
Zwemmen buiten aangewezen 
zwemwaterlocaties 
Steeds meer mensen zwemmen buiten formeel aangewezen zwemlocaties.  
Dit is goed te zien in bijvoorbeeld steden waar mensen soms een duik nemen in de 
grachten. Maar ook rivieren, plassen en kanalen zijn populair. Daarnaast worden 
er vaker City Swims, MudRuns, en dergelijke georganiseerd, waarbij mensen in 
contact met het water komen. Sommige gemeenten stimuleren waterrecreatie door 
de aanleg van bijvoorbeeld speelvijvers, steigers, stadsstranden, en loungeplekken 
aan het water. Er kunnen echter risico's zitten aan het zwemmen buiten aangewezen 
zwemwaterlocaties voor zowel de gezondheid als de zwemveiligheid.

Met onze integrale kennis van watersystemen ondersteunt 
Deltares beheerders bij het verbeteren van de veiligheid 
op deze niet-aangewezen zwemlocaties. Zo brengen we 
samen met bedrijven, overheid, en onderwijsinstellingen 
potentiele risico’s in kaart. Daarnaast ontwikkelen, testen  
en evalueren we oplossingen om de veiligheid van de 
zwemmers op niet-formele zwemlocaties te verbeteren. 
Dat gebeurt niet alleen door de waterkwaliteit te verbeteren 
maar ook op andere manieren. Oplossingen zijn vaak een 
combinatie van innovatieve monitoring, burgeronderzoek, 
modellering, inrichting en betere, actuele informatievoor-
ziening en communicatie. 

Sneltest voor DNA-detectie 
ziekteverwekkers in het veld
Het tijdig signaleren van ziekteverwekkers is van cruciaal 
belang om snel maatregelen te kunnen treffen en om de 
gezondheidsrisico’s te minimaliseren. DNA-technieken 
zijn een alternatief om op een betrouwbare manier sneller 
analyseresultaten te verkrijgen voor aanwezigheid van 
ziekteverwekkers. 
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Het detecteren van ziekteverwekkers en blauwalg toxines 
kan binnen enkel uren door het DNA van specifieke orga-
nismen in het water aan te tonen. Met deze techniek kan 
onderscheid gemaakt worden tussen toxische blauwal-
gen en blauwalgen die geen risico vormen waardoor 
een zwemplek niet onnodig afgesloten hoeft te worden. 
Detectie gebeurt met de kwantitatieve Polymerase Chain 
Reaction (qPCR) methode. Deze methode is niet alleen 
sneller dan de standaardmethodes maar ook goedkoop 
en er kunnen micro-organismen mee gedetecteerd worden 
die niet te kweken zijn in het laboratorium. 

Met  mobiele qPCR apparaten kunnen op locatie micro- 
organismen binnen 2 uur worden gedetecteerd. De metho-
de kan als screening dienen voor de water beheerder die zo 
een goede risico-evaluatie kan uitvoeren. Er zijn al verschil-
lende pilots uitgevoerd voor detectie van E. coli in recreatie-
wateren. Daarbij werd er ook gekeken naar de mogelijkheid 
om detectie van E. coli en Leptospira, en blauwalg toxine te 
combineren.

Deze methode kan worden gebruikt bij een evenement, of 
een calamiteit, om snel inzicht te krijgen of de E. coli con-
centratie toe- of afneemt in de tijd. Bijvoorbeeld bij de City 
Swim in Amsterdam van 2018, waarbij de methode heeft 
bijgedragen in de beslissing om het evenement kort tevoren 
af te lasten in verband met ontoereikende water kwaliteit. 

Foto (boven) Mobiele meting 
Figuur (onder) Modellering van E.coli in de ruimte op een bepaald moment 
in de tijd. Dit is op basis van historische data (2011/2012) en kennis over 
het stromingspatroon in het gemodelleerde gebied.

‘ Het tijdig 
signaleren van 
ziekteverwekkers 
is van cruciaal 
belang om snel 
maatregelen te 
kunnen treffen’

Waterveiligheid voorspellen aan 
de hand van modellen
Deltares werkt ook aan het modelleren van waterstromen  
en waterkwaliteit. Het Delft3D model modelleert en voor-
spelt water stromen en sedimenttransport. Dit model kan 
ook schadelijke algenbloei voorspellen aan de hand van 
realtime data en zo dienen als early warning signaal voor 
zwemlocaties. Met D-HYDRO suite kunnen waterstromen 
in bebouwde omgevingen zoals havens, sluizen en steden 
gesimuleerd worden, in combinatie met waterkwaliteit. 
Deze modellen kunnen zo ook bijdragen aan zwemwater-
veiligheid. Een voorbeeld hiervan is de muienradar waarbij 
realtime video data en computer modellen zijn gecombi-
neerd om muien te voorspellen. Voor waterkwaliteit is er 
de Algenrader, waarmee voorspellingen worden gedaan 
over blauwalgen groei en het effect van verschillende maat-
regelen. 

Maatregelen om de veiligheid 
te vergroten: van stenen tot 
applicatieontwikkeling
In kustgebieden kan informatie over stroomsnelheden, 
waterdiepten en strandbreedte een beter inzicht geven in 
de zwemwaterveiligheid voor reddingsbrigades. Voor de 
Zandmotor, een kunstmatige zandbak in Zuid-Holland, 
is een applicatie ontwikkeld voor de reddingsbrigade 
(zandmotorapp.deltares.nl) die geactualiseerde data 
geeft over stroomsnelheden en strandbreedte om te 
helpen de zwemveiligheid te bepalen. 

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/weten-er-ook-poepbacterieen-water-zwemmen/
https://www.deltares.nl/nl/nieuws/om-veilig-te-zwemmen-er-straks-een-snellere-kwaliteitscheck/
https://www.deltares.nl/nl/nieuws/om-veilig-te-zwemmen-er-straks-een-snellere-kwaliteitscheck/
https://oss.deltares.nl/nl/web/delft3d
https://www.deltares.nl/app/uploads/2015/12/Brochure-D-HYDRO-Suite.pdf
https://www.deltares.nl/app/uploads/2016/09/Flyer-Algenradar-voorspelt-algenbloei.pdf
https://www.deltares.nl/nl/nieuws/nieuwe-opdracht-voor-zwemveiligheid-applicatie-zandmotor/
http://zandmotorapp.deltares.nl
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Burgers onderzoeken zelf 
waterkwaliteit: Citizen science
Veel inwoners willen graag meer kennis en informatie 
hebben over het water in hun buurt. Dit blijkt uit grote be-
langstelling voor ‘Het Schone Waterexperiment’ (HSWE) 
in Amsterdam en ‘Almere meet water’ waarin honderden 
burgers zelf de kwaliteit van oppervlaktewater hebben  
onderzocht in hun eigen stad. Een van de redenen om 
mee te doen was dat deelnemers of hun kinderen  
zwemmen in bijvoorbeeld een gracht in de buurt. In beide 
projecten onderzochten de burgers zelf onder andere 
het doorzicht, temperatuur, kleur en geur van het water, 
en hoeveelheid E. coli-bacteriën. Na afloop van HSWE 
gaf 74% van deelnemers aan dat kennis over de kwaliteit 
van het Amsterdamse oppervlaktewater was vergroot. Dit 
soort citizen scienceprojecten zijn belangrijk voor bewust-
wording van de waterkwaliteit en risico’s bij water contact. 
Ook biedt het burgers de kans om goed geïnformeerd te 
belissen hoe zij het water gebruiken. 

Informatie die burgers helpt om 
weloverwogen te beslissen waar 
ze zwemmen
Op formele zwemlocaties staan informatieborden en op 
zwemwater.nl kan iedereen informatie vinden over de 
kwaliteit van het zwemwater. Buiten deze locaties hebben 
mensen geen of nauwelijks informatie die hen helpt om 
weloverwogen te beslissen of ze ergens veilig kunnen 
zwemmen. Soms plaatsen waterbeheerders borden om 

te waarschuwen voor risico’s. Vernieuwende ideeën, zoals 
het plaatsen van een waarschuwingslamp die tijdens en 
een aantal dagen na een rioolwateroverstorting brandt, 
worden genoemd maar zijn nog niet gerealiseerd. 

Als onderdeel van Climate Café wordt een data base aan-
gelegd van populaire maar niet-formele zwem plekken, 
de kenmerken van die plekken, potentiele risico’s voor 
zwemmers, en van maatregelen die al zijn genomen om 
de veiligheid te vergroten. Vervolgonderzoek op deze 
plaatsen leidt tot meer inzicht in de effectiviteit van maat-
regelen.

https://www.deltares.nl/app/uploads/2018/02/Rapport_Het_Schone_Waterexperiment1.pdf
https://www.deltares.nl/nl/nieuws/experimenten-doen-en-leren-de-zichtbare-en-onzichtbare-waterwereld-via-almere-meet-water/
http://climatecafe.nl


Foto Marineterrein Amsterdam

Het kan, wildzwemlocatie wordt 
officiële zwemlocatie 
Lange tijd werd er gezwommen in de binnenhaven van 
het Marineterrein in Amsterdam terwijl dit geen officiële 
zwem locatie was. De gemeente Amsterdam en Project-
bureau Marineterrein hadden dan ook de wens om hier 
een formele locatie van te maken. Eerder onderzoek wees 
uit dat er af en toe een te hoge concentratie E. coli aan-
wezig was in het water. In 2017 heeft Deltares onderzoek 
verricht naar mogelijke bronnen van deze verontreiniging 
met behulp van innovatieve monitoring. Er werd gedurende 
3 maanden gemonitord met een Aquascope, een on-site 
meetsysteem waarbij op afstand op specifieke momenten 
een waterkwaliteitsmeting kon worden gestart om de 
aanwezige aantallen fecale bacteriën en enterococcen te 
bepalen. Naast de monitoring is een Delft3D-FLOW model 
opgezet en bepaald welke wateren (IJ, kanalen, grachten) 
de belangrijkste bijdrage leveren aan het watervolume, en 
de E. coli- fractie in de binnenhaven. Deze combinatie van 

methoden toonde aan dat de bron van E. coli verontrei-
niging bij een riooloverstort en hemelwaterafvoer op het 
Marineterrein zelf zat. Vervolgens is de bron van vervuiling 
opgespoord en gesaneerd. Het Marineterrein heeft de 
afgelopen jaren ook gewerkt aan de zwemveiligheid, zo zijn 
er steigers en een drijvende boardwalk aangelegd, waar-
door de binnenhaven van het Marineterrein afgeschermd 
is voor zwemmers. Er zijn trappen om goed het water in en 
uit te komen en er is groenvoorziening voor de badgasten. 
Ondertussen wordt de waterkwaliteit goed in de gaten 
gehouden door Waternet. Om een officiële zwemlocatie 
te worden moet nu worden aangetoond dat het water 2 
jaar lang voldoet aan de kwaliteitseisen van de Europese 
zwemwater richtlijn.

Meer informatie:
Suzanne van der Meulen,  Bas van der Zaan

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek 
op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan 
slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en 
maatschappij. Deltares is gevestigd in Delft en Utrecht.
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https://www.marineterrein.nl/wp-content/uploads/2016/06/11201236-000-BGS-0004-r-Monitoring-en-modellering-waterkwaliteit-binnenhaven-Marineterrein-Amsterdam-DEF.pdf

