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 Inleiding 

 Waarom vallen zwembaden onder de 
milieuwetgeving?

 Zwembadchemie
◦ Chloor, een noodzakelijk kwaad

 Chemische risico's
◦ Trichloraminen
◦ Trihalomethanen

 Een kijk op de nieuwe parameters van de 
nakende nieuwe zwemwaterwetgeving



 Onze huidige circulatiebaden kunnen terecht een 
plaats genoemd worden waar de mensen zowel 
naar ontspanning als naar sociale contacten 
zoeken. 

 Om deze doelstellingen onder optimale 
omstandigheden te laten verlopen dienen er een 
aantal concrete voorwaarden vervuld te worden.

 Optimaal is immers synoniem voor aangenaam. 



 Dit alles vraagt een uitgesproken technische 
kennis van de verantwoordelijken niet alleen 
bij de bouw maar ook achteraf bij de 
exploitatie ervan.



 Het uitgangspunt voor de beheersing van de 
kwaliteit in deze zwembaden is:

◦ De bescherming van de gezondheid van de baders 
en badmeesters.

◦ Een veilig en aangenaam vertoeven tijdens het 
verblijf van de baders in en rond de zwemkom.  



 Behandeling van zwembadwater is onvermijdelijk 
vanaf het ogenblik dat het water door meer dan 
één persoon wordt gebruikt. 

 Indien het water na iedere zwemmer volledig wordt 
ververst dan is er geen zwembadwaterbehandeling 
noodzakelijk.

Dit geldt voor alle zwemgelegenheden waarin tegen 
vergoeding gebruik van de accommodatie ervan 
wordt toegestaan.   















 De badmeesters waren de enige die dergelijke klachten 
hadden maar dat werd meestal afgewimpeld als een 
probleem dat eigen was aan hun beroep.

 Maar met de komst van de zogenaamde semi-
subtropische zwemparadijzen verbleven de bezoekers 
langer en langer in deze zwembaden en kwamen tevens 
in contact met deze problematiek.

 Omwille van recreatieve elementen zijn er intensere 
waterbewegingen waardoor meer water verdampt en in 
de lucht terecht komt (golfslagbaden, 
fonteinen,wildwaterbaden, hot whirlpools, glijbanen). 



 De oorzaak van deze irriterende chloorgeur in de 
lucht werd in vraag gesteld.

 Het vermoeden bestond echter al lang dat 
verhoogde ureumwaarden een invloed op dit 
probleem hadden.

 Met meer mensen in het water kwamen er meer 
klachten over een irriterende chloorgeur, zelfs met 
een goede waterbehandeling.



Contaminatie
in zwembadwater

Voornaamste
komponenten

Hoeveelheid per 
zwemmer (mg)

Urine Ammonium 10-20

Ureum 1500 – 2000

Kréatinine 50-70

Zweet Ureum 150 - 200











 Zijn risicoplaatsen en vallen 
derhalve onder de 
milieuwetgeving.

 Iedere bezoeker is immers drager 
van miljarden micro-organismen.



 Zonder desinfectie krijgt het water 
niet alleen al snel een geurtje, 
maar het zal tevens al snel leiden 
tot het overdragen van infecties 
(water gerelateerde ziektes)



 Deze organische stoffen worden door micro-
organismen aangewend als voeding waarbij ze 
massaal gaan vermenigvuldigen.

 Het infectierisico is afhankelijk van de 
infectiedosis.  

 Op de vloeren komen zeer veel micro-organismen 
voor. In droog milieu  kunnen zij zich alleen maar 
handhaven maar in aanwezigheid van voldoende 
water kunnen zij zich voortplanten met alle 
gevolgen hieraan verbonden. 



 Door het ontbreken van een dikke vetlaag zoals de 
warmbloedige waterdieren heeft het menselijk 
lichaam onvoldoende bescherming tegen plotse 
afkoeling door het water. 

 Een te sterke afkoeling, meestal gepaard gaand met 
een te week geworden huid is er de oorzaak van dat 
de mens zijn natuurlijke weerstand tegenover  
ziektekiemen verliest.

 Deze ziektekiemen kunnen niet alleen afkomstig zijn 
uit het zwemwater daar  achtergelaten door een 
toevallige drager, maar kunnen ook reeds aanwezig  
zijn op of in het menselijk lichaam.





 Vrij beschikbaar chloor

 Vrij actief chloor

 Gebonden chloor



Totale 
chloor

Vrij chloor

Vrij actief 
chloor

Hypochloriet-ion

Gebonden 
chloor

Chloramines

• Mono-

• Di-

• Tri-





 Er zijn 4 belangrijke bronnen van actieve chloor:

 Chloorgas :

Cl2 +  H2O  →  HOCl +  HCl

onderchlorig zuur zoutzuur

 Natrium hypochloriet als een 12-15% oplossing 

Cl2 +  2NaOH   →   NaOCl  +  NaCl +  H2O 

NaOCl  +  H2O  →  HOCl +  NaOH
onderchlorig zuur           natronloog



• Elektrolyse:

2 H2O + 2 NaCl → H2 + Cl2 + 2 NaOH

• In Reaktor:

2NaOH + Cl2 → H2O + NaCl + NaClO

• Exothermische Reaktie
• Chloor en NaOH komen dan heet uit de electrolyse cel .
• Door de exothermische reactie zal de temperatuur verder stijgen. 



2Cl2 +  2Ca(OH)2 →  Ca(OCl)2 +  CaCl2 +  2H2O 

Ca(OCl)2 +  2H2O  →  2HOCl +  Ca(OH)2
onderchlorig zuur



 Het meest gebruikte desinfectie-
oxidatiemiddel in zwembadwater is 
natriumhypochloriet, chloorbleekloog ook 
vloeibare chloor genoemd. 



 NaClO   +   H2O   →   HOCl  +  NaOH
natriumhypo- water             onderchlorig- natrium-

chloriet                                              zuur               hydroxide

 Dit gevormde natriumhydroxide (natronloog) 
is de oorzaak van de stijging van de 
zuurtegraad na toevoeging van 
natriumhypochloriet en de reden waarom er 
steeds een zuur moet worden bijgedoseerd. 



 Het gevormde onderchlorig zuur is het oxidatie- en 
desinfectiemiddel bij uitstek.

 Het onderchlorigzuur is reeds bij lage concentratie een 
goed  desinfectiemiddel.

 Het nadeel is wel dat de efficientie vermindert naarmate de 
zuurtegraad toeneemt. Vandaar het belang van de 
zuurtegraad van zwembadwater.  

 Het onderchlorig zuur is in staat te reageren (oxideren) 
met de organische stoffen die in het  water voorkomen en 
afkomstig zijn van het door de zwemmers ingebrachte 
vuil.

 Hierbij ontstaan er andere verbindingen waarbij het 
onderchlorig zuur wordt opgebruikt;  hetgeen zich uit in 
de vorm van gebonden chloor bestaande uit mono, - di-, 
en  trichloramines.



 HOCl is een zwak zuur met een ionisatiefactor van 
± 3 .10-8. Dit betekent dat het opgelost in water 
zal splitsen in ionen als volgt: 

HOCl ↔ H+ + OCl-

onderchlorig zuur                                      hypochloriet

Alleen bij een minimale concentratie van 0,2 mg/l 

HOCl kan men garanderen dat het zwembadwater 
volledig bacteriologisch in orde is. Het OCl

_
is bij 

lagere concentraties enkel in staat om te oxideren 
maar niet om de bacteriën te doden.



Het verband tussen  HOCl en  OCl- wordt vooral 
bepaald door de pH, de temperatuur heeft maar 
een te verwaarlozen invloed 





CT 99- waarde: het is de benodigde 
concentratie om 99% afdoding te 
bekomen bij 24°C en dat gedurende een 
blootstellingstijd van 1 minuut.  

Organisme HOCl OCl- O3

Enterobacteriaceae 0.05 6 0.005

Entero-virus 0.01 – 1.0 10 0.3 – 2.0

Amoebae 20 8000 1

Bacillus sporen 40 10000 0.3





3 NaOCl → 2 NaCl + NaClO3

hypochloriet chloride chloraat max. toelaatbare waarde 30mg/l

Ontbinding vindt plaats bij:

◦ Hoge temperaturen (boven de 15°C)

◦ Directe blootstelling aan licht vnl. zonlicht. 

◦ Ontbinding à ratio van 1 gram per dag.     

◦ Ontbinding wordt tegengegaan door de pH 
boven de 12  te houden met natriumhydroxide

Chloor uit zoutelektrolyse wordt direct verbruikt
en benodigt geen pH aanpassingen dus een lagere
pH met als resultaat minder zuur verbruik. 



 2 NaOCl → 2 NaCl + O2

◦ Invloed van UV straling (Zonlicht)

◦ Aanwezigheid van zware metalen

◦ (Cu, Fe, Ni, Co, Al)





 De stikstof gerelateerde DBP’s:
◦ Trichlooraminen

 De koolstof gerelateerde DBP’s:
◦ Trihalomethanen (THM)

◦ Haloacetonitrilen (HAN)

◦ Haloketonen

◦ Haloazijnzuren (HAA)

◦ Chlorate, chloralhydrate, etc. 



De baders geven organisch materiaal af aan het water 
en deze organische stoffen reageren onmiddellijk met 
het aanwezige vrij beschikbaar chloor (HOCl) onder 
de vorming van CO2 gas en ureum-achtige stoffen 
(ureum, creatinine, hystidine etc.)

Ureum wordt in het zwembadwater afgebroken onder 
invloed van bacteriologische activiteit in het 
filtermedium of door het overchloreren 
(breekpuntschlorering) in ammoniak en CO2



 NH3 + HOCl NH2Cl + H2O 
monochloramine

 NH2Cl + HOCl NHCl2 + H2O   
overmaat      dichloramine

 NHCl2 + HOCl NCl3 + H2O                           
trichloramine



 Het gevormde monochloramine is zeer onstabiel 
en zal vrijwel ogenblikkelijk overgaan tot de 
vorming van stikstofgas en chloride via oxidatie. 

 Deze reactie zal enkel doorgaan onder ideale 
omstandigheden waarbij de concentratie aan 
vervuiling (ammoniak) in balans zit met het 
aanwezige vrij beschikbaar chloor. 

 Dichloramine is eveneens niet erg stabiel in een 
licht alkalisch milieu en zal langzaam overgaan 
tot de vorming van stikstofgas en chloride via 
oxidatie.



 Trichlooramine echter is een erg vluchtig 
en giftig gas en zeer irriterend in de 
zwembadatmosfeer. Het is de oorzaak van 
de aanwezige chloorlucht.  

 Het veroorzaakt oog-, neus en slijmvlies 
irritaties meestal gepaard gaand met 
braakneigingen. 



 De onderlinge correlaties, waarbij deze 
verschillende vormen van chlooramine worden 
gevormd, is afhankelijk
◦ van de pH waarde. 

◦ Van de ratio tussen het vrij chloor en stikstofvervuiling. 

 Trichlooramine wordt gevormd
◦ bij lagere pH waarden

◦ bij een verstoring van de ratio tussen chloor en stifstof

◦ (>1 : 12< )





 Het resultaat van deze chlooramine reactie is dat 
stikstofverbindingen, afkomstig van organische 
materiaal van het menselijk lichaam, uit het water  
ontgassen in de lucht onder de vorming van stikstofgas. 
Dank zij deze specifieke reactie is een wekelijkse 
volledige verversing van het zwembadwater niet aan de 
orde. 

 Immers zonder deze specifieke chlooramine reactie zou 
de nitraat concentratie in het zwembadwater 
vergelijkbaar zijn met deze van afvalwater van een 
zuiveringsinstallatie van een grote stad .  Wie wil er nu 
zwemmen in afvalwater?



 Het nadeel is dan weer dat op ogenblikken van 
zware bezetting en of van een minder goede water 
behandeling de chloramine reactie zal doorlopen 
tot zijn eindpunt nl. trichloramine met de gekende 
gevolgen daar aan verbonden  nl. de vorming van 
de irriterende chloorgeur. 

 Verantwoord en vooral deskundig gebruik van 
chloor in combinatie met een goed functionerend 
filtersysteem kan de vorming van trichloramines tot 
een minimum beperken. 



 De eerste klachten over chloorlucht irritatie 
worden geregistreerd bij concentraties aan 
trichlooramines in de zwembadatmosfeer 
rond de 0.5 mg/m3 lucht.

 Iedereen heeft ernstige klachten wanneer de 
concentratie de 0.7 mg/m3 lucht bereikt. 



 Verantwoord gebruik van chloor en chloorderivaten kan de vorming van 
trichloramines minimaliseren.  

 Overmaat vrij beschikbaar chloor zal altijd de vorming van hoge 
trichloramine concentraties in de lucht bevorderen.  

 In combinatie met een ideale pH waarde ( pH > 7,3) kan de 
trichlooramine concentratie in de lucht onder controle worden 
gehouden. 

 Een goed automatisch meet en regelsysteem is meer dan vereist om de 
vorming van trichlooramines in het water en dus ook in de lucht te 
voorkomen.

 Het doseren van minder geconcentreerd chloor zal tevens de vorming 
van deze schadelijke trichlooramines verhinderen. Het gebruik van 
zoutelektrolyse is dus zeker sterk aan te bevelen. 





 Bacteriën

 Gisten 

 Schimmel

 Virussen

 Protozoa (ééncellige diertjes)















 folliculitis: Pseudomonas aeruginosa

 buitenoorontsteking: Pseudomonas aer.

Ziekenhuisbacterie

 huidontstekingen: pathogene stafylokokken

MRSA: ziekenhuisbacterie

 huidontstekingen: intestinale Enterokokken

vleesetende bacterie

 Maag en darm infecties: Escherischia Coli 

E coli 157

 Schimmelinfecties: mycose, voetschimmel

 Virale infecties: maag en darm infecties.

 amoebingitis:  hersenvliesontsteking





 De Zwemwaterwet heeft als doel de gezondheid, 
de veiligheid en het comfort van zwemmers, 
baders en recreanten in daarvoor bestemde 
gelegenheden te beschermen. 

 Het water, de lucht en de omgeving ter 
beschikking gesteld aan derden om in te 
zwemmen, te baden, te spelen of therapie te 
hebben, en waarin personen gelijktijdig of na 
elkaar geheel of gedeeltelijk gebruik maken van 
hetzelfde water, dienen daarom te voldoen aan 
de eisen in deze nieuwe Zwemwaterwet. 



 Geen regels voor:
◦ Filtratie, Rondpompsnelheid, Waterverversing

 Oppoetsen oude regel:
◦ Overal voldoende desinfecterend vermogen

 Indicatoren voor:
◦ Slechte waterbehandeling

 Voortschrijdend inzicht:
◦ Limitering ongezonde en onveilige stoffen

◦ Ieder zwembadinrichting moet een risico-
inventarisatie en beheersplan opstellen. 



 De parameters kunnen verdeeld worden in twee 
groepen:

1. De parameters welke een impact hebben op de 
veiligheid en gezondheid van zwemmers. Deze 
parameters kunnen zowel op korte termijn een impact 
hebben (bijv. VBC, doorzicht, Legionella, ozon in de 
lucht) als op langere termijn, zoals de meeste 
desinfectie bijproducten (DBP’s)

2. De zgn. “indicatieparameters ”. Deze parameters 
hebben niet direct betrekking op de veiligheid en 
gezondheid van zwemmers, maar zijn een indicatie 
voor de kwaliteit van het zuiveringsproces van het 
zwemwater. 



 Plaats van monstername, meetfrequenties en 
meettijdstippen

◦ De slechtste plaats in het bassin wordt  bepaald met 
behulp van een kleurproef volgens CEN 15288/2. 

 Indeling van de parameters

◦ Elke parameter is ingedeeld in een klasse waarin het 
maximale aantal toegelaten achtereenvolgende 
overschrijdingen voor deze parameter is bepaald. Er zijn 
vier klassen (A t/m D). Iedere klasse geeft in 
toenemende mate de ernst weer van de ontstane situatie 
en schrijft de door de houder te nemen acties voor. 



 A-parameters: 

◦ Vrij beschikbaar chloor (VBC): sterk verhoogd risico bij onderschrijding
van het minimaal vereistewaarde van 0,5 mg/l, gemeten door de houder 
of het laboratorium.

◦ pH: sterk verhoogd risico bij pH boven de 7,6 en beneden de 7,0 
Sörensen, gemeten door de houder of het laboratorium. Hoewel de pH 
norm enigszins is aangescherpt, kan deze bij goede doorstroming snel 
worden bijgesteld.

◦ Onvoldoend doorzicht: ter beoordeling van de houder of het laboratorium 
(bodem niet zichtbaar met het oog op veiligheid)

◦ Ozon (in de lucht)

◦ Legionella

Dit houdt sluiting van het desbetreffende bassin in, indien de oorzaak niet 
binnen de  30 minuten wordt gevonden en hersteld



 B-parameters:

◦ Pseudomonas Aeruginosa

◦ Intestinale enterococcen

◦ Sporen van sulfiet reducerende clostridia (SSRC)

◦ Trihalomethanen (THM’s)

◦ Trichlooramine (in de lucht)

◦ Bromaat

◦ Chloraat

◦ Troebelheid

◦ Ureum, KMnO4 verbruik, en GBC indien alle drie parameters boven de normwaarde liggen

Als er 2 maanden na elkaar dezelfde afkeuring gemeten  wordt door het controlerende labo, dan wordt 
dit automatisch een A parameter!



 C-parameters:

◦ Gebonden beschikbaar chloor (GBC)

◦ Ureum

◦ KMnO4 verbruik

◦ Nitraat (indien een van de B-parameters buiten de norm)

◦ Chloride (indien een van de B-parameters buiten de norm)

Na de 3de achtereenvolgende overschrijding gemeten door 
het controlerende labo wordt dit automatisch een B -
parameter



 D-parameters:

◦ Nitraat (indien alle B- parameters  binnen de 
norm: maximaal 50% overschrijding van de norm 
toegestaan) 

◦ Waterstofcarbonaat

◦ Chloride (indien alle B-parameters binnen de 
norm: maximaal 50% overschrijding van de norm 
toegestaan)





Parameter Huidige norm
Voorgestelde 

norm
Klasse

Meetfrequentie

Meetmethode

Laboratorium Houder

Effectiviteit van desinfectie in zwemwater

Vrij beschikbaar chloor (VBC) 

binnenbad

0,5 ≤ VBC ≤ 1,5 

mg/L

0,5 ≤ VBC ≤ 1,5 

mg/L
A 1x/maand* 2x/dag

NEN–EN–ISO 

7393–2:2000

Vrij beschikbaar chloor (VBC) 

buitenbad

2,0 ≤ VBC ≤ 5,0 

mg/L

0,5 ≤ VBC ≤ 3,0 

mg/L
A 1x/maand* 2x/dag

NEN–EN–ISO 

7393–2:2000

Zuurgraad (pH) 6,8<pH<7,8 7,0<pH<7,6 A 1x/maand 2x /dag**
NEN-EN-ISO 

10523:2012

Waterstofcarbonaat* ≥ 60 mg/L ≥ 40 mg/L D

1x/maand 

hoofdbassin n.v.t. NEN 6531: 1986



Parameter Huidige norm Voorgestelde norm Klasse

Meetfrequentie

Meetmethode

Laboratorium Houder

Indicatie parameters

Chloride n.v.t. ≤ 1000mg/L D

1x/maand

hoofdbassin n.v.t.
Zie specificatie 

RIVM

Nitraat n.v.t. ≤ 70 mg/L D

1x/maand

hoofdbassin n.v.t.
Zie specificatie 

RIVM

KMnO4 –verbruik*

6 + 70% v/h 
verbruik in het 
suppletiewater

mg/l KMnO4

≤ 3,5 mg/L O2

13,8 mg/l als KMnO4

B/C
1x/maand 

hoofdbassin
n.v.t.

NEN–EN–ISO 

7027:2000

Ureum ≤ 2,0 mg/L ≤ 2,0 mg/L B/C

1x/maand 

hoofdbassin n.v.t. NEN 6494:1984

Kwaliteit doorstroming 

Kleurproef .n.v.t.
Homogene en, 

snelle verdeling
n.v.t. CEN 15288/2



Parameter Huidige norm Voorgestelde norm Klasse

Meetfrequentie

Meetmethode

Laboratorium Houder

Toxische producten

Trichlooramine n.v.t.
≤ 0,50 mg/m 3 in 

de lucht
B

1x jaar in de 

lucht
n.v.t.

INRS Fiche 

007/V01.01

Chloraat n.v.t. ≤ 30 mg/L B

1x /maand 

hoofdbassin n.v.t.
NEN-EN-ISO 

10304-4:1999

Bromaat n.v.t. ≤ 100 µg/L B

1x /maand

hoofdbassin n.v.t.
NEN-EN-ISO 

15061:2001

∑ THM’s (als CHCl3) n.v.t. ≤ 50 µg/L B

1x /kwartaal

hoofdbassin n.v.t.
Zie specificatie 

RIVM

Gebonden beschikbaar 

chloor (GBC)
≤ 1,0 mg/L ≤ 0,6 mg/L B/C 1x /kwartaal 2x/dag

NEN–EN–ISO 

7393–2:2000

Ozon n.v.t.
≤ 0,12 mg/m 3 in 

de lucht
A 1x /kwartaal

Continue 

monitoring EN 14 625:2005





Parameter Huidige norm Voorgestelde norm Klasse
Meetfrequentie

Meetmethode
Laboratorium Houder

Microbiologische parameters

Pseudomonas 

aeruginosa*
< 1 / 100 mL < 1 / 100 mL B 1x/maand n.v.t.

NEN–EN–ISO 

16266:2008

Intestinale enterococcen n.v.t. < 1 / 100 mL B 1x/maand n.v.t.
NEN–EN–ISO 

7899–2 :2000

Sporen van 
sulfietreducerende

Clostridia
n.v.t. < 1 / 100 mL B 1x/maand n.v.t.

NEN–ISO 6461–

2:1993

Legionella < 100 kve /L < 100 kve /L A 2 x /jaar n.v.t. NEN 6265: 2007

Veiligheid parameters

Troebelheid ≤ 0,50 FTE ≤ 0,50 FTE B 1x/maand
n.v.t. NEN–EN–ISO 

7027:2000

Doorzicht bodem bodem A 1x/maand 2x/dag organoleptisch







0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%

<=

200

200<

x <

=400

400 <

x < =

800

< 800 >=

800

Chloride  (mg/l) 23,60% 28,91% 28,14% 80,66% 19,34%

Chloride     (n = 1432)

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

<= 2100 2100 < x <=

3200

> 3200

Geleidbaarheid  (µS/cm) 98,04% 0,00% 11,75%

Geleidbaarheid (n = 970) 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

<= 100 100 > x

<= 600

> 600

Sulfaten  (mg/l) 29,49% 70,10% 0,41%

Sulfaten     (n = 1224)



 Het geeft ons een direct beeld over 
efficiëntie van de waterbehandeling tussen 
twee opeenvolgende metingen. 



 Schadelijk voor de gezondheid vanaf 50 
mg/l (in correlatie met het drinkwater). 



 Is een DBP afkomstig van afbraak van chloor. 
Chloorbleekloog zal ongeveer 1 gram per dag 
achteruit gaan onder vorming van chloraten en 
chloriden. 

 Chloraten worden eveneens gevormd in lage druk 
UV reactoren.

 Uit toxicologisch onderzoek blijkt dat ze 
schadelijk zijn voor de gezondheid vanaf 30 
mg/l. (max. toelaatbare waarde van de nieuwe 
wetgeving) 



0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

<= 25 25 < x=< 50 50 < x <= 100 >100

Nitraat  (mg/l) 67,83% 25,48% 5,73% 0,96%

Nitraat     (n = 1256)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

< 7 7 =< x < 20 20 =< x < 50 50 =< x <

100

>= 100

Chloraat  (mg/l) 35,69% 27,56% 26,12% 7,37% 3,26%

Chloraat            (n = 1317)



 Is een maat voor het bufferend vermogen van 
het water. 

 Het geeft ons een idee hoe snel de pH kan 
veranderen bij het toevoegen van een zuur of 
een base. 

 Richtwaarde nieuwe wetgeving is 40 mg/l.



0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

<= 0,3 <= 0,5 > 0,5

Turbiditeit  (NTU) 93,29% 98,35% 1,65%

Turbiditeit (n = 969)

0,00%

50,00%

100,00%

>=

0,2

>=

0,6

>=

1,0

Gebonden Chloor

uitlaat  (mg/l)
71,01% 9,87% 0,42%

Gebonden Chloor uitlaat            

(n = 4478)

0,00%

50,00%

100,00%

> 2 <= 2

Ureum  (mg/l) 95,98% 4,02%

Ureum     (n = 3063)

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

<= 8 > 8

KMnO4  (mg/l) 83,39% 16,61%

KMnO4 (n = 3064)



Parameters nieuwe
zwemwaterwetgeving Indicator voor

Koloniegetal bij 37 °C Momentopname; deze parameter  
komt te vervallen. 

Pseudomonas aeruginosa Algehele hygiëne; functioneren
desinfectie; nagroei in leidingen en
features.

Legionella Legionella: nagroei in leidingen, 
besmetting via aerosolen in de lucht

Intestinale enterococcen (IE) Fecale verontreiniging (welke recent 
heeft plaats gevonden)

Sporen van sulfiet reducerende 
clostridia (SSRC)

Fecale verontreiniging (recent en  
ouder): functioneren filter 
(doorslag). Mogelijke aanwezigheid
van schadelijke resistente
dikwandige parasieten (Amoeben)
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