Zwemwater en mudraces
Oppervlaktewater
Vindt uw evenement plaats aan het water? Stel dan allereerst vast of het gaat om een een
officiële zwemlocatie. Zo ja, dan controleert de overheid de waterkwaliteit en -veiligheid
tijdens de zomermaanden (mei t/m september). Kijk op www.zwemwater.nl of dit het geval is
en wat de actuele status is van het zwemwater.
Geen officiële zwemlocatie? Dan hebt u geen zicht op de waterkwaliteit en -veiligheid. Sluit
elk risico uit! Geef aan dat er niet gezwommen mag worden en plaats waarschuwings- of
verbodsbordjes: ‘Geen zwemwater’, ‘Zwemmen niet toegestaan’.
Waterbaden
In de zomermaanden zorgt een waterbad voor pret en verkoeling voor jong en oud.
Belangrijke aandachtspunten:











Zorg dat het bad schoon is voordat het met water wordt gevuld (verwijder ook resten
schoonmaakmiddel!).
Vul het bad met leidingwater en ververs dit dagelijks.
Zorg dat badmaterialen (zoals trapjes, vlonders, drijflijnen en speelgoed) goed
schoon te maken zijn. En dat gebruikers zich er niet aan kunnen bezeren. Let ook op
een goede, veilige toegankelijkheid van het bad en een gelijkmatige ondergrond.
Een waterglijbaan? Controleer of deze voldoet aan de eisen van het
Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (NVWA).
Blijft het water in het bad meerdere dagen staan? Dan moet het water worden
gechloreerd en het ‘vrij-chloorgehalte’ dagelijks gecontroleerd (dit moet tussen de
0,5 en 5 mg/liter liggen). Het best huurt u hiervoor externe deskundigheid in.
Bij een evenement voor kinderen: zorg voor permanent toezicht. Houd in de gaten of
er personen zijn die geen zwemdiploma hebben.
Geef de diepte van het water aan en verbied duiken.
Houd (huis)dieren weg van het bad.

Mudraces
Bij mudraces of obstacleruns gaat vaak een deel van het parcours door oppervlaktewater in
het natuurgebied waar het evenement is. Ook wordt soms modder ter plekke gemaakt, met
gebruikmaking van oppervlaktewater dat vlakbij voorhanden is. Meestal betreft dit niet
officieel zwemwater (check op www.zwemwater.nl), waarvan de kwaliteit niet bekend is.
Gebruik van schoon leidingwater en schoon zand voor het maken van modder brengt minder
risico’s met zich mee.








Maak gebruik van de checklist voor mudraces.
Ga na of het een officieel zwemwater betreft.
Let op! Buiten het badseizoen (tussen 1 oktober en 1 mei) wordt officieel zwemwater
niet onderzocht of gecontroleerd.
Neem contact op met de waterkwaliteitsbeheerder (Omgevingsdienst,
Rijkswaterstaat, de provincie of een waterschap), om een beeld te krijgen van de
waterkwaliteit en mogelijke bronnen van verontreiniging van het natuurwater dat u wilt
gebruiken. Er kan dan extra onderzoek naar de kwaliteit van het water worden
gedaan, doe dit ongeveer 2 weken voor het evenement.
Laten testen op de bacteriologische parameters Escherichia coli en Intestinale
enterococcen is voldoende om de zwemwaterkwaliteit te beoordelen.

Normen voor zoet binnenwater wat betreft intestinale enterococcen en Escherichia coli
Parameter
Uitstekend
Goed
Aanvaardbaar Referentiemethoden
Intestinale enterococcen
(kve/100 ml)
Escherichia coli
(kve/100 ml)








200

400

330

ISO 7899-1 of ISO 7899-2

500

1000

900

ISO 9308-3 of ISO 9308-1

Vraag na bij de gemeente of en waar in het gebied een riool overstort zit. Met name
na heftige regenval geeft dit een extra gezondheidsrisico. In dat geval is het
raadzaam om de ‘natte delen’ van het parcours om te leggen via droge delen.
Bedenk dus een plan B.
Houd een logboek bij waarin afwijkingen in de waterkwaliteit (vuil, olie, schuim,
verminderd zicht etc.) en de waterveiligheid (boten, obstakels, kuilen, afval etc.)
worden genoteerd.
Vraag na waarvoor het terrein gewoonlijk gebruikt wordt in verband met eventuele
mestresten. Als het risico aanwezig is dat er mestresten in de grond zitten, dan de
bovenste laag van het parcours verwijderen.
Zorg voor een afspoelplaats of douches zodat deelnemers zich kunnen afspoelen na
afloop. Zorg dat deze afspoelplaats wordt ingericht volgens de eisen. Kijk hiervoor bij
de onderdelen Drinkwater en Sanitaire voorzieningen. Het is tevens aan te bevelen
om voor een kleedruimte voor de deelnemers te zorgen.

Informeer deelnemers goed en zorg dat zij goed voorbereid naar uw evenement komen.
Hiervoor kunt u gebruik maken van deze voorbeeldfolder.

