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Commissie Zwembaden T.ïï.O. 
Mededeeding Ho 5. December 1946. 

Verslag over het bezoek in 1946 aan 
eenige zweminrichtingen in Hederland in verband 

me t algengroei. 
Mej. Dr I. J. le Cosquinç de Eussy. 

In den zomer van 1946 werden negen zweminrichtingen be¬ 
zocht, die o.a. naar aanleiding van een schrijven van den, 
Inspecteur van de Volksgezondheid, bericht hadden gezonden 
over algengroei in hun bassins. Gegevens werden verzameld 
over de zuiveringswijze en de ervaringen van het personeel 
met het water; de installatie werd bezichtigd en monsters 
water werden genomen om het water planktonologisch cualita- 
tief na te gaan; bij eenige inrichtingen tevens voor chemisch 
onderzoek. 
De baden waren alle gevuld met grondwater of leidingwater; 
bij twee baden werd chloor toegevoegd; één inrichting voegde 
alleen chloor toe, maar daarbij kon toch duidelijk koper in 
het water aangetoond worden; twee inrichtingen gebruikten 
chloor en kopersulfaat, terwijl twee inrichtingen alleen ko- 
persulfaat toevoegden; bij twee baden werden geen bestrij¬ 
dingsmiddelen toegevoegd. 
De uitkomsten van het chemisch onderzoek zijn op de bijlagen 

van dit schrijven opgenomen. 

De inrichtingen, waar alleen chloor werd toegevoegd, 
waren Stoop's Bad' te Overveen, Houtvaart te Haarlem en 
Pesie's Bad te Amersfoort. 

Stoop1 £ Bad te Overveen is een inrichting met circulatie¬ 
systeem en sahdfiltratie. Het bassin, waarvan de wanden en 
bodem uit tegels bestaan, wordt gevuld met grondwater. 
Bij de waterzuivering werd aluminiumsulfaat toegevoegd, dat 
direct in het bassin werd gedeponeerd, evenals chloorkalk, 
hetwelk van een ca 6 jaar ouden voorraad afkomstig was* 
Als algen.-..Oort kwamen voor een Diat ornee. Hit achia en een 

Selena-strum minu rum. 
het 

kl e in gr oe nw ie r, 
Tijdens het bedoek was 
dem van het bassin. ^ 
warme dagen zeer veel kast van 
door het geheele water en geen 
Nadat een paar dagen achtereen 
was toegevoegd en men geregeld 
weer helder geworden.Tijdens de 
durende den algengroei, 
een troebele, korrelige 
van afgestorven algen, eventueel 

toe voeging De 
succes, maar het 
ook zijn bezwaren 
ge c ont r o lea r d e_ 

van chloorkalk 
had, 

. Het 

doorzicht uitstekend tot op den bo- 
ti id daarvoor had men na enisle 

algen gehad met een groenkleuring 
doorzicht. 
chloorkalk in groote hoeveelheden 
had gecirculeerd, was het water 
behandeling met chloorkalk, ge¬ 

was het water zeer vuil en schuimig met 
laag aan de oppervlakte, vermoedelijk 

gemengd met neergeslagen kalk. 
Dij hinderlijken algengroei wel 

van het water, 
dat bij 

wegens 
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chloreering de algengroei ín voldoende vr to kan worden he¬ 
streden. 

Haar1em Houtvaart. Sen inrichting met circulatiesysteem 
en -zand-f iltratie » V'anaen en h odem van het bassin van he ton 
en als vulv/ater v^erd grondwater gebruikt. Als desinfectie- 
middel en bestrijdingsmiddel van algen werd chloor toege¬ 
voegd. De eenige algensoort, die voorkwam, v/as de reeds meer 
gevonden gedegenereerde Scenedesmuswom, Van het aanvoer- 
water en het bassinwater werd de chemische samenstelling be¬ 
paald, die geen aanleiding tot tpmerkingen geeft. 
Den geheelen somer had men met een hinderlijken algengroei 
te kampen en tijdens het bezoek was het dóórzicht van het 
y/ater ca 70 cm. Door de moeilijke verkrijgbaarheid van chloor 
had men het niet voldoendo kunnen toevoegen en had men steeds 
te kampen gehad met een niet te onderdrukken algengroei. 

Amersfoort, Pesiefs Bad. Den inrichting met circulatie¬ 
systeem en zandfiltratie ; wand en bodem zijn van beton. 
Grondwater als vulling. Als desinfectiemiddel werd chloorgas 
gebruikt» Dit jaar werd geen kopersulfaat toegevoegd, maar 
in het wate;r was nog cc 2.5 mg/l koper aanwezig. Da wanden 
van het bassin hadden een blauwe kleur van koperzouten, 
moedelijk waren in de vorige 
wand neergeslagen. 

rwrc-V V Æk vS wr c.*v» -<r /-s -i-i /H/-s ^ 

_ Ver¬ 
jaren koperverbindingen op den 

voor de gedeformeerde Scenedes- Als algensoorten kwamen weer 
mus en Oocystis, 
Van yoedingswater en bassinwater werd de samenstelling be¬ 
paald, Aí- het eind van het seizoen was,in vergelijking 
het oorspronkel J jl/e water, hot chl«ridegehalte van het l_._ 
sinwater sterk ge stegen. Eveneens wgo in het bassinwater ¿neer 
nitraat, nitriet en ammoniak aantoonbaar en was het bassin¬ 
water harder. 

me t 
r P — 

Den geheelçn zomer was hot water steeds prachtig helder ge¬ 
weest, daar de cl loordoseering geregeld en in voldoende mate 
had kunnen plaats vinden. 

Zwembaden, 'aar chloor en kopersulfaat werden toege¬ 
voegd, waren haasoord en Sportfondsenbad te Rotterdam. 

maasoogd. Een inrichting met circulatie systeem en zand- 
filtraWT^and en bodem zijn van beton, geverfd met een 
speciale betonverf, Leidingwater, lar zuivering en desinfec¬ 
tie werden aluminiumsulfaat, chloor en kopersulfaat gebruikt. 
Oocystis wan de eenige voorkomende algensoort. 
In Juli hz.d men niet voldoende chloor gehad en na warms 
dagen v/as het water zeer ondoorzichtig en groen ge-orden.Ha 
voldoenden aanvoer van chloor had men hot water goed kunnen 
behandelen en tijdens het bezoek was het wa.tcr prachtig 
helder. 

Rotterdam. apprTiont 
systeem en* zandfi 1 trabib" 
en bodem, " _ " 

deprtfondsenbad, Inrichting met circulatie- 
ged'ïïre’nde den nacht. Betonnen wand 

Gevuld werd met gelijke deelen leidingv/ater en 
grondw'. ter. Toegevoegd v/erden aluminiumsulfaat, chloor en 
bij va rra weer kopersulfaat, 
Als algensoort kwan’ de gedegenereerde Gcenadesmus voor, 
T.H.O, 



Hen chemische analyse van het water were, gemaakt. Hehas 
water bezit een tamelijk hoog chloridegohalte, n»l 

i n ■ 
230 m.g/l 

en vrij veel amm.oniak. 
Hen had de helderheid in het bassin vrij goed gehouden tot 
het warm, broeierig weer werd 5 toen was het v/ater plotseling 
groen geworden mot slechts een doorzicht van 25 cm„ 
Na regelmatig chloor toevoegen en circuleeren was het doer¬ 
zieht zeer verbeterd en tijdens het bezoek was het doorzielt 
+ 2.2c m. Ook hier werd een zeer laag gehalte aan werkzaam. 

chlo or gevonden. 

Twee b; 
Velseremd t 

id.on, waar koporsulfaat toegevoegd werd 
: .Santpoort en Boekelo. 

n 1 

In nondiep” 

ntpoort,Velserend. Een natuurbad met betonnen bassin 
“ oîiâv/ater ingevoerd en in "diep" wordt .'ordt 

water af gevoerd, gedurende dag en nacht, + 20 m-1 per uur 
ínhoud bassins + $ 0.00 irm. 

Over het algemeen v/er den geen chemicaliën 
toegevoegd; slechts 

De voorkomende 

aan het water 
een enkelen keer. koporsulfaat. 
algensoorten in dit water waren een 

Diatomee, n.1. Hitschia en enkele groenwieren, n.1, Scene- 
Ankistrodesmus folcatus. Het doorzicht en d e smus ob1iqunus 

in het water was 
methode van verversching is onvoldoende. 

+• 30 cm, liet water was bruin-gröen. Deze 

alp. Een inrichting met circulatiesysteem met beton¬ 
en Todem, Gevuld met grondwater. Toegevoegd werd 

t het toege¬ 
ven. Aanwe- ¡mg zou 

Boel- 
nen wand 
zv/avelzuur om het water zuurder te maken, zood 
voegde koporsulfaat beter in opio 
zigc algensoort was Oocystis. 

Het doorzicht was zeer slecht en d 
algen op deze wijze onvoldoende. 

Twee baden, die niet met bestrijdingsmiddelen behan¬ 
deld werden, n.1. Bussum Jeugdbadinrichting en 
Groenendaal. 

blij 

bestrijding van de 

;len behan 
Heemstede 

lus sum, Je u,'gibad inri ch ting. 
¡en TSassin' meT wrmdon van cem 

door 

Bu 
Een 
wellen wordt het bassin met 
»s 

ent en bodem van zand 
gr ond v/a ter g c vul 0.. 

Avonds wordt met behulp van pompen water van de op¬ 
pervlakte afgevoerd; 20 cm per dag. 

Chemisch ondersoek van liet water werd uitgevoerd. 
Als algensoorten kwamen voor een blauwwier, Oscillato- 

ria Redekei (zeer veel) en Scenedesmus obliçunus en quadri— 

cauda, Pediastrum Borynianum en Oosmarium, 
Daar het water zeer ondoorzichtig was, werd het bassin 

gevuld. Het 
zelfs in 

eind Juli geheel geledigd en daarna v/eer opnieuw 
water was na een paar dagen v/eer volkomen groen, 
die mate, dat hot niet mogelijk was om aan de kinderen les 
te geven, daar de bewegingen van armen en 
groene water niet te zien waren. 

Heemstede, Groenendaal« 
Een inrichting met circulatiesysteem en zandƒiltratie 

bodem van zand, vulling met grondwater door wellen. Een 
chemisch onderzoek van het water v/erd uitgevoerd. De plank- 
tonsoorten, die voorkwamen, v/aren Nitschia, kleurlooze 
flagellaten, Amoeba, Oedogonium. 
T.N.0. -Tijdens- 

beenen in het 
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liet w:v¡;or raooi helder iet.3 

dóórzicht tot op 
vreter /roed ¡pevee: 

a en 
it. 

bodem en 
Tijdens liet bezoek vm; 

bruinr.clitig vr.n kleur, met 
den geheelen zomer v?ns liet 

ïïnnneer men de gegevens vnn deze zwembaden vergel!ji 
men dezelfde uitkomsten nis bij liet uitvoerig onder- 
van dit jr.mr en vorige jaren betreffende de baden, 
chloor en kopersulfaat werden toegevoegd. 
In do baden mot chloor zijn het de reeds bekende 

ziet 
zoek 
w. .ar 

soorten, die r: 
Scenedesmus en 

: sistent 
in een br 

i .1 n, 
d in 

n.1. Oocystis, G 
de duinstreek een 

gedeformeerde 
kir.tornee : 

3Chia. 
Indien 'ion geregt 

voegt, is het water helder te houden, ma 
toevoeging onderbroken wordt of onvoldoende is, zal de 

Ni t¡ 
ld en in voldoende mate chloor toe- 

r wanneer de chloor- 
Igen- 

groei niet voldoende geremd worden. 
Hot optreden van de Diatomeeënsoort Nitschin in baden in 

de duinstreek, die met grondwater' gevuld ’worden, kwam even¬ 
eens naar voren in c.e zwembaden, die als bestrijdingsmiddel 
koporsulfaat toepasten of geen bestrijdingsmiddel, zooals 
bijv.'bij Velserend (Santpoort) en bij Groenendael (Heemstede 

In de zweminrichtingen, waar kopersnifnat werd toege¬ 
voegd, v/as het doorzicht van het water slecht.en deze wijze 
van bestrijding is voor de hier veelal optredende algen dan 
ook onvoldoende te achten. 

Tussehen de twee zwembaden, waar geen bestrijdingsmid- 
gesteldheid delen werden toegepast, v/as het verschil- van de 

van het water nogal opvallend. 
Het bad te Bussum was zeer groen met geen doorzicht, 

terwijl het bad te Heemstede helder water bevatte. 
Het bad te Heemstede bezat een hooge hardheid en be¬ 

vatte veel chloride,,terwijl het carb onaa tgo halt o en het 
phosphaatgehalte ook hooger waren dan die van Bussum (zie 
bijgaande tabellen). 

TT Iet zou 
vloed van de 

gewenseht 
chemische 

algengroei verder na. t 
geen bestrijdingsmiddelen 
T.N.O. 4-1-46. 
TY. 

zijn volgend jaar den mogolijken in- 
samcnstolling van het water op den 

; gaan en verschillende baden, waar 
worden toegepast, te onderzoeken. 
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äissira Jeugdinrichting 
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bassitasater (sentar) 

teersfo^rt fosis^ Pag 

I^J-'ííc 

aorspronkalijk grarivater 

en gronisater 

WaierstofexCijtisnt 

Verbruik a?r. í¡kti< sg/l 19.7 
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tiHraa'r ¡nc/l 
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oarspronkslijk 

orondwater 

testaatSiie-Srosrisndaa] 

23-ï-,!tS 

bassi water bassinsrater (walster) 

Waterstofexponant 

Verbruik aan ri'j/i 
T 

chloride »9/1 3C«5 

ni tri et mg/l SP‘ 

niti’aat trci/l ^ 

bicarhonaat nuj/l 

vrii koolzuur 1S3/1 lb«1 

carbonaat mg/1 ^ 

fosfaat kj/ 1 

siftTioni'Ei sig/l 

alt; aæi’oniuai nc/l d 14 

ijzer ng/1 
3 

totale hardheid 0 

calciujnxyde mg/l 

«erkzaar, chloor ir,g/'l 

koper ongefiltr. m9,l 

koper gefiltr. mg/1 

8^ 

15,3 
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