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Inleiding
De zwemwaterkwaliteit op de zwemlocatie Naaktrecreatie Spaarnwoude heeft in 2015 de
beoordeling “slecht”. Hierdoor moet na 2 jaar een actualisatie van het zwemwaterprofiel
plaats vinden.
In de Europese Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) is de verplichting opgenomen dat door
de waterbeheerder een zwemwaterprofiel moet worden opgesteld.
Afhankelijk van de zwemwaterkwaliteit waarin de zwemlocatie volgens de EUzwemwaterrichtlijn wordt ingedeeld moet het zwemwaterprofiel worden geactualiseerd.
In tabel 1 staat de actualisatietermijn weergegeven.
Tabel 1 actualisatie zwemwaterprofielen
zwemwaterindeling
"uitstekend"
"goed"
"aanvaardbaar"
"slecht"

actualisatie zwemwaterprofiel vindt ten minste plaats om
de:
alleen als de indeling verandert in "goed", "aanvaardbaar"
of "slecht"
vier jaar
drie jaar
twee jaar

In de tabel is af te lezen dat bij een slechte zwemwaterindeling het zwemwaterprofiel na
2 jaar geactualiseerd moet worden.
In onderstaande factsheet zijn de updates weergegeven.
Samenvatting:
I
De locatie Kleipoel had in 2012 het oordeel “goed” en moet in 2016 geactualiseerd
worden.
Er zijn geen wijzigingen opgetreden in het watersysteem. Om een indruk te krijgen wat
de variatie is tussen de meetjaren is de zwemwaterkwaliteit per jaar berekend. Dit is niet
conform de zwemwaterrichtlijn die uitgaat van een aaneengesloten meetreeks van vier
zwemseizoenen.
Op de locatie Kleipoel is het jaarlijkse zwemwateroordeel van 2013 aanvaardbaar, in
2014 goed, en in 2015 – 2016 uitstekend. Het eindoordeel over de periode 2013-2016 is
eveneens uitstekend.
Het zwemwaterprofiel hoeft niet opnieuw geactualiseerd te worden indien er geen
verslechtering optreedt.
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Overige
verontreinigingen

Zwemmersjeuk
Botulisme

Geen meldingen
Geen meldingen

Kenmerken

Diepte zwemwater/zwemzone
Doorstroming
Waterpeil
Kwel/wegzijging
Oppervlak zwemwater
Oppervlak zwemzone
Aantal bezoekers/zwemmers
Honden
Vogels
Functies
KRW status
Toegang

max 1.40 m
redelijk
-0.61 / - 0.64 m NAP
geen
82.000 m²
710 m²
100
geen
0 - 20
Zwemwater
Kunstmatig M27
openbaar

Aandachtspunten en maatregelen
NVT
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