 

In verband met de planning van het project is het locatiebezoek uitgevoerd op donderdag 21 april 

2008. Tijdens het locatiebezoek was het strand nog niet in gereedheid gebracht en er waren geen

badgasten. Aandachtspunten tijdens het veldbezoek waren ten eerste de mogelijke bronnen van 

fecale verontreinigingen op de zwemlocatie en in de omgeving, maar ten tweede ook andere 

bedreigingen voor de zwemwaterkwaliteit zoals flora (bijvoorbeeld afgestorven plantenresten), 

fauna (ratten in verband met ziekte van Weil), botulisme, (blauw)algen, et cetera. Van elke locatie

zijn tevens foto’s gemaakt. De waarnemingen tijdens het locatiebezoek zijn opgenomen in bijlage 

5 en verwerkt in het zwemwaterprofiel.
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3 Beschrijving zwemlocaties

3.1 Situering en beschrijving
De recreatieplas Vlietland ligt ingeklemd tussen de N447 en de A4 en is gelegen ten zuidoosten 

van Voorschoten (zie figuur 3.1). Aan de noordwestzijde van de plas loopt de Vliet (= Rijn-

Schiekanaal). De Vlietland is een recreatiegebied (gemeente Leidschendam-Voorburg, provincie

Zuid-Holland) dat is ontstaan door zandwinning in de jaren 60 en 70. In 1984 is begonnen met 

de inrichting als recreatiegebied. Het totale open wateroppervlak van Vlietland bedraagt zo’n 

370 ha, het centrale hart (noordelijke deel) van Vlietland waar de meeste zwemwateractiviteiten 

plaatsvinden, bedraagt circa 130 hectare. 

Voorschoten

Zoeterwoude

Wassenaar

Vlietland

A4

N447

Nieuwe Vaart
Vogelplas Starrevaart

Vliet

Voorschoten

Zoeterwoude

Wassenaar

Vlietland

A4

N447

Nieuwe Vaart
Vogelplas Starrevaart

Vliet

Figuur 3.2 Regionale ligging Vlietland

Gebruik- en nevenfuncties

De recreatieplas Vlietland is onderdeel van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) naar de 

Meeslouwerpolder.
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De recreatieplas Vlietland is een diepe zandwinput bestaande uit twee plassen die in open 

verbinding staan met de boezem. Belangrijk is het bergen en afvoeren van water. Vlietland kent 

de volgende gebruikfuncties: zwemwater (drie zwemlocaties), recreatievaart (met jachthaven), 

viswater ten behoeve van de beroepsvisserij, overige recreatie: kanoën, roeien en zeilen. In het 

noordelijke deel van Vlietland zijn verschillende locaties gelegen die aangewend worden voor de 

hiervoor genoemde functies. De volgende locaties zijn de officiële zwemlocaties (zie figuur 3.2):

 Het surfstrand aan de noordwestelijke oever

 De speelvijver

 Het zwemstrand aan de noordoostelijke oever

zwemstrand

surfstrand

speelvijver

zwemstrand

surfstrand

speelvijver

Figuur 3.3 Directe omgeving zwemstranden Vlietland

KRW status

De recreatieplas Vlietland is conform de Kaderrichtlijn Water geïdentificeerd als een kunstmatig 

waterlichaam met KRW watertype M20 (matig groot, diep en gebufferd meer).

Toekomstige plannen inrichting en waterbeheer

Al geruime tijd zijn er plannen om het noordelijke deel van Vlietland her in te richten voor 

verblijfsrecreatie. Het betreft het terrein tussen de Speelvijver en de jachthaven. Een groot deel 

van dit terrein verandert in water en eilanden met recreatieappartementen en vrijstaande 

bungalows plus bijbehorende voorzieningen zoals restaurants en parkeerplaatsen. De definitieve 

besluitvorming omtrent deze plannen is tot op heden nog niet genomen. Op dit moment zijn deze 

plannen (nog) niet relevant voor de beoordeling van de zwemlocaties.
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Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een aantal maatregelen gedefinieerd die voor 2015 

zullen worden uitgevoerd. In en tabel 3.1 en figuur 3.2 zijn de geplande KRW maatregelen 

weergegeven. De KRW-maatregelen bestaan uit het aanleggen van natuurvriendelijk oevers, het 

verondiepen van een gedeelte van het zuidelijk deel van Vlietland, aanleggen van een verflauwd 

talud en het mogelijk plaatsen van een menginstallatie om blauwalgen te bestrijden. 

Figuur 3.4 Overzicht van KRW-maatregelen die worden uitgevoerd door het Hoogheemraadschap van 

Rijnland

Tabel 3.2 Verklaring cijfercodes figuur 3.3

Maatregelnr. Kleur KRW-maatregelen

1/ 1b Geel/ rood omlijnd Isoleren van Vlietland van Rijn-Schiekanaal

2 N.v.t. Verondiepen van waterpartij

4a Geel/ oranje gearceerd Natuurvriendelijke oevers aanleggen

5 Groen gearceerd Aanleggen oevertalud, breedte ca. 80 meter met een talud van 1:20

7a/b Blauw /witte stippels Zoekgebied voor plaatsen van menginstallatie

22 Groen/ blauw gearceerd Zoekgebied voor nieuwe plasjes en sloten

25 N.v.t. Aanleggen van steigers
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3.2 Hydrologie en hydromorfologie
De recreatieplas Vlietland staat in open verbinding met het Rijnlands boezemstelsel (de Vliet). Er 

wordt een vast peil gehanteerd (NAP -0,62 m) met een verschil in zomer- en winterpeil van circa 

3 cm. Het boezemstelsel wordt actief doorgespoeld. De stroomrichting in Vlietland is merendeels 

van oost naar west: de plas krijgt (nutriëntrijk) boezemwater vanuit agrarisch gebied en watert af 

richting Rijn-Schiekanaal (de Vliet), zie figuur 3.4. In het Rijn-Schiekanaal is de stromingsrichting 

van zuid naar noord.

Rijn-Schiekanaal

Vlietland

zwemlocaties

Rijn-Schiekanaal

Vlietland

zwemlocaties

Figuur 3.5 Belangrijkste waterstromen Vlietland

De verblijftijd van het water in Vlietland is jaarlijks gemiddeld 27 weken, in de zomer gemiddeld 

53 weken en in de winter gemiddeld 18 weken. In de plas Vlietland treedt lichte wegzijging op. De

maximale diepte van Vlietland is 35 meter (bron: Diepe Puttenatlas). De maximale waterdiepte in 

de speelvijver is niet bekend maar wordt geschat op 2 meter.
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3.3 Kenmerken van de zwemlocaties

Algemeen

Eigenaar Provincie Zuid-Holland.

Beheerder Groenservice Zuid-Holland.

Waterkwaliteitsbeheerder Hoogheemraadschap van Rijnland.

Afmetingen 

zwemlocaties

 Het zwemstrand heeft een lengte van circa 310 meter en een 

breedte van circa 16 meter

 Het zuidelijke strand in de speelvijver heeft een lengte van circa 

145 meter en een breedte van circa 13 meter

 Het surfstrand heeft een lengte van circa meter 330 en een 

breedte van circa 10 meter

Bezoekersaantallen Onbekend, voor aannames zie hoofdstuk 6. 

 
Figuur 3.6. Overzichtsfoto surfstrand: zicht in noordelijke richting (links) zuidelijke richting (rechts)
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Figuur 3.7 Overzichtsfoto’s zwemstrand (links) en speelvijver (rechts)

Voorzieningen

Kiosk Bij het zwemstrand en de speelvijver is geen kiosk. Op de 

parkeerplaats staat in zwemseizoen een “snackbar”. Bij het 

surfstrand is aan de zuidkant een paviljoen c.q. kiosk van de 

surfvereniging. En aan de noordkant van het surfstrand is eveneens 

een kiosk aanwezig.

Sanitaire voorzieningen  Zwemstrand en speelvijver: er zijn geen toiletgebouwen direct bij 

de zwemlocaties aanwezig. Aan de rand van de parkeerplaats, 

bij de toegang naar de speelvijver, staan 2 chemische toiletten 

(Dixies)

 Surfstrand: er zijn alleen vaste toiletten de die eigenlijk voor 

eigen gebruik zijn. Aan de rand van de parkeerplaats staan twee 

chemische toiletten (Dixies) voor openbaar gebruik

De schoonmaakfrequentie van deze toiletten (Dixies) is als volgt 

(telefonische mededeling M. van de Valk; GZH):

 Winter: vanaf 1 oktober tot 1 mei (Hemelvaart): 1 keer/ week

 Zomer: vanaf 1 mei (Hemelvaart) tot eind 31 september: 2 keer/ 

week

Vuilnisbakken Alle stranden (speelvijver, zwemstrand en surfstrand) zijn voorzien 

van meerdere vuilnisbakken.

Drijflijnen De waterdiepte bij de drijflijnen is onbekend. De waterbeheerder 

(groenservice Zuid-Holland) controleert alleen of er binnen de 

drijflijnen geen plekken zijn van meer dan 1,5 meter waterdiepte. 

Verder worden er geen gegevens geregistreerd.
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 Het zwemstrand is voorzien van een drijflijn, de afstand van de 

drijflijn tot de oever bedraagt maximaal 51 meter. De diepte ter 

hoogte van de drijflijnen is maximaal 1,50 meter 

 De speelvijver is voorzien van een drijflijn, de afstand van de 

drijflijn tot de oever bedraagt 12 meter. De diepte ter hoogte van 

de drijflijnen is onbekend. Dit is maximaal 1,50 meter maar is 

waarschijnlijk minder. In dit zwemwaterprofiel wordt uitgegaan 

van 1,10 meter

 Bij het surfstrand ontbreken drijflijnen

Toezicht Er is alleen toezicht op de hygiëne, maar dat is niet permanent.

Speeltoestellen Bij geen van de drie stranden zijn speeltoestellen in het water van 

zwemzones. In de speelvijver is wel een vissteiger waar vanaf 

waarschijnlijk ook wordt gezwommen.

Bodem Zand. De oorspronkelijke bodemgesteldheid was veen op klei maar 

bij de zandwinning is het gebied opgehoogd met materiaal (zand) dat

vrijkwam bij de zandwinning. De waterbodem van de zwemstranden 

bestaat uit zand.

Onderhoud Geen bijzonderheden bekend.

Bijzonderheden

Klachten/meldingen Er zijn weinig klachten geweest in de periode 2003-2007. De bij de 

provincie Zuid Holland bekende meldingen betreffen vage 

gezondheidsklachten, te weten: in 2006 (een maal darmklachten na 

zwemmen bij het surfstrand) en in 2004 (twee maal koorts na een 

bezoek aan de speelvijver). Bij de provincie Zuid Holland staat 

geregistreerd dat er in 2003 een negatief zwemadvies is geweest bij 

alle drie de zwemlocaties vanwege “veel gezondheidsklachten en 

verslechterde waterkwaliteit”. Hierbij moet worden opgemerkt dat een

slechte waterkwaliteit niet wordt teruggevonden in de bacteriële 

gegevens (zie paragraaf 4.1.1). Gedurende het hele zwemseizoen 

van 2003 was de bacteriële waterkwaliteit heel goed. Hier worden 

blauwalgen bedoeld.

Algemeen Het surfstrand, het zwemstrand en de speelvijver van Vlietland staan 

officieel te boek als zwemwater. Het surfstrand echter wordt door de 

beherende instantie, Groenservice Zuid Holland, niet als zwemlocatie

kenmerkt. Op het strand staan borden “geen zwemlocatie”. Dit is 

tegenstrijdig met de aanwijzing als officiële EU-zwemlocatie door 

Provincie.
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Figuur 3.8 Verwarrende bebording surfstrand: “geen zwemlocatie, zwemmen op eigen risico”

3.4 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). 

In deze paragraaf wordt de begrenzing van de zwemzone(s) voor de drie verschillende locaties 

binnen Vlietland apart beschreven. 

Opgemerkt wordt dat de provincie Zuid Holland met ingang van het zwemseizoen 2008 de 

begrenzing van de zwemzones heeft uitgewerkt. Voor twee zwemlocaties, het surfstrand en de 

speelvijver, wordt in dit zwemwaterprofiel een afwijkende zwemzone voorgesteld. Hier wordt bij 

de desbetreffende locaties verder op ingegaan.

3.4.1 Surfstrand

Het surfstrand is niet afgezet met drijflijnen. Het zuidelijke deel van dit strand wordt tevens 

gebruikt door een surf- en zeilvereniging. Het resultaat van deze gecombineerde functies is een 

onveilige situatie voor zwemmers. Met het oog op veilig zwemmen wordt voorgesteld om het 

gebruik van het strand op te splitsen in twee delen. Het zuidelijke deel van het strand wordt 

bestemd voor surfers en het noordelijke deel voor de zwemmers.

Voor zover kan worden ingeschat is er op dit strand sprake van een snel aflopende waterbodem. 

(Van veel zwemlocaties is de helling van het onderwatertalud niet bekend. De provincie Zuid-

Holland is onlangs begonnen met een inventarisatie van het onderwatertalud van alle 

zwemlocaties in de provincie.) Geschat wordt dat de 1,50 m waterdiepte op minder dan 25 meter 
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uit de oever is. Als zwemzone wordt een strook tot 25 meter uit de oever aangehouden. 

Voorgesteld wordt om zwemzone duidelijk te begrenzen in verband met de conflicterende functie 

met surfen op zuidelijk deel van het strand.

Het zwemwatermeetpunt RO429 ligt in de zwemzone.

De door de provincie vastgestelde zwemzone beslaat de gehele lengte van het surfstrand, surfers en zwemmers 

maken dan gezamenlijk van het zuidelijke deel gebruik. In dit zwemwaterprofiel wordt de zwemzone beperkt tot 

noordelijk deel van het strand.

Zwemzone

Waterkwaliteitsmeetpunt

Zwemzone

Waterkwaliteitsmeetpunt

 
Figuur 3.9 Begrenzing zwemzone en meetlocatie surfstrand (noordwestoever) 

3.4.2 Speelvijver

De maximale waterdiepte in de speelvijver is onbekend maar geschat wordt dat deze niet meer 

dan 2 meter is. In de speelvijver is het zuidelijke strand voorzien van een drijflijn. Ook de 

waterdiepte bij de drijflijn is niet bij de beheerder bekend (wordt niet geregistreerd) maar is in 

ieder geval maximaal 1,50 meter. In dit zwemwaterprofiel wordt deze geschat op 1,20 meter. Het 

water van de speelvijver is voor zwemmers vanaf verschillende zijden te benaderen namelijk:

 Vanaf de zuidkant, dit is het strandgedeelte dat is afgebakend met een drijflijn op 12 meter uit

de oever

 Vanaf het strandje aan de noordoostzijde, zonder afbakening drijflijnen

 En eventueel vanaf de vissteiger
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Verwacht wordt dat alleen kleine kinderen binnen de drijflijn blijven en dat een groot deel van de 

zwemmers zich erbuiten begeeft en/of ook vanaf het andere strand bij het niet afgebakende deel 

gaat zwemmen. Als zwemzone wordt daarom de vrijwel de gehele speelvijver tot aan de 

vissteiger aangehouden.

Het zwemwatermeetpunt RO464 ligt daarmee in de zwemzone van de speelvijver. Overigens is 

verplaatsing van dit meetpunt naar een plek in binnen de drijflijn representatiever voor deze 

zwemlocatie omdat verwacht wordt dat hier de meest kwetsbare groep (kinderen) zwemt. Met 

ingang van het badseizoen 2008 is het meetpunt door Rijnland al verplaatst binnen drijflijn.

De door de provincie vastgestelde zwemzone beslaat het gedeelte binnen de drijflijn. In dit zwemwaterprofiel 

wordt een grotere zwemzone voorgesteld, omdat naar verwachting meeste zwemmers zich niet beperken tot 

het gebied binnen drijflijn. Het zwemwatermeetpunt is door Rijnland al verplaatst binnen drijflijn.

Waterkwaliteitsmeetpunt

Zwemzone

Strand met 
drijflijnen

Strand zonder 
drijflijnen

Waterkwaliteitsmeetpunt

Zwemzone

Strand met 
drijflijnen

Strand zonder 
drijflijnen

Figuur 3.10 Zwemzone en meetlocatie speelvijver
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3.4.3 Zwemstrand (locatie noordoostoever)

Het zwemstrand is afgezet met een drijflijn op een afstand tot ruim 50 meter uit de oever. De 

bodem loopt geleidelijk af naar een diepte van maximaal 1,50 meter ter hoogte van de drijflijn. Als

zwemzone wordt het water binnen de drijflijn aangehouden. Het zwemwatermeetpunt RO515 ligt 

op een representatieve plek in de zwemzone. Deze voorgestelde zwemzone is identiek aan die 

van de provincie Zuid Holland.

Zwemzone

Waterkwaliteitsmeetpunt

Zwemzone

Waterkwaliteitsmeetpunt

Figuur 3.11 Zwemzone en meetlocatie zwemstrand (noordoostoever)
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4 Analyse historisch waterkwaliteit

Op elke zwemlocatie wordt de zwemkwaliteit door Rijnland op een meetpunt bepaald. Gedurende

het zwemseizoen worden tweewekelijks metingen gedaan. De situering van de meetpunten is in 

bijlage 1 weergegeven.

Tabel 4.3 Meetpunten waterkwaliteit Vlietland 

Omschrijving Code X-coördinaat Y-coördinaat

Vlietland noordwest oever (Surfstrand) RO429 91.485 459.670

Vlietland Speelvijver RO464 92.019 459.570

Vlietland noordoost oever (Zwemstrand) RO515 91.935 459.364

Het meetpunt van de speelvijver is in 2008 verplaatst naar de zwemzone met een drijflijn.

Omschrijving Code X-coördinaat Y-coördinaat

Vlietland Speelvijver RO464 92.067 459.526

4.1 Bacteriologische kwaliteit zwemwater
De bacteriologische parameters van de huidige zwemwaterrichtlijn (totaal bacteriën van de 

coligroep, thermotolerante bacteriën van de coligroep en fecale streptokokken) worden in de 

nieuwe zwemwaterrichtlijn vervangen door Escherichia coli en intestinale enterococcen. Deze 

indicatoren leveren een betere koppeling tussen de fecale verontreiniging in zwemwater en 

gezondheidseffecten. In tabel 4.2 zijn de normen van de nieuwe richtlijn en de huidige richtlijn 

weergegeven. De eindbeoordeling van de huidige richtlijn is afwijkend van de nieuwe richtlijn. Bij 

de huidige parameters zijn er 3 categorieën (goed, aanvaardbaar en slecht) en bij de nieuwe 

parameters zijn er 4 categorieën (uitstekend, goed, aanvaardbaar en slecht). Een toelichting op 

de zwemwaterbeoordeling volgens de beide richtlijnen is opgenomen in bijlage 4.
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Tabel 4.4 Risicowaarden oude en nieuwe zwemwaterparameters in kve1/100 ml

Parameter Uitstekende kwaliteit Goede kwaliteit Aanvaarbare kwaliteit

Nieuwe EU-richtlijn

E coli 500 (95-percentiel) 1.000 (95-percentiel) 900 (90-percentiel)

Intestinale enterococcen 200 (95-percentiel) 400 (95-percentiel) 330 (90-percentiel)

Huidige EU-richtlijn

Coli thermotolerante - 100 (80 %) 2.000 (95 %)

Coli totaal - 500 (80 %) 10.000 (95 %)

4.1.1 Waterkwaliteit volgens de huidige Europese zwemwaterrichtlijn

In de afgelopen jaren voldeed de bacteriologische waterkwaliteit aan de normen van de huidige 

EU-zwemwaterrichtlijn. In tabel 4.3 is het toetsresultaat van de zwemwaterkwaliteit weergegeven.

Tabel 4.5 Bacteriologische kwaliteit zwemwater volgens de huidige EU-richtlijn

Jaar Thermotolerante coli Totaal coli Eindoordeel

Surfstrand RO429

2003 Goed Goed Goed

2004 Goed Goed Goed

2005 Goed Goed Goed

2006 Goed Goed Goed

2007 Goed Goed Goed

Speelvijver RO464

2003 Aanvaardbaar Goed Aanvaardbaar

2004 Goed Goed Goed

2005 Aoed Goed Goed

2006 Aanvaardbaar Goed Aanvaardbaar

2007 Aanvaardbaar Goed Aanvaardbaar

Zwemstrand RO515

2003 Goed Goed Goed

2004 Goed Goed Goed

2005 Goed Goed Goed

2006 Goed Goed Goed

2007 Aanvaardbaar Goed Aanvaardbaar

1 Kolonie vormende eenheid
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Op alle drie de zwemlocaties was de bacteriologische waterkwaliteit de afgelopen jaren steeds 

goed of aanvaardbaar. Een grafische weergave van de bacteriologische concentraties staat in de 

figuren 4.1 tot en met 4.6. Uit deze grafieken valt op te maken dat de waarden (thermotolerante 

colibacteriën) voor de 3 verschillende meetlocaties doorgaans laag zijn en in alle gevallen ver 

beneden de norm aanvaardbaar (2.000 kve/100 ml) liggen. Eenzelfde beeld is voor totaal coli te 

zien zij het dat de waarden heel laag zijn en vrijwel altijd aan de strengste norm (goed) voldoen.

Jaartrends TT-coli
 De Vlietlanden noord-west oever RO429
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Figuur 4.12 Bacteriologische waterkwaliteit Vlietland surfstrand (noordwestoever) - thermotolerante coli
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Jaartrend totaal coli
Vlietlanden noordwestoever RO429  
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Figuur 4.13 Bacteriologische waterkwaliteit Vlietland surfstrand (noordwestoever) - totaal coli

Jaartrends TT coli
Vlietlanden speelvijver RO464  
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Figuur 4.14 Bacteriologische waterkwaliteit Vlietland Speelvijver - thermotolerante coli
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Jaartrend totaal coli
Vlietlanden speelvijver RO464  
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Figuur 4.15 Bacteriologische waterkwaliteit Vlietland Speelvijver - totaal coli

Jaartrends TT coli 
Vlietlanden noord-oost oever RO515
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Figuur 4.16 Bacteriologische waterkwaliteit Vlietland zwemstrand ( noordoost oever) - thermotolerante coli
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Jaartrend totaal coli
Vlietlanden noordoostoever RO515
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Figuur 4.17 Bacteriologische waterkwaliteit Vlietland zwemstrand ( noordoost oever) - totaal coli

In bijlage 3 is als laatste tabel een samenvattend overzicht van zwemwaterkwaliteitsparameters 

opgenomen gedurende de jaren 2003 tot 2007. Te zien valt dat het doorzicht in de speelvijver 

vaak laag is en in zomer vaak beperkt is tot slechts 25 à 50 cm. Enerzijds kan dit samen hangen 

met algengroei (chlorofylgehalte) maar anderzijds kan ook opwerveling van bodemdeeltjes door 

windwerking hiervan een oorzaak zijn. Bij de zwemlocaties aan de plas (surfstrand en 

zwemstrand) is het doorzicht vaak iets beter. Verder is de pH in de zomermaanden soms aan de 

hoge kant, maar nog wel onder de norm van pH 9. Een stijging ervan gaat vaak samen met de 

groei van (blauw)algen (zie ook paragraaf 4.2.) Voor zwemmers vormt de verhoogde pH echter 

geen gezondheidsrisico. 

4.1.2 Historische data analyse in combinatie met weersomstandigheden

Om een mogelijke oorzaak van verontreinigingsbronnen te ontdekken wordt vaak gezocht naar 

mogelijke relaties met weersomstandigheden. Een relatie tussen fecale bacteriën en neerslag 

kan wijzen op overstorten in de buurt van de zwemlocatie of een verhoogde afspoeling van met 

fecaliën verontreinigd regenwater van aanliggende oevers. 

De analysewaarden voor de bacteriologische parameters waren de afgelopen jaren steeds 

zodanig laag, dat er geen aanleiding is om een relatie met weersomstandigheden uit te werken.
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4.1.3 Waterkwaliteit volgens de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn

Om een beeld te krijgen van wat de wijziging aan parameters voor de kwaliteitsbeoordeling van 

het zwemwater betekent, zijn in het zwemseizoen van 2006 zowel de oude als de nieuwe 

parameters door Rijnland gemeten (en in 2004 ook op de locatie zwemstrand noordoost oever). 

De resultaten staan weergegeven in de figuur 4.7 tot en met figuur 4.9. 

In 2004 en 2006 voldeden de waarden aan totaal colibacteriën en thermotolerante coli’s in ruime 

mate aan de normen. Ook de nieuwe parameters E. coli en intestinale enterococcen voldeden 

doorgaans aan de norm (kwaliteitsklasse uitstekend). Een maal is op de locatie zwemstrand 

noordoostoever een licht verhoogde concentratie aan E. coli gemeten. Op 9 augustus 

overschreed E. coli met een waarde van 600 kve/ 100 ml de grens voor een uitstekende kwaliteit 

(500 kve/100 ml).

Wat opvalt, is dat de waarde aan E. coli soms hoger is dan die aan thermotolerante bacteriën van

de coligroep en totaal coli. Dit is vooral het geval in 2004 bij het zwemstrand (noordoostoever) 

maar in 2006 komt dit ook op de andere twee zwemlocaties een aantal keren voor. Eigenlijk is dit 

niet mogelijk omdat E. coli een deelverzameling van thermotolerante colibacteriën en totaal coli 

is, zodat de waarde aan E. coli altijd lager zou moeten zijn. Dit verschil is te verklaren door 

verschillende analysetechnieken. Bovendien zijn de analyses niet door hetzelfde laboratorium 

uitgevoerd. De analyses van E. coli en intestinale enterococcen zijn in 2004 en 2006 door een 

extern laboratorium gedaan en niet door het laboratorium van Rijnland waar in die jaren 

thermotolerante en totaal coli zijn bepaald.
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De Vlietlanden noordwest oever RO429 (2006)
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Figuur 4.18 Huidige en nieuwe parameters in 2006 bij Vlietland noordwest oever (kve/100 ml)

De Vlietlanden speelvijver RO464 (2006)
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Figuur 4.19 Huidige en nieuwe parameters in 2006 bij Vlietland Speelvijver (kve/100 ml)
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De Vlietlanden noordoost oever RO515 (2004)
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De Vlietlanden noordoost oever RO515 (2006)
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Figuur 4.20 Huidige en nieuwe parameters in 2004 en 2006 bij Vlietland noordoost oever (kve/100 ml)

Indeling in kwaliteitsklasse volgens de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn

De zwemwaterindeling wordt jaarlijks op basis van de meetreeks van de afgelopen vier 

badseizoenen vastgesteld. Op basis van de zeer beperkte gegevensset uit het badseizoen van 

2006 en voor het zwemstrand (noordoostoever) tevens 2004, is een voorzichtige schatting van de

indeling gedaan. Op alle drie zwemlocaties valt de bacteriologische waterkwaliteit in de 

kwaliteitsklasse “uitstekend” (zie tabel 4.4).
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Tabel 4.6 Kwaliteitsindeling zwemlocaties Vlietland volgens de nieuwe EU-zwemwaterrichtlijn

Totaal oordeel E. coli intestinale enterococcen

Vlietland surfstrand (noordwest oever) RO429 Uitstekend Uitstekend Uitstekend

Vlietland Speelvijver RO464 Uitstekend Uitstekend Uitstekend

Vlietland zwemstrand (noordoost oever) RO515 Uitstekend Uitstekend Uitstekend

4.2 Blauwalgenprofiel
In de recreatieplas Vlietland is bijna ieder jaar wel sprake van blauwalgen. Vooral in het late 

zomerseizoen is er vaak sprake van drijflaagvormende blauwalgen maar ook in warme 

voorzomers komen drijflagen voor. In de jaren 2003, 2004 en 2007 waren blauwalgen regelmatig 

aanleiding voor een zwemverbod of een negatief zwemadvies. Drijflagen manifesteren zich vooral

bij de drie zwemlocaties en in de jachthaven. In 2006 is ook in het midden van de plas een 

drijflaag waargenomen.

Als er een vermoeden van aanwezigheid van blauwalgen bij de zwemlocaties is, worden 

monsters van de drijflaag en/of de waterkolom op microcystine onderzocht. Microcystine 

concentraties van meer dan door de gezondheidsraad gestelde norm van 20 µg/l zijn aanleiding 

voor het nemen van maatregelen (zwemverbod of waarschuwing). In 2004 werd begin augustus 

de norm van 20 μg/l een keer overschreden en ook in 2007 zijn overschrijdingen gemeten: begin g/l een keer overschreden en ook in 2007 zijn overschrijdingen gemeten: begin 

juli en in augustus bij het zwemstrand (noordoostoever) en begin september in de speelvijver. 

Bijlage 3 bevat een overzicht van de beschikbare waterkwaliteitsgegevens in relatie tot de 

problemen met overmatige groei van blauwalgen.

De problemen in de voorgaande jaren waren aanleiding om de fytoplanktonsamenstelling 

stelselmatig te onderzoeken. In 2007 is de fytoplanktonsamenstelling bij de zwemlocaties van de 

speelvijver (RO464) en het zwemstrand (noordoostoever RO515) stelselmatig onderzocht. In het 

zwemseizoen van 2007 is bij deze zwemlocaties 9 maal een ‘quick scan” van de 

soortensamenstelling uitgevoerd, gedurende de periode van 29 mei tot 5 september. 

In de voorzomer (eind mei) was op beide zwemlocaties Aphanizomenon dominant aanwezig. Bij 

het zwemstrand (de noordoostoever) werd de norm van 100.000 cellen/ml overschreden. Vanaf 

begin juli tot begin september was Microcystis steeds de dominante blauwalg. Daarnaast werden 

ook Chroococcales en Hormogonales in kleinere hoeveelheden aangetroffen. Anabaena is 

kortdurend (medio augustus) in redelijke aantallen gemeten.
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Toestandvariabelen

Een beschouwing van de beschikbare fysisch chemische toestandsvariabelen leert dat alle 

ingrediënten aanwezig zijn om een bloei van blauwalgen te verwachten.

Behalve de zwemwaterparameters zijn van de meetpunten in de zwemzones van Vlietland geen 

fysisch chemische waterkwaliteitsgegevens bekend. Wel van een meetpunt in het midden van de 

plas (RO299). Van dit meetpunt is voor de jaren 2003 t/m 2007 een complete meetreeks 

beschikbaar. Bijlage 3 bevat een samenvattend overzicht van de beschikbare gegevens. Hieruit 

blijkt dat voor de nutriënten stikstof en fosfaat sterke seizoensfluctuaties te zien zijn. In de winter 

zijn de concentraties het hoogst en in de zomer worden de laagste waarden gemeten. In Vlietland

zijn de stikstofconcentraties aan de hoge kant (N-totaal in het zomerhalfjaar doorgaans rondom 

het MTR) echter concentraties aan opgelost stikstof zijn redelijk laag (bijna streefwaarde). De 

concentraties aan totaal fosfaat zijn ook hoog (in de zomer afnemend tot net onder het MTR), 

maar opvallend is dat opgelost (en dus beschikbaar) fosfaat in zeer hoge concentraties aanwezig 

is. Verhoudingsgewijs is er veel fosfaat in het systeem, de N:P ratio aan beschikbaar N en P is 

lager dan 10. Vooral bij lagere N:P verhoudingen (5 – 10) zijn veel blauwalgensoorten in het 

voordeel ten opzichte van groenalgen omdat zij stikstof uit de atmosfeer kunnen binden 

(bijvoorbeeld Anabaena sp. en Aphanizomenon). 

Met een chlorideconcentratie van globaal 200 mg/l is de plas zoet. De chlorofylconcentratie is op 

dit meetpunt met maximaal 40 µg/l niet erg hoog (NW4-norm 100 µg/l). Het doorzicht op dit 

meetpunt in het midden van de plas varieert in het zomerhalfjaar van 2,5 meter tot 1 meter. De 

pH is redelijk gelijkmatig en varieert in het zomerhalfjaar tussen pH 8 en pH 8,7. Dit zijn normale 

waarden. Er zijn geen hoge piekwaarden in de pH die vaak gepaard gaan met een toename van 

algengroei (hoge chlorofylgehalten).

Opgemerkt wordt dat deze beschrijving van de fysisch chemische waterkwaliteit gebaseerd is op 

een meetpunt in het diepe deel van de plas. Dit is niet helemaal representatief voor de geïsoleerd

gelegen speelvijver waar ook de waterdiepte nog eens veel minder is. Juist in de ondiepere delen

is het water in de zomer gevoelig voor temperatuurschommelingen en daardoor vaak gevoeliger 

voor algengroei. Ook de fysisch-chemische samenstelling van het water kan in de ondiepe delen 

bij de speelvijver anders zijn dan in het midden van de plas.
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Resumé en aandachtspunten

 Omdat er in de diepe put van Vlietland in de zomer sprake is van temperatuurstratificatie, 

waardoor er geen verticale menging van water is, is deze geschikt als habitat voor 

blauwalgsoorten met drijfvermogen (zoals Microcystis en Anabaena). Zelfs bij lage 

nutriëntengehalten blijven dergelijke diepe putten gevoelig voor drijflagen

 Het waterkwaliteitsmeetpunt RO299 in het diepe deel van Vlietland is naar verwachting 

redelijk representatief voor de fysisch-chemische waterkwaliteit bij het zwemstranden aan de 

plas, maar minder representatief voor de ondiepere speelvijver. De waterkwaliteit op dit 

meetpunt geeft aan dat de plas redelijk geëutrofieerd is en dat fosfaat in hoge concentraties 

aanwezig is. Op basis hiervan een jaarlijkse bloei van blauwalgen te verwachten. Maar zoals 

hiervoor al is aangegeven zijn diepe putten ook bij lagere nutriëntenconcentraties gevoelig 

voor blauwalgen

 De resultaten van de quick scan zoals hiervoor genoemd, komen overeen met het algemene 

beeld van het blauwalgenprobleem in Vlietland. Vooral de blauwalgsoorten die het giftige 

microcystine produceren zijn veel aangetroffen (Microcystis). Het ontstaan van zomerbloeien,

blauwalgdrijflagen en de algensamenstelling kan heel grillig verlopen en is ondermeer 

weer-/temperatuurafhankelijk. Vergeleken met een warme zomer zoals die van 2003, waarin 

de problemen met blauwalgen in het hele land aanzienlijk waren, was het zwemseizoen van 

2007 niet erg representatief. Desondanks was er in 2007 in Vlietland sprake van 

blauwalgendrijflagen en is een redelijk inzicht in de samenstelling van blauwalgen verkregen

 Net als Vlietland zijn er in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland veel 

diepe zandwinputten die herhaaldelijk te kampen hebben met overlast als gevolg van 

drijflagen van blauwalgen. Een van de methoden om de blauwalgen te bestrijden in ‘diepe 

putten’ is het plaatsen van een luchtmenginstallatie. In de Nieuwe Meer en de 

Haarlemmermeerse Bosplas is dit effectief gebleken. Het Hoogheemraadschap is 

voornemens om in meer diepe zandwinputten menginstallaties te installeren. Vlietland is een 

van de locaties die hiervoor in aanmerking komt (Prioritering blauwalgenoverlast en 

luchtmenginstallaties, december 2007 en beleid diepe putten HH Rijnland, april 2006). De 

planning is dat in juni 2008 luchtmenginstallatie wordt geïnstalleerd

4.3 Overige verontreinigingen
Klachten over verontreinigingen zoals zwemmersjeuk, ziekte van Weil, botulisme, et cetera zijn bij

de zwemlocaties in Vietland niet bekend.
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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

Nee. In de aangrenzende woonwijk van Voorschoten die ten westen 

van het Rijn-Schiekanaal ligt, zijn weliswaar verscheidene overstorten

van een gemengd rioolstelsel en indirect komen deze uit op het Rijn-

Schiekanaal. Maar deze situatie bevindt zich 150 meter noordelijker 

van het verbindingspunt tussen Vlietland en het Rijn-Schiekanaal. 

Gezien de stromingsrichting in Vlietland overwegend oost-west en op 

het Rijn-Schiekanaal in zuid-noordelijke richting is, is beïnvloeding 

van de waterkwaliteit in Vlietland vrijwel uitgesloten.

Effluent RWZI Nee. Ongeveer 2 km ten noorden van Vlietland ligt aan het Rijn-

Schiekanaal de RWZI Leiden Zuid West. Gezien de noordelijke 

stromingsrichting in het Rijn-Schiekanaal vormt deze geen risico voor 

de zwemwaterkwaliteit in Vlietland.

Wegwater/afstromend 

hemelwater

Ja. De recreatieplas Vlietland staat indirect in verbinding met een 

parallelsloot langs de A4. Via duikers is het mogelijk dat water vanaf 

de snelweg Vlietland binnenstroomt. De kortste afstand tot de vaart 

c.q. snelweg is 400 meter. Dit is gemeten vanaf de Speelvijver.

Ongerioleerde lozingen Nee.

(Mest)water omringend 

agrarisch gebied

Nee, in de directe omgeving van Vlietland is geen agrarisch gebied 

aanwezig. Slechts over een grote afstand staat Vlietland indirect (via 

de langs de A4 gelegen vaart) in verbinding met watergangen waarop

polderwater wordt uitgeslagen.

Recreatievaart Ja, in Vlietland en omgeving is veel recreatievaart aanwezig. Er wordt 

niet verwacht dat de invloed van recreatievaart erg groot zal zijn, 

gezien er voornamelijk kleine jachten varen waarvan de meeste geen 

onderwatertoilet hebben. De recreatieboten die wel een boordtoilet 

hebben, lozen het toiletwater nu meestal nog direct in het 

oppervlaktewater en beïnvloeding van de bacteriologische 

waterkwaliteit op de zwemlocaties is hierdoor mogelijk. Vanaf 2006 

geldt echter een lozingsverbod van toiletwater voor nieuwe 

recreatievaartuigen en vanaf 2009 voor alle bestaande 

recreatievaartuigen. Deze overgangstermijn is nodig om 

booteigenaren de tijd te geven om een vuilwatertank in te laten 
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bouwen of het onderwatertoilet te vervangen door een mobiel 

(chemisch) toilet.

Jachthavens Ja. Aan de noordoever van Vlietland, tussen de zwemlocaties 

surfstrand (noordwest oever) en zwemstrand (noordoost oever), ligt 

een jachthaven (Watersportcentrum/Camping Vlietland). Er liggen 

vooral kleinere zeilboten en motorbootjes zonder kajuit, dus zonder 

boordtoilet (circa 200 ligplaatsen voor bootjes < 7 meter). Alleen op 

kajuitboten wordt in de jachthaven mogelijk gebruik gemaakt van het 

boordtoillet. 

Er tegenover ligt aan de Vliet (Rijn-Schiekanaal) jachthaven de 

Vlietopper van WSV Leidschendam. Dit is een grotere jachthaven met

veel kajuitboten, echter deze staat alleen via het Rijn-Schiekanaal en 

de Bakkersloot met Vlietland in verbinding. De afstand over water tot 

de dichtstbijzijnde zwemlocatie, dit is het surfstrand, is ruim 1 km. 

Mede gezien de noordelijke stromingsrichting in het Rijn-Schiekanaal 

is deze jachthaven geen risicobron voor de waterkwaliteit bij de 

zwemlocaties in Vlietland.

Beroepsvaart Nee, niet aanwezig op de recreatieplas Vlietland. Op de Vliet (Rijn-

Schiekanaal) is in beperkte mate sprake van beroepsvaart (neemt af) 

en in toenemende mate van recreatievaart. De invloed op de 

bacteriologische waterkwaliteit bij de zwemstranden wordt nihil 

geacht.

Wateraanvoer Nee (bacteriën)/ja (nutriënten en blauwalgen). Wateraanvoer vindt in 

mindere mate plaats vanuit de Vliet (Rijn-Schiekanaal) aan de 

westzijde en vooral vanuit het achterliggende landbouwgebied aan de

oostkant. Beïnvloeding van de bacteriologische waterkwaliteit door 

inlaatwater wordt onwaarschijnlijk geacht. Wel is er mogelijk invloed 

van nutriëntenrijk (polder)water.

(Blauw)algen Ja, overlast door drijflagen met blauwalgen is een jaarlijks 

terugkerend probleem (zie ook paragraaf 4.2).

Planten Nee. Voor zover bekend is er geen overmatige plantengroei in de 

zwemzones.

Dieren Ja. Honden zijn toegelaten rondom de recreatieplas maar direct aan 

het strand en de ligweiden geldt een verbod voor honden. Ook mogen

de honden niet zwemmen bij de stranden (1 april-1 oktober). Ondanks

dit verbod worden er toch regelmatig honden op de stranden gezien, 

ook door de monsternemers van Rijnland.

Tijdens het veldbezoek is een grote groep ganzen waargenomen bij 
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het surfstrand. Gezien de aangetroffen feces op de andere stranden, 

vertoeven deze ook regelmatig in de speelvijver en bij het 

zwemstrand (noordoost oever).

Menselijke belasting Ja. Hoewel gedurende het zwemseizoen mobiele toiletten op de 

parkeerplaatsen aanwezig zijn, zijn deze voor veel mensen niet erg 

uitnodigend. Gezien de beschutte plekken is het aantreffen van 

menselijke feces in de omringende bosjes goed mogelijk, vooral 

rondom de speelvijver en het zwemstrand. Bij het surfstrand is dat 

gezien het meer open karakter van de omgeving in mindere mate te 

verwachten. Contact van het zwemwater met fecaliën is echter nihil. 

Hoewel dat met kleine kinderen nooit helemaal uitgesloten kan 

worden.

Algemene indruk 

hygiëne

De zwemstranden van Vlietland maakten op het moment van 

veldbezoek (twee weken voor aanvang van het zwemseizoen) een 

redelijk hygiënische indruk. Op het strand in de speelvijver lagen 

langs de waterlijn nog veel plantenresten en op alle stranden is 

vogelfeces aangetroffen.

  
Figuur 5.21 Ganzen in de zwemzone bij het surfstrand (links) en een verbodsbord voor honden op het 

zwemstrand (rechts)
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Figuur 5.22 Sanitaire voorzieningen zwemstrand en speelvijver (links) en de verbindingsloot vanaf snelweg

A4 richting speelvijver (rechts) 
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6 Beoordeling van gezondheidsrisico’s

Bij de ‘Handreiking bij het opstellen van een zwemwaterprofiel’ hoort een spreadsheetmodel, 

genaamd ZWEMPROF, om de invloed van de 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 

gezondheidsrisico’s ten gevolge van fecale verontreinigingen (E. coli en intestinale Enterococcen)

bepaald worden. Gezondheidsrisico’s door blauwalgen en andere ziekteverwekkers zoals 

zwemmersjeuk of botulisme en chemische verontreinigingen, moeten afzonderlijk beoordeeld 

worden.

Voor alle geïdentificeerde bronnen zijn de kentallen in het spreadsheet ingevuld, zie bijlage 2. De 

uitkomsten van de berekening zijn in dezelfde bijlage te vinden.

6.1 Toelichting gebruikte kentallen spreadsheet ZWEMPROF
In bijlage 2 is een overzichttabel opgenomen met de kentallen die voor de verschillende 

zwemlocaties in de spreadsheet zijn ingevuld.

Afmetingen zwemzone en waterdiepte. 

Voor het oppervlak van de zwemzones is uitgegaan van de begrenzing zoals aangegeven in 

paragraaf 3.3. Uitgegaan is van een gemiddelde waterdiepte van de recreatieplas van 25 meter. 

Voor de speelvijver is uitgegaan van een gemiddelde waterdiepte van 1,4 meter

Zwemmers. Het aantal zwemmers is niet bekend. Daarom is een ruwe schatting gemaakt op 

basis van het gezamenlijke oppervlak van de ligweiden en stranden. Dit is 5.100 m2 voor het 

surfstrand, circa 6.600 m2 bij de speelvijver en 8.060 m2 bij het zwemstrand. Als wordt uitgegaan 

van een benodigd oppervlak van minimaal 6 m2 per bezoeker op een topdag, komt dat neer op 

850 bezoekers/zwemmers op een topdag bij het surfstrand, 1.100 bij de speelvijver en 1.350 bij 

het zwemstrand. 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 geen invloed hebben op de zwemwaterkwaliteit, 

ook niet op een topdag.

Watervogels. Tijdens het veldbezoek zijn verscheidene watervogels waargenomen. Ondermeer 

zwommen bij het surfstrand minstens 20 ganzen. Gezien de aangetroffen feces op de andere 

stranden, vertoeven deze ook regelmatig in de speelvijver en bij het zwemstrand. Voor het 

invullen van ZWEMPROF is ervan uitgegaan dat er 20 watervogels permanent in de zwemzone 

aanwezig zijn. De afstand van de vogels tot aan de zwemplek is gesteld op 0. Alleen bij de 
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speelvijver wordt een geringe tot wezenlijke invloed op de zwemwaterkwaliteit door watervogels 

berekend. Daarentegen heeft een grote groep vogels buiten de zwemzone geen negatieve 

invloed op de bacteriële waterkwaliteit. Ook bij dubbele aantallen vogels wordt op het surfstrand 

en zwemstrand geen invloed berekend. 

Honden. Ondanks het verbod voor honden op de stranden, worden honden tijdens badseizoen 

wel aangetroffen bij met name de speelvijver en het surfstrand. De rekenmodule in ZWEMPROF 

heeft hiervoor (nog) geen kentallen. Algemeen wordt aangenomen dat hondenpoep de 

bacteriologische waterkwaliteit negatief kan beïnvloeden, maar onderzoeksgegevens zijn niet 

bekend. Om een idee te krijgen van wat dit kan betekenen zou een hond vergeleken kunnen 

worden met 5 watervogels. Bij 5 honden zou er, als de feces vlak bij de waterlijn ligt, na een 

hevige regenbui een wezenlijk effect op de bacteriële waterkwaliteit te verwachten zijn bij de 

speelvijver. Op de beide andere zwemlocaties wordt geen effect berekend. 

Jachthavens. Op basis van ANWB vaarkaart van de Hollandse Plassen, luchtfoto’s en het 

veldbezoek is bepaald welke jachthavens in de omgeving van de zwemstranden aanwezig zijn. 

Voor de zwemlocaties is alleen de jachthaven van Watersportcentrum/Camping Vlietland 

relevant. Voor het uitwisselingsdebiet is uitgegaan van 0,2. De toegekende fractie is op 0,5 

gesteld en op 0,05 voor de min of meer van de diepe plas geïsoleerd gelegen speelvijver. Uit 

ZWEMPROF volgt dat de jachthaven niet van invloed is op de zwemwaterkwaliteit.

Recreatievaart. Aantallen zijn niet bekend. Op Vlietland varen vooral open zeilboten en sloepen, 

deze hebben geen boordtoilet. Omdat de zwemlocaties aan diep water zijn gesitueerd is er bijna 

geen sprake van ankerende pleziervaartuigen in de buurt van de zwemlocaties. De speelvijver is 

alleen toegankelijk voor roeibootjes en kano’s. Om een indicatie te krijgen van het effect van 

pleziervaartuigen is voor de aantallen uitgegaan van een worst case scenario van 100 vaartuigen 

(met boordtoilet) gemiddeld en 200 op een topdag. Uitgegaan is van langsvarende 

pleziervaartuigen. In ZWEMPROF wordt geen beïnvloeding van de zwemwaterkwaliteit berekend.

Wegwater. Vlietland staat in direct contact met de watergangen parallel die aan de snelweg A4 

lopen. Aangenomen is dat het afstromende hemelwater van het wegdek direct naar deze 

watergang afstroomt. Om een inschatting te kunnen maken van het debiet dat (indirect) wordt 

geloosd is gerekend met een snelwegbreedte van 32 meter, een lengtetraject van 1.000 meter en

een regenbui van 40 mm (totaal 1.280 m3 ). De afstand van het zwemstrand en speelvijver tot aan

snelweg bedraagt ongeveer 400 meter en vanaf het surfstrand is dat 600 meter. Uit ZWEMPROF 

volgt dat er geen beïnvloeding van de zwemwaterkwaliteit is.
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6.2 Resultaten en analyse

Risico’s door fecale verontreinigingsbronnen

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de watervogels de grootste beïnvloedingsfactor zijn. Honden 

kunnen een bron zijn als de hondenfeces vlak bij de waterlijn ligt. Het overzicht van de 

risicobronnen is als volgt:

 Surfstrand: geen

 Speelvijver: watervogels (gering/wezenlijk), honden (gering)

 Zwemstrand: geen

De speelvijver is gevoelig voor watervogels in de zwemzone. Daarentegen heeft een grote groep 

vogels buiten de zwemzone geen negatieve invloed op de bacteriële waterkwaliteit. Bij de andere

stranden zijn wel bacteriologische verontreinigingsbronnen aanwezig maar door de situering van 

de stranden aan een zeer diepe plas zijn de effecten ervan nihil.

Opgemerkt wordt dat deze resultaten voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. Er zal niet 

direct sprake van een normoverschrijding zijn, maar hiermee wordt vooral aangeduid dat 

watervogels wel van invloed kunnen zijn op de bacteriologische waterkwaliteit. De 

bacteriologische kwaliteit van het zwemwater in de speelvijver is in de praktijk beter dan de 

uitkomsten uit ZWEMPROF doen vermoeden. Een belangrijke sturende factor is de waterdiepte 

die in de speelvijver gemiddeld 1,4 meter is (geschatte diepte). Als er gerekend wordt met een 

waterdiepte van 10 cm meer of minder zijn de berekende negatieve effecten respectievelijk 

aanzienlijk kleiner of groter.

Bij speelvijver kunnen ook honden een bron van bacteriële verontreiniging zijn. Het betreft hier 

een incidentele en tijdelijke situatie. Bij droog weer is er geen invloed door hondenfeces te 

verwachten en ook niet wanneer de feces op grotere afstand van de waterlijn ligt. Dan zal het 

verontreinigde regenwater in de bodem zijn weggezakt nog voordat het zwemwater bereikt is. In 

de bodem vindt filtering en zuivering plaats. Echter, net zo belangrijk is dat dit tot onhygiënische 

situaties op het strand zelf kan leiden. Ook heeft dit een negatieve invloed op de beleving van 

zwemmers.

Overige pathogene ziekteverwekkers

Specifieke gezondheidsrisico’s door andere ziekteverwekkers zijn niet te verwachten.

Risico’s door blauwalgen

In Vlietland is jaarlijks sprake van overmatige groei van blauwalgen en gedurende het 

zwemseizoen levert dat regelmatig problemen op. In de jaren en 2003, 2004 en 2007 waren 

blauwalgen vaak aanleiding tot een negatief zwemadvies of -verbod.
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Vooral de blauwalgsoorten die het giftige microcystine produceren komen veel voor zoals 

Microcystis en Anabaena. Dit werd bevestigd in het quick scan onderzoek in 2007 waarbij 

Microcystis dominant werd aangetroffen en Anabaena in geringe mate.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies

Bacteriologische waterkwaliteit

In de periode 2003-2006 werd de bacteriologische waterkwaliteit bij alle drie de zwemlocaties 

(surfstrand, speelvijver en zwemstrand) beoordeeld als aanvaardbaar of goed. De bacteriële 

waarden, die altijd erg laag waren of nauwelijks detecteerbaar, voldeden ruimschoots aan de 

kwaliteitsnorm.

In 2004 en 2006 zijn voor het eerst ook de nieuwe bacteriologische parameters Escherichia coli 

(E. coli) en intestinale enterococcen gemeten. Ook van deze nieuwe parameters waren de 

concentraties erg laag en op basis van deze beperkte gegevens wordt het zwemwater van de 3 

locaties in Vlietland ingedeeld in de kwaliteitsklasse ‘uitstekend’.

Bacteriologische verontreinigingsbronnen

In de speelvijver zijn watervogels in de zwemzone de grootste negatieve beïnvloedingsfactor. 

Daarentegen heeft een grote groep watervogels buiten de zwemzone geen effect op de 

zwemwaterkwaliteit. Ook door honden is in de speelvijver een negatief effect op de 

zwemwaterkwaliteit mogelijk. Bij de andere stranden zijn wel bacteriologische 

verontreinigingsbronnen aanwezig maar door de situering van de stranden aan een zeer diepe 

plas zijn de effecten ervan nihil. Resumerend zijn de bacteriologische verontreinigingsbronnen de

volgende: 

 Surfstrand: geen

 Speelvijver: watervogels (gering/wezenlijk), honden (gering)

 Zwemstrand: geen

Overig

Gezondheidsrisico’s door andere ziekteverwekkers zijn in Vlietland niet te verwachten.

Blauwalgen

In Vlietland is vaak sprake van drijflaagvormende blauwalgen die worden veroorzaakt door 

blauwalgensoorten die het giftige microcystine produceren (vooral Microcystis en in mindere mate

Anabaena). De overlast is het grootst bij de zwemstranden en in de jachthaven. Op basis van de 

beschikbare informatie en ervaringen uit voorgaande jaren, is de kans op een jaarlijkse toxische 

bloei van blauwalgen erg groot.
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7.2 Aandachtspunten en maatregelen

Bacteriologische waterkwaliteit

 In de speelvijver zouden watervogels binnen de zwemzone een bedreiging voor de 

zwemwaterkwaliteit kunnen vormen. Voor de waterkwaliteit is het voldoende wanneer deze 

bij de zwemzone vandaan blijven. Tot op heden was de bacteriologische waterkwaliteit altijd 

goed, dus vanuit die optiek is er geen aanleiding tot het nemen van maatregelen. Wel moet 

voorkomen worden dat de vogelstand zich teveel uitbreidt, dit geldt vooral voor de 

ganzenpopulatie

 Ondanks het verbod voor honden op de stranden tijdens het zwemseizoen, worden deze er 

wel gesignaleerd. Soms wordt hondenfeces op het strand aangetroffen. Door de feces van 

het strand te verwijderen wordt voorkomen dat bacteriële verontreinigingen met het 

afstromende regenwater in de zwemzone terecht komen. In de praktijk is dit echter een 

nauwelijks uit te voeren maatregel. Beter is het om honden gedurende deze periode van de 

zwemstranden te weren door het toezicht aan te scherpen

Zwemzone

 Surfstrand: met het oog op veilig zwemmen wordt voorgesteld het strand op te delen in een 

noordelijk deel voor zwemmers en zuidelijk deel voor surfers. In verband met deze 

conflicterende functies is het raadzaam de zwemzone met een drijflijn af te bakenen. Dit is 

een taak van Groenservice Zuid-Holland. In dit zwemwaterprofiel wordt een andere 

zwemzone voorgesteld dan de provincie Zuid-Holland inmiddels heeft uitgewerkt. Aanpassen 

van de zwemzone is een taak van de provincie Zuid-Holland

 Speelvijver: in dit zwemwaterprofiel is een andere zwemzone voorgesteld dan de provincie 

Zuid-Holland heeft uitgewerkt. Het aanpassen van de zwemzone ligt bij de provincie Zuid-

Holland. Verder wordt voorgesteld dat Rijnland de meetlocatie RO464 verplaatst naar een 

plek binnen drijflijn omdat juist hier de meest kwetsbare groep (kinderen) zwemt. (Rijnland 

heeft dit met ingang van badseizoen 2008 al gedaan)

De nieuwe locatie ligt midden in de zwemzone. 

 

Blauwalgen. 

 Preventieve maatregelen om de blauwalgenproblematiek terug te dringen moeten vooral 

worden gezocht in het terugdringen van de eutrofiëring van de plas. Dit kan worden 

bewerkstelligd door aanpassingen van het watersysteem van Vlietland en de omgeving zodat

de fosfaatbelasting van Vlietland door inlaatwater water verminderd kan worden (isolatie van 

de omgeving). Aangezien Vlietland tevens een functie voor waterberging heeft en onderdeel 

van het boezensysteem is, is dit een zeer rigoureuze maatregel. Voor een deel is dit wel 
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voorzien als KRW maatregel om uit te voeren voor 2015, maar dat betreft alleen het zuidelijke

deel van de plas. Op het noordelijke deel van Vlietland, waar de drie zwemlocaties liggen en 

de meeste blauwalgen voorkomen, blijft de aanvoer water vanuit agrarisch gebied en de 

afwatering naar het Rijn-Schiekanaal (= Vliet) bestaan

 Op dit moment zijn vooral effectgerichte maatregelen beschikbaar zoals drijfschermen, 

beluchten en pompen om bloei van blauwalgen of vorming van drijflagen te voorkomen. In 

het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn veel diepe zandwinputten 

die herhaaldelijk te kampen hebben met overlast als gevolg van drijflagen van blauwalgen. 

Een van de methoden om de blauwalgen te bestrijden in ‘diepe putten’ is het plaatsen van 

een luchtmenginstallatie. In de Nieuwe Meer en de Haarlemmermeerse Bosplas is dit 

effectief gebleken. Rijnland is voornemens om in meer diepe zandwinputten 

luchtmenginstallaties te installeren. Vlietland is een van de locaties die hiervoor in 

aanmerking komt (Prioritering blauwalgenoverlast en menginstallaties, december 2007 en 

beleid diepe putten HH Rijnland, april 2006). Volgens planning wordt in juni 2008 een 

luchtmenginstallatie in Vlietland geplaatst

 Bij het nemen van eventuele maatregelen is het belangrijk rekening te houden met de 

toekomstige herinrichting van het noordelijke deel van Vlietland

Onderwerp Maatregel Wie

Zwemzone Speelvijver: zwemzone aanpassen. Provincie Zuid-Holland

Surfstrand: opdelen noordelijk deel voor zwemmers 

en zuidelijk deel voor surfers.

Tevens zwemzone Surfstrand afbakenen.

Groenservice Zuid-Holland

Surfstrand: zwemzone aanpassen Provincie Zuid-Holland

Bacteriologische waterkwaliteit Verplaatsen meetpunt RO464 binnen de huidige 

drijflijnen (is al gerealiseerd).

Rijnland

Voorkomen dat de ganzenpopulatie zich te sterk 

uitbreid.

Groenservice Zuid-Holland

Toezicht verbod honden op de stranden verscherpen Groenservice Zuid-Holland

Blauwalgen Plaatsing luchtmenginstallatie in juni 2008. Rijnland

7.3 Aanbevelingen vervolgtraject

Actualisatie

Het zwemwaterprofiel voor de zwemlocaties in Vlietland is met deze rapportage gereed. 

Afhankelijk van de zwemwaterindeling waarin de zwemlocaties volgens de EU-zwemwaterrichtlijn

wordt ingedeeld, moet het zwemwaterprofiel regelmatig geactualiseerd worden.
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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 beperkte gegevensset uit het badseizoen van 2006 

en voor het zwemstrand ( noordoost oever) ook in 2004, is een voorzichtige schatting van de 

indeling gedaan. Op alle drie zwemlocaties valt de bacteriologische waterkwaliteit in 

kwaliteitsklasse “uitstekend”. 

Totaal oordeel E. coli intestinale enterococcen

Vlietland Noordwest oever (RO429) Uitstekend Uitstekend Uitstekend

Vlietland Speelvijver (RO464) Uitstekend Uitstekend Uitstekend

Vlietland Noordoost oever (RO515) Uitstekend Uitstekend Uitstekend

Op basis van bovenstaand toetsoordeel is actualisatie van het zwemwaterprofiel Vlietland alleen 

nodig is als de indeling in kwaliteitsklasse wijzigt of slechter wordt.
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Bijlage

1 Situering meetpunten zwemwaterkwaliteit



Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland





Bijlage

2 Resultaten risicoberekening spreadsheet ZWEMPROF



Overzicht ingevulde kentallen ZWEMPROF

  Vlietland
surfstrand

Vlietland
speelvijver

Vlietland
zwemstrand

Oppervlak plas Breedte 600 100 600

Lengte 2.600 225 2.600

Gemiddelde diepte 25 1,4 25

Zwemlocatie Oppervlak zwemzone 4125 7600 21.140

Lengte zwemzone 165 2101) 310

Aantal zwemmers
per dag

Gemiddeld
300 370 450

Extreme drukte
850 1100 1350

Recreatievaart Aantal boten 100 5 100

Extreme drukte 200 10 2) 200

Afstand tot zwemplek 25 400 25

Fractie zwemwater 0,5 0,05 0,5

Beroepsvaart Aantal boten - - -

Afstand tot zwemplek - - -

Fractie zwemwater - - -

Jachthavens Uitwisselingsdebiet 0,2 0,2 0,2

Afstand tot zwemplek 200 430 230

Fractie zwemwater 0,5 0,05 0,5

Scenario
watervogels in de

zwemzone

Aantal 20 20 20

afstand tot zwemplek 0 0 0

Fractie zwemwater 1 1 1

Afstromend
wegwater

(snelweg A4)

Volume (m3) 240 240 240

afstand tot zwemplek 600 400 400

fractie zwemwater 0,01 0,5 0,5

Scenario
watervogels buiten

de zwemzone

Aantal - - -

afstand tot zwemplek - - -

Fractie zwemwater - - -

1 210 meter is lengte zwemstrand. Zwemzone kent geen lengte maar beslaat de hele vijver

2 Voor de speelvijver zijn de aantallen gedeeld door 20 omdat in ZWEMPROF de fractie wel kan worden ingevuld 

maar deze niet wordt meegenomen in de berekeningen



Vlietland Surfstrand

ZWEMPROF

Naam locatie: Vlietlanden surfstrand (noordwestoever)
Datum beoordeling: 10-May-07

Type systeem 1 Overstort gemengd stelsel (incidenteel) Jachthavens (continue belasting)
breedte plas (m) 600 afstand overstort gemengd stelsel 0 Uitwisselingsdebiet met overig water (m3/sec) 0,2
lengte plas (m) 2600 Overstortvolume 0 afstand tot zwemplek (m) 200
gemiddelde diepte plas (m) 25 Fractie naar zwemwater 0 Fractie naar zwemwater 0,5

oppervlak zwemzone (m2) 4125 Overstort gescheiden stelsel (incidenteel) Watervogels (continue belasting) 
lengte zwemstrand (m) 165 afstand overstort gescheiden stelsel 0 Aantal 20

Overstortvolume 0 afstand tot zwemplek (m) 0
Zwemmers Fractie naar zwemwater 0 Fractie naar zwemwater 1
gemiddeld aantal per dag 300
aantal bij extreme drukte 850 Lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf Lokale bron (incidenteel)

Debiet lozing (m3/sec) 0 concentratie ecoli (KVE/sec) 0
Recreatievaart afstand tot zwemplek (m) 0 concentratie enterokokken (KVE/sec) 0
aantal boten per dag 100 Fractie naar zwemwater 0 volume (m3) 0
aantal bij extreme drukte 200 afstand tot zwemplek (m) 0
Afstand tot zwemplek (m) 25 Ongezuiverde lozingen (incidenteel) Fractie naar zwemwater 0

Fractie naar zwemwater 0,5 Volume lozing (m3) 0
afstand tot zwemplek (m) 0 Lokale bron (continu)

RWZI Fractie naar zwemwater 0 belasting ecoli (KVE/halfjaar) 0
Debiet (m3/sec) 0 belasting enterokokken (KVE/halfjaar) 0
afstand tot zwemplek (m) 0 Afstromend wegwater (incidenteel) afstand tot zwemplek (m) 0
Fractie naar zwemwater 0 Volume lozing (m3) 240 Fractie naar zwemwater 0

afstand tot zwemplek (m) 1000
Agrarisch achterland Fractie naar zwemwater 0,01
Bodemtype 3

aantal hectare 0 Beroepsvaart (continue belasting)
mestsoort 3 Aantal boten per dag 0

afstand tot zwemplek (m) 0 afstand tot zwemplek (m) 0
Fractie naar zwemwater 0 Fractie naar zwemwater 0

plas

Melkkoeien

zand

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:   Vlietlanden surfstrand (noordwestoever)
Datum beoordeling:   10-5-2007 legenda IC

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 0,02 0,07 0,01 0,03 gemiddeld zeer druk

0,88 1,11
Recreatievaart 0,20 0,39 0,10 0,20
RWZI 0,00 0,00 eindscore IC eindscore  IC
Agrarisch achterland 0,00 0,00 gemiddeld zeer druk
RioolOverstort 0,77 0,89
gemengd stelsel 0,00 0,00
gescheiden stelsel 0,00 0,00
Lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf 0,00 0,00
Ongezuiverde lozingen 0,00 0,00
Afstromend wegwater 0,00 0,00
Beroepsvaart 0,00 0,00
Jachthavens 0,00 0,00
Watervogels 0,66 0,66
Lokale bron (Incidenteel) 0,00 0,00
Lokale bron (continue belasting) 0,00 0,00



Vlietland Speelvijver

Naam locatie: Vlietlanden Speelvijver
Datum beoordeling: 10-May-07

Type systeem 1 Overstort gemengd stelsel (incidenteel) Jachthavens (continue belasting)
breedte plas (m) 100 afstand overstort gemengd stelsel 0 Uitwisselingsdebiet met overig water (m3/sec) 0,2
lengte plas (m) 225 Overstortvolume 0 afstand tot zwemplek (m) 430
gemiddelde diepte plas (m) 1,4 Fractie naar zwemwater 0 Fractie naar zwemwater 0,05

oppervlak zwemzone (m2) 7600 Overstort gescheiden stelsel (incidenteel) Watervogels (continue belasting) 
lengte zwemstrand (m) 210 afstand overstort gescheiden stelsel 0 Aantal 10

Overstortvolume 0 afstand tot zwemplek (m) 0
Zwemmers Fractie naar zwemwater 0 Fractie naar zwemwater 1
gemiddeld aantal per dag 370
aantal bij extreme drukte 1100 Lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf Lokale bron (incidenteel)

Debiet lozing (m3/sec) 0 concentratie ecoli (KVE/sec) 0
Recreatievaart afstand tot zwemplek (m) 0 concentratie enterokokken (KVE/sec) 0
aantal boten per dag 5 Fractie naar zwemwater 0 volume (m3) 0
aantal; bij extreme drukte 10 afstand tot zwemplek (m) 0
Afstand tot zwemplek (m) 400 Ongezuiverde lozingen (incidenteel) Fractie naar zwemwater 0

Fractie naar zwemwater 0,05 Volume lozing (m3) 0
afstand tot zwemplek (m) 0 Lokale bron (continu)

RWZI Fractie naar zwemwater 0 belasting ecoli (KVE/halfjaar) 0
Debiet (m3/sec) 0 belasting enterokokken (KVE/halfjaar) 0
afstand tot zwemplek (m) 0 Afstromend wegwater (incidenteel) afstand tot zwemplek (m) 0
Fractie naar zwemwater 0 Volume lozing (m3) 240 Fractie naar zwemwater 0

afstand tot zwemplek (m) 400
Agrarisch achterland Fractie naar zwemwater 0,5
Bodemtype 3

aantal hectare 0 Beroepsvaart (continue belasting)
mestsoort 3 Aantal boten per dag 0

afstand tot zwemplek (m) 0 afstand tot zwemplek (m) 0
Fractie naar zwemwater 0 Fractie naar zwemwater 0

plas

Melkkoeien

zand

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:   Vlietlanden Speelvijver
Datum beoordeling:   10-5-2007 legenda IC

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 0,50 1,49 0,25 0,75 gemiddeld zeer druk

3,04 4,07
Recreatievaart 0,04 0,07 0,02 0,04
RWZI 0,00 0,00 eindscore IC eindscore  IC
Agrarisch achterland 0,00 0,00 gemiddeld zeer druk
RioolOverstort 2,77 3,29
gemengd stelsel 0,00 0,00
gescheiden stelsel 0,00 0,00
Lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf 0,00 0,00
Ongezuiverde lozingen 0,00 0,00
Afstromend wegwater 0,00 0,00
Beroepsvaart 0,00 0,00
Jachthavens 0,00 0,00
Watervogels 2,50 2,50
Lokale bron (Incidenteel) 0,00 0,00
Lokale bron (continue belasting) 0,00 0,00



Vlietland Speelvijver - scenario grote groep watervogels buiten de zwemzone

ZWEMPROF

Naam locatie: Vlietlanden Speelvijver
Datum beoordeling: 10-May-07

Type systeem 1 Overstort gemengd stelsel (incidenteel) Jachthavens (continue belasting)
breedte plas (m) 100 afstand overstort gemengd stelsel 0 Uitwisselingsdebiet met overig water (m3/sec) 0,2
lengte plas (m) 225 Overstortvolume 0 afstand tot zwemplek (m) 430
gemiddelde diepte plas (m) 1,4 Fractie naar zwemwater 0 Fractie naar zwemwater 0,05

oppervlak zwemzone (m2) 7600 Overstort gescheiden stelsel (incidenteel) Watervogels (continue belasting) 
lengte zwemstrand (m) 210 afstand overstort gescheiden stelsel 0 Aantal 50

Overstortvolume 0 afstand tot zwemplek (m) 1
Zwemmers Fractie naar zwemwater 0 Fractie naar zwemwater 1
gemiddeld aantal per dag 370
aantal bij extreme drukte 1100 Lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf Lokale bron (incidenteel)

Debiet lozing (m3/sec) 0 concentratie ecoli (KVE/sec) 0
Recreatievaart afstand tot zwemplek (m) 0 concentratie enterokokken (KVE/sec) 0
aantal boten per dag 5 Fractie naar zwemwater 0 volume (m3) 0
aantal; bij extreme drukte 10 afstand tot zwemplek (m) 0
Afstand tot zwemplek (m) 400 Ongezuiverde lozingen (incidenteel) Fractie naar zwemwater 0

Fractie naar zwemwater 0,05 Volume lozing (m3) 0
afstand tot zwemplek (m) 0 Lokale bron (continu)

RWZI Fractie naar zwemwater 0 belasting ecoli (KVE/halfjaar) 0
Debiet (m3/sec) 0 belasting enterokokken (KVE/halfjaar) 0
afstand tot zwemplek (m) 0 Afstromend wegwater (incidenteel) afstand tot zwemplek (m) 0
Fractie naar zwemwater 0 Volume lozing (m3) 240 Fractie naar zwemwater 0

afstand tot zwemplek (m) 400
Agrarisch achterland Fractie naar zwemwater 0,5
Bodemtype 3

aantal hectare 0 Beroepsvaart (continue belasting)
mestsoort 3 Aantal boten per dag 0

afstand tot zwemplek (m) 0 afstand tot zwemplek (m) 0
Fractie naar zwemwater 0 Fractie naar zwemwater 0

plas

Melkkoeien

zand

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:   Vlietlanden Speelvijver
Datum beoordeling:   10-5-2007 legenda IC

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 0,50 1,49 0,25 0,75 gemiddeld zeer druk

3,04 4,07
Recreatievaart 0,04 0,07 0,02 0,04
RWZI 0,00 0,00 eindscore IC eindscore  IC
Agrarisch achterland 0,00 0,00 gemiddeld zeer druk
RioolOverstort 2,77 3,29
gemengd stelsel 0,00 0,00
gescheiden stelsel 0,00 0,00
Lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf 0,00 0,00
Ongezuiverde lozingen 0,00 0,00
Afstromend wegwater 0,00 0,00
Beroepsvaart 0,00 0,00
Jachthavens 0,00 0,00
Watervogels 2,50 2,50
Lokale bron (Incidenteel) 0,00 0,00
Lokale bron (continue belasting) 0,00 0,00



Vlietland Zwemstrand

ZWEMPROF

Naam locatie: Vlietlanden Zwemstrand
Datum beoordeling: 10-May-07

Type systeem 1 Overstort gemengd stelsel (incidenteel) Jachthavens (continue belasting)
breedte plas (m) 600 afstand overstort gemengd stelsel 0 Uitwisselingsdebiet met overig water (m3/sec) 0,2
lengte plas (m) 2600 Overstortvolume 0 afstand tot zwemplek (m) 230
gemiddelde diepte plas (m) 25 Fractie naar zwemwater 0 Fractie naar zwemwater 0,5

oppervlak zwemzone (m2) 12140 Overstort gescheiden stelsel (incidenteel) Watervogels (continue belasting) 
lengte zwemstrand (m) 310 afstand overstort gescheiden stelsel 0 Aantal 20

Overstortvolume 0 afstand tot zwemplek (m) 0
Zwemmers Fractie naar zwemwater 0 Fractie naar zwemwater 1
gemiddeld aantal per dag 450
aantal bij extreme drukte 1350 Lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf Lokale bron (incidenteel)

Debiet lozing (m3/sec) 0 concentratie ecoli (KVE/sec) 0
Recreatievaart afstand tot zwemplek (m) 0 concentratie enterokokken (KVE/sec) 0
aantal boten per dag 100 Fractie naar zwemwater 0 volume (m3) 0
aantal; bij extreme drukte 200 afstand tot zwemplek (m) 0
Afstand tot zwemplek (m) 25 Ongezuiverde lozingen (incidenteel) Fractie naar zwemwater 0

Fractie naar zwemwater 0,5 Volume lozing (m3) 0
afstand tot zwemplek (m) 0 Lokale bron (continu)

RWZI Fractie naar zwemwater 0 belasting ecoli (KVE/halfjaar) 0
Debiet (m3/sec) 0 belasting enterokokken (KVE/halfjaar) 0
afstand tot zwemplek (m) 0 Afstromend wegwater (incidenteel) afstand tot zwemplek (m) 0
Fractie naar zwemwater 0 Volume lozing (m3) 240 Fractie naar zwemwater 0

afstand tot zwemplek (m) 400
Agrarisch achterland Fractie naar zwemwater 0,5
Bodemtype 3

aantal hectare 0 Beroepsvaart (continue belasting)
mestsoort 3 Aantal boten per dag 0

afstand tot zwemplek (m) 0 afstand tot zwemplek (m) 0
Fractie naar zwemwater 0 Fractie naar zwemwater 0

plas

Melkkoeien

zand

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:   Vlietlanden Zwemstrand
Datum beoordeling:   10-5-2007 legenda IC

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 0,02 0,05 0,01 0,02 gemiddeld zeer druk

0,87 1,10
Recreatievaart 0,20 0,39 0,10 0,20
RWZI 0,00 0,00 eindscore IC eindscore  IC
Agrarisch achterland 0,00 0,00 gemiddeld zeer druk
RioolOverstort 0,76 0,88
gemengd stelsel 0,00 0,00
gescheiden stelsel 0,00 0,00
Lozingen slachthuis of mestverwerkend bedrijf 0,00 0,00
Ongezuiverde lozingen 0,00 0,00
Afstromend wegwater 0,00 0,00
Beroepsvaart 0,00 0,00
Jachthavens 0,00 0,00
Watervogels 0,66 0,66
Lokale bron (Incidenteel) 0,00 0,00
Lokale bron (continue belasting) 0,00 0,00



Bijlage

3 Data blauwalgen en fysisch chemische toestandsvariabelen



Overzicht van de gegevens blauwalgen onderzoek 2003-2007

 Vlietland speelvijver RO464 Vlietland, noordoost oever RO515 Vlietland surfstrand

 Micro
-cys-
tine

Drijf-
laag

Ana-
baena

Aphanizo
-menon

Micro-
cystis

Micro-
cystis 
kolonie

Plankto
-thrix

Pseudo-
anabaena

Chroococ-
cales

Hormo-
gonales

Actie Micro-
cys-
tine

Drijf-
laag

Ana-
baena

Aphanizo-
menon

Micro-
cystis

Micro-
cystis 
kolonie

Pseudo-
anabaena

Chroococ-
cales

Hormo-
gonales

Actie Actie

 µg/l  aantal cellen per ml  µg/l  aantal cellen per ml   

2003                       

7-5-2003 2 2

21-5-2003 2

11-6-2003 2 2

26-6-2003 2

8-7-2003 2 3 ja

24-7-2003 2

11-8-2003 2 2

20-8-2003 2

28-8-2003 2 ja zwemverbod van

10-9-2003 3 4 26-08-2003 tot

25-9-2003 2 eind badseizoen

2004

5-8-2004 26 ja

10-8-2004 2 zwemverbod

2-9-2004 2 ja 10 - 26 aug

2005

Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden

2006

3-7-2006 2 2

19-7-2006 2 2

31-7-2006 2 2

17-8-2006 3 2

30-8-2006 5 6

11-9-2006 2 ja 2

27-9-2006 ja ja

2007 Quick scans soortensamenstelling

29-5-2007 15.625 434 276.801 434 868



 Vlietland speelvijver RO464 Vlietland, noordoost oever RO515 Vlietland surfstrand

 Micro
-cys-
tine

Drijf-
laag

Ana-
baena

Aphanizo
-menon

Micro-
cystis

Micro-
cystis 
kolonie

Plankto
-thrix

Pseudo-
anabaena

Chroococ-
cales

Hormo-
gonales

Actie Micro-
cys-
tine

Drijf-
laag

Ana-
baena

Aphanizo-
menon

Micro-
cystis

Micro-
cystis 
kolonie

Pseudo-
anabaena

Chroococ-
cales

Hormo-
gonales

Actie Actie

 µg/l  aantal cellen per ml  µg/l  aantal cellen per ml   

31-5-2007 2 2

6-6-2007 2 2

11-6-2007 2 496 2

26-6-2007 651 868 7.595 2 868 36.675 1.736

9-7-2007 15 ja 10.417 32.552 67 ja 7.813 432.292 3.646

16-7-2007 3 zwemverbod 6 zwemverbod zwemverbod

18-7-2007 2 12-23 juli 2 12-23 juli 12-23 juli

24-7-2007 5.208 16.059 434 6.944 651

7-8-2007 14 30 ja

13-8-2007 2 22.059 14.706 106.209 2.451 24.510 13.480 zwemverbod 2 3.906 23.958 31.250 6.771 19.531 zwemverbod zwemverbod

22-8-2007 3 10-24 aug 2 10-24 aug 10-24 aug

28-8-2007 5 24.306 273.003

3-9-2007 1.100 ja 2

5-9-2007 26 60.764

18-9-2007 2 2

Toelichting:
Microcystine: overschrijding van de WHO gezondheidsnorm microcystine (norm is 20 µg/l)

Bauwalgen: verhoogde concentratie

Blauwalgen: overschrijding risicowaarde 100.000 cellen/ml (aangepaste protocol Veilig zwemmen, april 2008)



Meetpunt RO299 - midden op de plas

Stikstof - meetpunt RO299
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Chloride - meetpunt RO299
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Overzicht basisparameters zwemwaterkwaliteit Vlietland 2003 - 2007

Bacteriologische kwaliteit 

max (kve/100 ml)

aanwezigheid

drijflaag 

algen 

Watertemperatuur

C max.

Doorzicht

(cm) min.

pH 

min. - max.

Som Coli’s TT Coli’s 

Vlietland noordwest oever - surfstrand (RO429)

2003 330 300 veel 24 70 8,3 - 8,8

2004 240 160 veel 22 60 8,1 - 8,6

2005 140 210 - 21 50 8,2 - 8,5

2006 250 180 ? 24 50 8,1 - 8,7

2007 500 410 veel 22 60 8,3 - 8,7

Vlietland noordoost oever - speelvijver (RO464)

2003 230 160 veel 25 40 8,2 - 8,7

2004 98 74 veel 23 50 8 - 8,6

2005 330 100 - 22 35 8 - 8,7

2006 180 140 ? 25 40 7,9 - 8,8

2007 810 760 veel 22 25 7,9 - 8,9

Vlietland noordoost oever - zwemstrand (RO515)

2003 140 140 veel 24 60 7,8 - 8,8

2004 78 380 veel 24 60 8,1 - 8,5

2005 40 76 - 21 50 8,3 - 8,6

2006 110 170 ja 24 50 8,1 - 8,8

2007 330 920 veel 22 30 8,4 - 8,8

Norm ≤10.000 ≤2.000 -- 25  100 6,5 ≤ pH ≤ 9
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4 Beoordeling zwemwaterkwaliteit volgens de huidige en nieuwe EU-

zwemwaterrichtlijn



Berekening toetswaarden 

De nieuwe zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) verschilt op veel punten van de huidige richtlijn 76/160/EG. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de veranderingen in de beoordelingssystematiek.

Nieuwe EU-richtlijn

In de nieuwe beoordelingssystematiek wordt uitgegaan van een meetreeks over een periode van 4 jaren 

(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 kolonie vormende eenheden / 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 tot en met 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)

Aantallen in kolonievormende eenheden per 100 ml (kve/100 ml)

Huidige EU-richtlijn

Volgens de huidige zwemwaternormering wordt uitgegaan van een meetreeks over één zwemseizoen. De 

kwaliteitsbeoordeling wordt 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. 

Voldoende: 95 % van de metingen voldoet aan de maximale norm van 20.000 kve per 100 ml aan 

thermotolerante bacteriën en 95 % voldoet aan de maximale norm van 100.000 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 ml en niet meer dan 15.000 kolonievormende 

eenheden aan het totaal aantal bacteriën van de coligroep per 100 ml

 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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5 Verslag veldbezoek



Vlietland Surfstrand Zwemstrand Speelvijver
Locatiebezoek d.d. 21-04-2008, 13.50 uur 21-04-2008, 12.40 uur 21-04-2008, 13.00 uur
Luchttemperatuur: 16 gr. C 16 gr. C 16 gr. C
Drukte tijdens locatiebezoek: Zwemseizoen nog niet 

geopend (gezin van vier 

personen aanwezig)

Zwemseizoen nog niet 

geopend

Zwemseizoen nog niet 

geopend

Afmetingen De speelvijver bestaat uit 

twee stranden waarvan het 

zuidelijke strand is afgezet 

met ballenlijnen
Lengte strand (m) 340 310 220 (145 + 75)
Breedte strand (m) 10-20 7-22 6-20

Voorzieningen
Sanitaire voorzieningen 

(aangesloten op rioolstelsel)

Toilet gebouw van de 

surfvereniging waarvan 1 

toilet geopend (erg smerig) 

en 2 zijn afgesloten

Op de parkeerplaats aan de 

Gele Lis zijn 2 Dixies 

geplaatst 

Op de parkeerplaats aan de 

Gele Lis zijn 2 Dixies 

geplaatst

Prullenbakken Aanwezig Aanwezig Aanwezig
Toezicht (waar) Er is alleen toezicht op de 

hygiëne, maar dat is niet 

permanent

Er is alleen toezicht op de 

hygiëne, maar dat is niet 

permanent

Er is alleen toezicht op de 

hygiëne, maar dat is niet 

permanent
Speeltoestellen Geen Geen Geen
Drijflijn(en) Niet aanwezig Aanwezig Aanwezig

Ondergrond (strand, oever, 

waterbodem)

Zand Zand Zand

Stromingsrichting water Oost naar west Oost naar west Oost naar west

Riolering en regenwater
Lozingspunten regenwaterafvoer Nee Nee Nee
Afstromend wegwater Geen direct afstromend 

wegwater

Geen direct afstromend 

wegwater

Geen direct afstromend 

wegwater
Overstorten rioolstelsel Nee Nee Nee
Ongezuiverde lozingen Nee Nee Nee
Lozingspunt RWZI Geen directe RWZI’s 

aanwezig

Geen directe RWZI’s 

aanwezig

Geen directe RWZI’s 

aanwezig

Scheepvaart (recreatie-, 

beroepsvaart, woonboten)
Vaart, vaarroute Nee Nee Nee
(Jacht)havens Ja Ja Ja
Aanlegsteigers Nee Nee Ja. Dit is een vissteiger en 

niet voor boten bedoeld
Woonboten Nee Nee Nee
Dieren
Huisdieren op strand Ja, honden Ja, honden Geen honden waargenomen
Watervogels aanwezig (welke, 

hoeveel)

Ja, ganzen (10-15) en 

meerkoeten 5 stuks

Meerkoeten (circa 10 stuks),

scholeksters (10 stuks) 

kokmeeuwen (2 stuks)

Meerkoeten (circa 2 stuks) en

scholeksters (10 stuks)



Vlietland Surfstrand Zwemstrand Speelvijver
Ratten Nee Nee Nee

Flora
Waterplanten Nee Niet gezien Ja (ter hoogte van steiger en 

begin ballenlijnen)
Omgeving Ligweide/speelweide (gras) Ligweide/speelweide (gras) Ligweide/speelweide (gras)
Algen Niet aanwezig Niet aanwezig Niet aanwezig

Hygiëne
Feces aanwezig op strand (vogels, 

honden, zwemmers, enzovoort.)

Ja van (water)vogels Ja van (water)vogels Ja van (water)vogels

Algemene hygiëne Redelijk schoon Redelijk schoon Redelijk schoon
Drijvend vuil Geen Geen Ja in wind/ stromingsluwe 

hoek ophoping van zwerfvuil 

in het water
Dode dieren Nee Ja een dode haas ter 

hoogte van dwarssloot aan 

zuidkant van zwemstrand 

(op de oever)

Ja een dode kievit binnen de 

ballenlijnen (in het water)

Werkzaamheden (baggeren, 

onderhoud, oevers)

Onbekend Onbekend Onbekend

Omgeving
Industrie Geen Geen Geen
Weilanden en/of boerderijen Nee Ten zuidwesten van het 

zwemstrand is een 

verbinding met 

achterliggend agrarisch 

gebied (via duikers)

Ten zuidwesten van het 

zwemstrand is een verbinding

met achterliggend agrarisch 

gebied (via duikers)

Overig Ten zuiden van de 

zwemlocatie ligt een 

natuurgebied (vogels)

Ten zuiden van de 

zwemlocatie ligt een 

natuurgebied (vogels)

Ten zuiden van de 

zwemlocatie ligt een 

natuurgebied (vogels)

Overig
Soorten waterplanten Onbekend Onbekend Onbekend
Doorzicht Niet gemeten. Niet gemeten. Niet gemeten.
Soorten vis Onbekend, niet gezien Onbekend, niet gezien Onbekend, niet gezien
Algemene indruk waterkwaliteit Water is schoon. Water is schoon. Water is schoon.
Geur Neutraal Neutraal Neutraal
Kleur Natuurlijk Natuurlijk Natuurlijk
Schuim Geen Geen Geen
Ondergrond van het zwemwater Zand (voormalig veen 

gebied)

Zand (voormalig veen 

gebied)

Zand (voormalig veen 

gebied)
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