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Onlangs was de slechte waterkwaliteit van de waterspeeltuinen weer in het nieuws1.

Dit is nieuws dat ons verontrust, omdat het essentieel is dat jonge kinderen positief

met water leren omgaan, en omdat deze waterspeeltuinen voorts een heel belangrijke

faciliteit is naar de bewoners. Daarnaast zijn kinderen natuurlijk ook kwetsbaar voor

ziektes.

1. Kent u het artikel in het AD over de waterkwaliteit in de regio Delft?

Antwoord

Ja, die is bij ons bekend. 

2. Klopt het dat de Omgevingsdienst Midden-Holland al jaren een negatief zwemadvies

afgeeft voor deze waterspeeltuinen?

Antwoord

Dat klopt. Voor de locaties Tanthof en Korftlaan wordt al jaren de klasse slecht

gescoord. Het oordeel wordt gegeven op basis van de waterkwaliteit gemeten

over de afgelopen vier jaar. En dat was slecht waardoor er voor 2019 wederom

een negatief zwemadvies is afgegeven.

3. In 2014 heeft het Hoogheemraadschap Delfland geïnvesteerd in een aantal

technische maatregelen om de waterkwaliteit van de waterspeeltuinen. Zijn deze

maatregelen nu geëvalueerd?  Zijn ze (op zich) effectief gebleken?

Antwoord

Volgens informatie van het hoogheemraadschap van Delfland zijn samen met de

locatiebeheerders op beide waterspeeltuinen maatregelen genomen om de

zwemwaterkwaliteit te verbeteren. De locatiebeheerder van waterspeeltuin

                                                          
1 AD, ‘(Nog) geen blauwalg in Delftse Hout, wel in de regio’, https://www.ad.nl/delft/nog-geen-
blauwalg-in-delftse-hout-wel-in-de-regio~a6188993/ 

https://www.ad.nl/delft/nog-geen-blauwalg-in-delftse-hout-wel-in-de-regio~a6188993/
https://www.ad.nl/delft/nog-geen-blauwalg-in-delftse-hout-wel-in-de-regio~a6188993/
https://www.ad.nl/delft/nog-geen-blauwalg-in-delftse-hout-wel-in-de-regio~a6188993/
https://www.ad.nl/delft/nog-geen-blauwalg-in-delftse-hout-wel-in-de-regio~a6188993/
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Korftlaan is stichting Buyten Delft en van waterspeeltuin Tanthof is dat de stichting

kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof. 
 

De genomen maatregelen zijn:  

 

Waterspeeltuin 

Korftlaan 

Delft 2011-2017: Ringsloot gebaggerd, duiker 

aangelegd, nieuw zand 

Andere watertoevoer gepland

2019 (afhankelijk van gemaal)

Waterspeeltuin 

Tanthof 

Delft 2014-2015: Herinrichting, kunststof baan Andere watertoevoer gepland

2019

Hierna is een nieuwe meetreeks gestart: vanaf 2016 voor de Korftlaan en vanaf

2017 voor Tanthof. Vanaf die tijd lijken er significant minder en minder hoge

overschrijdingen, maar zij komen nog wel voor.

 

4. Kan ook door een beter beheer de waterkwaliteit worden verbeterd?  Zo ja, hoe, zo

nee, waarom niet?

Antwoord

Ja, dat kan. Er zijn twee soorten beheer: waterbeheer en het beheer van de locatie.

 

Korftlaan: 

Op het gebied van waterbeheer kijkt Delfland naar het inlaten van water uit de

boezem in plaats van uit de achterliggende sloten. Het nieuwe gemaal dat hier is

gebouwd, maakt dit mogelijk. Om het inlaten uit de boezem mogelijk te maken, is nog

Locatie Tanthof

JAAR aantal overschrijdingen 

hoogst aangetroffen relatieve score

<1 is onder de norm;

1= norm;

>1 = boven de norm

2010 2 1 1 ,0
2011 1 1 ,2
2012 3 12,0
2013 4 2,8
2014 4 19,0
2015 1 1 ,6
2016 1 3,0
2017 2 3,2
2018 0 0,0

2019 (mei-jun) 1 2,4

Locatie Korftlaan

JAAR aantal overschrijdingen 

hoogst aangetroffen relatieve score

<1 is onder de norm;

1= norm;

>1 = boven de norm

2010 5 2,8
2011 4 1 ,9
2012 1 2,5
2013 2 3,0
2014 1 1 ,2
2015 3 1 ,2
2016 3 4,8
2017 0 0,0
2018 4 3,9

2019 (mei-jun) 1 2,2
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nodig dat de aanvoersloot waardoor het boezemwater wordt aangevoerd gebaggerd

wordt.

Verder is in een waterspeeltuin door de gebruikersgroep een grotere kans op een

fecale besmetting. Dit is een zaak van de locatiebeheerder.

 

Tanthof:

Volgens de laatste inzichten is hondenpoep op deze locatie een serieuze

vervuilingsbron. Ook dit is een zaak van de locatiebeheerder.

5. Wat gebeurt er als er aan het einde van dit jaar (2019) nog steeds geen goede

waterkwaliteit gemeten wordt bij de waterspeeltuinen?

Antwoord

In principe gebeurt er niets. Pas nadat een officiële zwemwaterlocatie vijf jaar

achtereen een slechte beoordeling krijgt van de ODMH en geen

kwaliteitsverbeterende en betaalbare maatregelen meer mogelijk zijn, haalt de

provincie de locatie van de officiële zwemlijst. De provincie kan dan besluiten om er

een permanent negatief zwemadvies of zwemverbod in te stellen.

 

Voor Korftlaan zou dat betekenen na seizoen 2020 en voor Tanthof na 2021.

Zie ook vraag 3.

6. Welk plan hebben gemeente Delft en het Hoogheemraadschap om de waterkwaliteit

bij de waterspeeltuinen te verbeteren?

Antwoord

Er zijn geen concrete plannen.

 

Daarnaast heeft de gemeente Delft in principe geen direct rol in dezen; zij zijn geen

locatiebeheerder. 

7. Welke rol speelt de provincie bij de waterkwaliteit in de waterspeeltuinen? Is zij bij

planvorming betrokken?

Antwoord

De rol van de provincie is handhaving en toezicht op de veiligheid en hygiëne en de

daarmee samenhangende communicatie (NB deze taak wordt in mandaat uitgevoerd

door de Omgevingsdienst Midden-Holland). Op verzoek van o.a. gemeenten en

andere initiatiefnemers neemt de provincie deel aan overleggen over de planvorming. 

8. En wat is de rol hierbij van de Omgevingsdienst Midden-Holland?

Antwoord

Zie vraag 7 en 9.
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9. Kunt u de taken en rollen van de provincie rond de zwemwaterkwaliteit in onze

provincie beschrijven?

 

Antwoord

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland zijn bevoegd gezag voor de Wet hygiëne

en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). Op basis van deze wet

heeft de provincie de taak om zwemwaterlocaties aan te wijzen en, indien nodig, af te

voeren. Daarbij kan zij met beheerders/gemeenten overleggen en adviseren over

zwemwaterlocaties. 

Sinds 2012 verricht de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens GS het

uitvoerende werk binnen de gehele provincie Zuid-Holland. Het uitvoerende werk

houdt onder andere in: controle oppervlaktewaterlocaties, bebording bij zwemwater

locaties, het verrichten van een veiligheidsonderzoeken etc. 

Den Haag, 9 juli 2019           

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


