(TIJDELIJKE) ZWEMWATERVOORZIENING
BIJ EVENEMENTEN

Zwemmen in en/of op een andere wijze gebruik maken van
tijdelijke (zwem)watervoorzieningen bij een evenement brengen risico’s met zich mee. Door de ziekmakende bacteriën,
virussen of parasieten die van nature in het water voorkomen
kunnen gezondheidsklachten optreden.
Maatregelen om problemen te voorkomen
Zwembaden en zwemgelegenheden zoals badinrichtingen en
jacuzzi’s moeten voldoen aan hygiëne en veiligheidsregels.
De Wet en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden stellen minimum eisen aan de
kwaliteit van het Nederlandse zwemwater. De provincie kan
aanvullende eisen stellen.
Waterkwaliteit van (zwem)baden
De organisatie van het evenement is verantwoordelijk voor
de kwaliteit van het water van een tijdelijk zwembad of
whirlpool.
Tijdelijke(zwem)baden niet dieper dan 0.5 m en met een
minimaal wateroppervlakte van 2 m2
• Gebruik alleen een bad met een glad oppervlak, zodat het
goed schoon te maken is.
• Maak het bad voordat u het de eerste keer in gebruik
neemt schoon. Zorg dat er geen schoonmaakmiddel
achterblijft.
• Vul het bad met drinkwater. Ververs water zonder toegevoegd ontsmettingsmiddel dagelijks. Wilt u een ontsmettingsmiddel toevoegen? Gebruik dan alleen een middel
dat hiervoor is toegelaten door het College van toelating
gewasbescherming en biocide Ctgb en volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
• Verwijder zichtbaar vuil minimaal dagelijks.
• Maak het bad na het legen schoon en desinfecteer het
vervolgens met een middel dat hiervoor is toegelaten door
het Ctgb. ( link www.ctgb.nl)
• Voer de controle van het zwemwater en de werking van
een evt. filterinstallatie twee maal per dag uit en registreer
de meetresultaten in een logboek.
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Tijdelijke baden( hottub/jaccuzi/whirlpool)
• Gebruik alleen een schoon bad met een glad oppervlak en
schone leidingen ( vraag aan de verhuurder een certificaat
of verklaring van desinfectie).
• Zorg dat er bij de inloop van het bad geen modder in het
bad gelopen kan worden.
• Vul het bad met drinkwater.
• Voeg het ontsmettingsmiddel toe. Gebruik dan alleen een
middel dat hiervoor is toegelaten door het College van
toelating gewasbescherming en biocide (Ctgb) en volg de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
• Voer de controle van het badwater en de werking van een
evt. filterinstallatie vier maal per dag uit en registreer de
meetresultaten en de genomen acties in een logboek of
beheersplan.
• Ververs het water dagelijks.
Tijdelijke (zwem)baden dieper dan 0.5 m en met een minimaal wateroppervlakte van 2m2
• • Voldoe aan de eisen uit de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden en het
bijbehorende besluit.
• • Onderzoek de kwaliteit van het zwem- en badwater volgens de normen uit Bijlage I van het Besluit Wet
Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden.
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Legionella preventie
Waterinstallatie dien te voldoen aan de eisen die gesteld
worden aan de legionellapreventie.
Dit is alleen van toepassing indien er verneveling plaatsvindt;
zoals bij douches, whirlpools en/of andere vernevelinstallaties. In dit laatste geval dient er altijd contact opgenomen te
worden met de GGD.
Voor het melden van (vermoedelijke) legionellabesmetting
kunt bellen naar
076 - 528 20 00 (GGD West-Brabant) of
0900 - 463 64 43 (GGD Hart voor Brabant).
Meer informatie vindt u op de websites
www.ggdwestbrabant.nl en www.ggdhvb.nl.

Aansluiten van een waterinstallatie
Slangen voor het transporteren van water met een diameter
tot 35 mm:
A. Desinfecteer kranen, aansluiten koppelstukken. Dat doet
u met een geconcentreerde chlooroplossing. U maakt
deze door 6 ml geconcentreerde chloorbleekloog (te koop
bij een speciaalzaak voor zwembadbenodigdheden) toe
te voegen aan 5 liter water. Spoel door. Dit is afhankelijk
van de lengte en doorsnede van de slangen. Reken voor
slangen met een diameter tot 35 mm op 10 seconden per
strekkende meter.
B. Slangen met een diameter groter dan 35 mm: Schakel
hiervoor het verhuurbedrijf of gespecialiseerd bedrijf in.
C. Leg losse einden van slangen nooit zomaar neer. Hang ze
op, vrij van de grond.
Evenementen in of op natuurwater
Indien er activiteiten in, op of rondom natuurwater georganiseerd worden, gelden daar specifieke aandachtspunten
voor. Zie hiervoor het informatieblad Evenementen in, op of
rondom natuurwater.
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