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Zwemmen in 
glashelder water
alles over het beheersen van zwembadwater
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Een zwembad is een luxe product. Daar wil je plezier van hebben.  

Een belangrijke factor in dat plezier is het water. Dat moet uitnodigen 

om erin te springen. Het mag niet onaangenaam ruiken. En het moet 

gezond zijn. Dat wil zeggen: vrij van bacteriën en parasieten.

Vraag is: hoe houd je je water helder en gezond? 

In de basis is dat antwoord heel eenvoudig. Volg de richtlijnen van je 

leverancier en je krijgt helder water. De praktijk leert echter dat water-

behandeling toch nog redelijk complex is, met heel veel factoren waar 

je rekening mee dient te houden. 

Pomaz heeft 40 jaar ervaring met waterbehandeling van zwembaden 

en spa’s, zowel in het private als publieke domein. De kennis en erva-

ringen hebben we gebundeld in deze waterbehandelingsbrochure. 

Hierin krijg je heldere uitleg over waterbehandeling, op basis van de 

laatste inzichten, lees je wat de meest voorkomende problemen zijn 

en leer je hoe je die kunt behandelen. 

van heldere uitleg 
naar helder water
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Welke factoren zijn van invloed?

De kwaliteit van het vulwater
Ons advies is om je zwembad te vullen met kraanwater. Dat is in de regel  

schoon en in balans. Ieder ander water, zoals bronwater, kan direct of 

op termijn voor problemen zorgen. Het vertrekpunt voor helder water 

is dan al niet ideaal. 

Vervuiling in het zwembad 
Ieder zwembad heeft te maken met vervuiling. Bij een binnenbad is 

dit vooral het vuil dat door de zwemmers in het water terechtkomt. 

Bij een buitenbad moet je ook denken aan bladeren, dennennaalden, 

gras, insecten, vogelpoep, stof, pollen of ander organisch materiaal. 

Het vuil van de zwemmers
Wist je dat iedere zwemmer gemiddeld meer dan 1 miljard micro- 

organismen bij zich draagt. Niet verwonderlijk dus dat iedere gebruiker 

je zwembad vervuilt: met oliën, vetten, haren, cosmetica, huidschilfers, 

zweet, speeksel, urine, restjes uitwerpselen, enz. Gelukkig zijn er vol-

doende producten en technieken om dit vuil, waarvan de samenstelling 

in ieder bad anders is, te verwijderen. 

De kwaliteit van het zwembad en  
van de hulpmiddelen 
Hoe is het zwembad gebouwd? Met welke componenten? Welke 

filterpomp gebruik je? Welk hydraulisch systeem? Op welke snelheid 

filter je het water? Hoe wordt het waterniveau en de waterverversing 

beheerst? Hoe zit het met de kwaliteit van je afdekking? Het zijn stuk 

voor stuk factoren die de kwaliteit van je water mee bepalen.

De gebruikers
Hoe vaak maak je het zwembad schoon? Hoe vaak spoel je het filter  

terug? Welke chemicaliën/desinfectiemiddelen voeg je toe en in welke  

hoeveelheid? Spring je onder de douche voor je gaat zwemmen? 

Gebruik je het zwembad om actief in te zwemmen of enkel voor 

ontspanning? Er zijn eindeloos veel omstandigheden die aan jou als 

gebruiker gerelateerd zijn die mede de kwaliteit van je water bepalen.

Waterbehandeling kan dus in de basis redelijk eenvoudig zijn, in de 

praktijk is het toch vaak heel complex. In deze brochure behandelen 

we stap voor stap de belangrijkste aspecten van je zwembadwater. 

Dat begint bij de basis!
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De basis: 

Water moet 
in balans zijn!

Met de 5 voornaamste parameters wordt bepaald  
of het water chemisch in balans is. Het geeft de 
corrosiviteit van het water aan. 

Water dat in balans is, is niet agressief en kent geen kalkafzetting.  

Er zijn 5 parameters die de balans bepalen:

Zuurtegraad (pH)

Temperatuur (T)

Calcium Hardheid (C)

Alkaliteit (A)

Total Dissolved Solids/totaal opgeloste stoffen (TDS)

De eerste 4 parameters kun je met de meeste testapparaten/testsets zelf 

eenvoudig testen. De TDS kun je niet met elke testset meten. Maar als je de 

geleiding van het water kent, kun je de TDS in een tabel opzoeken. 

Om te berekenen of je water in balans is, wordt de Langelier Index toege-

past (ook wel Verzadigingsindex of Saturatie Index genoemd). We noemen 

dit de LSI waarde (LSI = Langelier Saturation Index). Op blz. 8 en 9 van deze 

brochure lees je hoe je deze waarde kunt meten. 

Belangrijk om je water regelmatig te controleren
Eenmaal in balans, kan het water heel gemakkelijk weer uit balans worden 

gebracht. Verwarm je het water bijvoorbeeld, dan verandert de T en krijg je 

al een andere LSI. Valt er regenwater in je zwembad, voeg je zelf vers water 

of bijvoorbeeld extra chloor toe, dan geldt hetzelfde: de balans wordt ver-

stoord. Het is dus belangrijk om je water regelmatig te controleren. 

Hoe groot is je buffer aan afdodende stoffen?
Elk zwembad zit vol micro-organismen. Het water zelf bevat al micro- 

organismen, maar we vertelden ook al dat iedere zwemmer gemiddeld  

1 miljard micro-organismen in het water brengt. Nou zijn gelukkig lang 

niet alle micro-organismen schadelijk voor de kwaliteit van het water of 

je gezondheid, maar de ziekteverwekkende micro-organismen willen we 

uiteraard minimaliseren.

Kunst is om te zorgen dat je water niet alleen perfect in balans is, maar ook 

een buffer aan stoffen bevat die micro-organismen afdoden. Die stoffen 

noemen we desinfectiemiddelen. Chloor is nog steeds het meest gebruik-

te desinfectiemiddel voor zwembaden. Chloor is relatief goedkoop, een-

voudig te gebruiken en doet haar werk prima. 

Hoe groot die buffer moet zijn? Dat weet je als je het chloorgehalte van 

je water kent. Dit gehalte kun je handmatig meten, maar ook met ge- 

automatiseerde systemen. Voordat we daar op ingaan, is het goed om 

eerst de meeteenheden te kennen die we daarbij gebruiken. Bijna alle 

waarden worden uitgedrukt in milligram per liter (mg/l). Vaak kom je ook 

de term p.p.m. tegen, bijvoorbeeld op verpakkingen van testsets. Dat staat 

voor ‘parts per million’ en is hetzelfde als mg/l.
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De pH-waarde geeft de zuurtegraad van het wa-

ter aan. Het is een belangrijke graadmeter voor de 

balans van je water en voor hoe groot de ‘buffer’ 

aan desinfectiemiddelen moet zijn. Hoe lager de 

pH, hoe beter het desinfectiemiddel bijvoorbeeld 

haar werk zal doen. Ook bij kalkafzetting, coagu-

latie/vlokking en bij algenontwikkeling speelt 

                                            de pH een grote rol.

Ideale pH ligt tussen 7,2 en 7,4

Water met een pH van 7.0 noemen we pH neutraal. Ligt de waarde lager, 

dan noemen we het zuur water. Ligt de waarde hoger dan is het water 

alkalisch (ook wel basisch genoemd). Voor een zwembad dient de waar-

de tussen 6,8 en 7,8 te zijn. Een waarde tussen 7,2 en 7,4 wordt als ideaal 

gezien. 

De basis: begin met het meten van je pH

Omdat de pH-waarde zo veel impact heeft op de kwaliteit en gezondheid 

van je water, is ons advies om die op peil te brengen en op peil te houden. 

Realiseer je dat die waarde continu verandert. Voeg je vers water toe, dan 

stijgt bijvoorbeeld al de pH-waarde in je zwembad. Ook vloeibaar chloor 

verhoogt de pH-waarde. In de praktijk zul je vooral middelen gebruiken 

die de pH-waarde omlaag brengen.

 Wil je een chloorshock doen om het water snel op orde te krijgen? 

Verlaag dan eerst de pH. Het chloor zal haar werk dan veel  

effectiever doen. Verlaag dan eerst de pH zodat het chloor beter 

haar werk doet.

Cl
Chloor

mg/L

Hoeveel chloor moet er nu in je zwembad?  

Om dat te kunnen bepalen, is het belangrijk om te 

weten wat chloor is en wat het doet. 

Chloor bestaat er in 3 verschillende vormen:

Totaal chloor

De waarde van het totaal chloor geeft aan hoeveel chloor in het water 

aanwezig is. Deze waarde maakt echter geen onderscheid tussen welk 

deel actief is (werkzaam) en welk deel niet-actief. De waarde van het totaal 

chloor moet tussen 0,5 en 2,5 mg/l liggen.

Vrij chloor 

De vrij chloor waarde geeft aan welk 

deel van het chloor actief is. Dit actie-

ve deel bepaalt de mate van desin-

fectie. De waarde van het vrije chloor 

moet tussen 0,5 en 2,5 mg/l liggen.  

Bij binnenbaden wordt vaak 0,5 ge-

adviseerd, bij buitenbaden 0,5 en 1,0 

mg/l. Bij privézwembaden die een zeer goede filtratie hebben, mag de vrij 

chloor waarde lager zijn en houden we 0,3 mg/l als ondergrens aan.

Gebonden chloor

Het gebonden chloor is het deel dat niet meer actief is. Het heeft zijn 

desinfecterende werk gedaan en werkt nu zelfs de desinfectie tegen.  

Gebonden chloor ruikt sterk en kan zorgen voor irritaties aan oog, huid 

en slijmvlies. Hoe lager de waarde van het gebonden chloor, hoe beter.  

De waarde mag niet hoger zijn 1,0 mg/l en ligt bij voorkeur lager dan 0,5 mg/l. 

pH
pH/zuurgraad

0-14

De belangrijkste water- 
parameters op een rij

IDEAAL pH TOENAMEpH AFNAME

7.27.0 7.4

• Corosie op metalen

• Aanval op tegelvoegen

• Verslechten vlokking

• < pH 6,8: geen onderscheid 
 meer bij colorometische meting 
 (kleurschijven)

• Afname van de desinfectie-
 werking

• Irritaties aan huid en ogen

• Kalkafzetting treedt op

• Verslechten vlokking

B Y  P O M A Z
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Hoeveel chloor moet ik per m3 water toevoegen? 

Meet daarvoor de vrij chloor waarde. Zodra je die waarde kent, kun je op 

basis van de inhoud van je zwembad bepalen hoeveel chloor je moet do-

seren. Let op: elk chloorproduct heeft een eigen gehalte aan werkzame 

stoffen. Voor vloeibaar chloor ligt dat bijvoorbeeld op 12-17%, voor gra-

nulaat of tabletten op 55%, 70% of 90%. Lees daarom altijd de verpakking. 

Daar staat het vermeld.

Granulaat of tabletten? 

Voor automatische doseerinstallaties kun je Natriumhypochloriet (chloor-

bleekloog) gebruiken. Doseer je handmatig, gebruik dan bij voorkeur 

chloorgranulaat of chloortabletten. Granulaten lossen snel op en zijn 

vooral geschikt als je het water een chloorshock wilt geven. Dat wil je bij-

voorbeeld bij het zomerklaar maken van het zwembad of als je ziet dat het 

water er slecht uitziet. Wil je het water in conditie houden, dan voldoen 

tabletten. Deze kun je in een chloordrijver of in de skimmermand plaatsen. 

De tabletten lossen langzaam op en zorgen dat het chloor over een lange-

re periode over het water wordt gedoseerd.

 

TA
Alkaliteit

mg/L

De Alkaliteit is een wat minder bekende parama-

ter, maar niet minder belangrijk. Als de Alkaliteit 

goed is, is de pH-waarde namelijk automatisch 

stabiel. Dus heb je problemen met de pH? Check 

dan vooral ook de Alkaliteit. Een juiste Alkaliteit-

waarde is 100-150 mg/l.

Heb je een elektrolyse- of hydrolysesysteem? Weet dan dat je af en toe de 

Alkaliteit zult moeten verhogen met Alkaliteit+. Dit soort systemen consu-

meren namelijk carbonaten. Dat leidt tot een lagere Alkaliteitwaarde. 

CY
Cyanuurzuur

mg/L

Chloor verliest een deel van zijn werking onder 

invloed van de zon. Cyaanzuur gaat dat verlies te-

gen. Chloorfabrikanten van granulaten en tablet-

ten voegen daarom meestal cyanuurzuur toe aan 

hun product. 

Een acceptabele waarde is 20-35 mg/l. Bij een te hoge concentratie 

cyanuurzuur is er sprake van ‘overstabilisatie’. Het actieve chloor werkt dan 

niet meer. De enige oplossing is dan om water te verversen. 

   
Stap je over van handmatige chloordosering naar een automatische  

regeling, dan mag er geen cyanuurzuur in het water aanwezig zijn.  

Dit zorgt namelijk voor een ‘blinde electrode’.

Ca
Calcium

mg/L

De Calciumhardheid geeft het kalkgehalte van 

het water aan. Hoe hoger deze waarde, hoe meer 

kalk er in het zwembadwater aanwezig is; en dus 

hoe meer risico op kalkaanslag. De normale waarde  

ligt tussen 100 en 250 mg/l. We spreken van zacht 

water als de waarde lager is dan 145 mg/l; en van 

hard water als de waarde tussen 145 en 270 mg/l ligt.   

T
Temperatuur

°C

 De Temperatuur van je zwemwater bepaalt voor 

een groot deel hoeveel desinfectiemiddelen je 

moet toedienen. Hoe hoger de temperatuur, hoe 

beter bijvoorbeeld de omstandigheden voor bac-

teriën en algen. Je zult dan meer desinfectiemid-

delen nodig hebben. 

De temperatuur heeft ook gevolgen voor het kalkevenwicht, de verdam-

ping van het water en het uitgassen van het chloor. En ook huidvetten van 

zwemmers laten gemakkelijker los bij hogere temperaturen. De kunst is 

om een goede temperatuur te vinden, waarbij alles in balans is.

 Vergeet ook niet dat bij tempera-

turen boven 30° Celsius materialen als 

folie en polyester kunnen worden 

aangetast.
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Overzicht van advies-
en streefwaarden

Hoe bereken je of je water in balans is?

Eerder in deze brochure schreven we al dat je de Langelier-Index (of 

Verzadigingsindex/Saturatie Index) kunt toepassen om te berekenen of 

je water in balans is. Eerst is het zaak om alle parameters te berekenen.  

Vervolgens plaats je die in de volgende formule:
 

VI  (verzadigingsindex)  pH + TF + AF + CF - 12.1                            
VI  Verzadigingsindex/Langelier/Saturatie

pH  Gemeten pH-waarde/zuurtegraad

TF  Invloed/factor van Temperatuur (via tabel)

AF  Invloed/factor van Alkaliteit (via tabel)

CF  Invloed van Calciumhardheid/factor (via tabel)

12,1  Constante voor water met een vast stofgehalte < 1000 mg/L

Voor de parameters Temperatuur, Alkaliteit en Calciumhardheid  

moeten we in de formule niet de gemeten waarde invullen, maar een 

bijbehorende factor. Welke factor dat is, lees je in de volgende tabel. 

Voordat we uitleggen hoe je meet of je water in balans is, geven we je 

het overzicht hoe je water moet scoren op iedere afzonderlijke para-

meter. De eerste kolom geeft aan tussen welke waarden een parame-

ter moet liggen, de tweede kolom geeft de ideale waarde aan. 

 Grenswaarden Ideale waarden  

pH  6,8 - 7,4  7,2

Totaal Chloor  0,5 - 2,5  -

Gebonden Chloor  0,0 - 0,5  0

Vrij Chloor  0,5 - 2,5 0,5

Alkaliteit  100 - 150  125

Calcium Hardheid  100 - 250  175

Cyanuurzuur  20 - 35  -

Temperatuur  20° - 28° C  -

Overige parameters (niet beschreven in deze brochure)

Troebelheid  0,1 - 1,0  < 0,1

Fosfaten  0  0

Aluminium μg/l  0 - 50  25
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 °C  TF

 20 0,5

 22 0,55

 24 0,6

 26 0,65

 28 0,7

 30 0,73

 32 0,76

 34 0,8

 36 0,82

 38 0,85

 Alkal TF
 mg/L 
 

 25 1,4

 50 1,7

 75 1,9

 100 2,0

 150 2,2

 200 2,3

 300 2,5

 400 2,6

 800 2,9

 1000 3,0

 Calcium        CF
 hardheid
mg/L  

 25 1,0

 50 1,3

 75 1,5

 100 1,6

 150 1,8

 200 1,9

 300 2,1

 400 2,2

 800 2,5

 1000 2,6

Als je alle parameters hebt ingevuld, geeft dat een uitkomst die tussen 

-0,5 en +0,5 ligt. Die moet je als volgt interpreteren:

VI = 0 Je water perfect in balans

 Er is geen actie nodig

VI = 0 – 0,5 Je water is gevoelig voor kalkneerslag

 Corrigeer een of meerdere waarden

VI = -0,5 – 0 Je water zal kalkhoudende materialen 

 en metalen aantasten. Corrigeer een of meerdere 

 waarden om het water in balans te brengen

Het doel is om de waarde zo dicht mogelijk bij nul (0) te houden. In de 

formule zag je waarschijnlijk al dat de pH de meeste invloed heeft op 

je Verzadigingsindex (VI), op de voet gevolgd door de Alkaliteit.

Rekenvoorbeeld
Stel je hebt de volgende waarden gemeten: 

• pH = 7,0 

• Temperatuur = 26° C 

• Alkaliteit = 50 

• Calciumhardheid = 200. 

Dat geeft in de formule de volgende waarden: 

pH = 7,0 / Temperatuur = 26°C / Alkaliteit = 50 / Calciumhardheid = 

200. De totale som is dan 7,0 + 0,65 + 1,7 + 1,9 = 11,25. De VI = 11,25 

– 12,1 = - 0,85 (water is kalk agressief en dient te gecorrigeerd te wor-

den).

    
Kijk ook in de tabel  “Van probleem naar oplossing” 

                     op pagina 18 voor correctie van de waterbalans! 

De basis van helder en mooi water is dat de installatie op orde is.  

Het filter moet goed haar werk kunnen doen en het opgevangen vuil 

moet kunnen worden afgevoerd. Dat je regelmatig het filter terug- 

spoelt, is daarom een absolute vereiste. Wil je dat waterdicht geregeld 

hebben? Dan kun je de zwembadinstallatie laten uitvoeren met een 

automatisch terugspoelsysteem. 

Andere handelingen die je zelf kunt doen:
• Verwijder bladeren.

• Dek het zwembad af als er niet wordt gezwommen wordt. 

• Zet met enige regelmaat een bodemreiniger in. 

Een goed onderhouden zwembad nodigt uit om te gaan zwemmen. 

Maar let wel: een mooi zwembad, wil nog niet per definitie zeggen 

dat het water gezond is. Zoals eerder aangegeven: ook de desinfectie 

moet je op orde hebben.

Wat kan ik zelf 
doen om mijn 
zwemwater 
mooi te houden?
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‘Als we maar voldoende desinfectiemiddelen 
gebruiken, wordt het water wel weer mooi’, 
hoor je nog steeds. Maar zoals een stabiel huis 
begint bij een goede fundering, zo krijg je ook 
pas mooi water als de basis in orde is.  
Die basis bestaat uit alles wat te maken heeft 
met de doorstroming, circulatie en filtratie van 
het water. Concreet hebben we het dan over:

    FILTRATIE       Het filter is de belangrijkste ‘bouwsteen’ voor mooi 

water. Daarbij geldt het volgende:

• Zorg dat je filter genoeg capaciteit heeft, zodat er voldoende water 

op een lage snelheid doorheen kan stromen. 

• Zorg voor een goed filtermedium. Dat is het waterbehandelings-

product in het filter. Met AFM® (Actief Filter Medium) krijg je kraak-

helder water. 

• Een groter en hoger filter zorgt voor een betere filtratie. Er kan dan 

namelijk meer filtermedium in het filter. Bovendien gaat de snelheid 

van het water in het filter dan omlaag. Dat verbetert de filter- én 

vlokkingperformance.

 

   VLOKKING     Vlokking en coa-

gulatie zijn processen die het filter- 

rendement verhogen. In het zwem-

bad zitten heel veel zwevende  

(colloïdale) microdeeltjes die zo klein 

zijn dat ze niet gefilterd kunnen worden.  

Dan kun je een coagulant toevoegen aan het water. Dat is een stof 

die een reactie aangaat. Door die reactie vlokken de kleine deeltjes tot 

grotere deeltjes, die vervolgens wel kunnen worden gefilterd.

Om optimaal uit te kunnen filteren, heb je zowel een goed filter nodig 

als een coagulatie- en vlokmiddel (zoals APF®). Alles wat je uitfiltert, 

hoef je immers niet meer te desinfecteren. Betere filtratie leidt dus niet 

alleen tot minder vuildeeltjes in het water, maar ook tot een besparing 

op chloor of andere desinfectiemiddelen.

   TERUGSPOELEN       Wat in het filter terecht komt, moet er ook 

weer uit. Dat doen we door het water terug te spoelen. Het water  

gaat omgekeerd door het filter en de vuildeeltjes in het filter  

worden via de rioolleiding afgevoerd. De basisregel is om in 

elk geval een keer per week een minuut of 5 terug te spoelen.  

Dit kan handmatig met het terugspoelventiel op het filter, maar 

het kan ook automatisch met een automatisch terugspoelventiel.  

GOED/STABIEL

10%

10%

20%

60%

WATER-
BEHANDELING 
pH en desinfectie

WATERNIVEAU 
suppletie, lekkages

FILTRATIE, VLOKKING, TERUGSPOELEN
�ltermedium/�ltersnelheid, terugspoelsnelheid, 

�ltercapaciteit/hydrauliek

ONDERHOUD 

WATER-BEHANDELING 

WATERNIVEAU

FILTRATIE

ONDERHOUD 

FOUT/ONSTABIEL
FILTRATIE IS DE BASIS

• een betere en stabiele waterkwaliteit
•  besparing op energie, water, chemie, arbeid, investering

WATERBEHANDELING IS DE BASIS

• slechtere waterkwaliteit, onstabiel
•  verkwisting van energie, water, chemie, arbeid, investering

De piramide van
waterbehandeling
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De ervaring leert dat terugspoelen vaak wordt vergeten. Te weinig  

terugspoelen leidt direct tot problemen. 80% van problemen met het 

water zijn terug te herleiden naar slecht terugspoelen. En dat is jammer,  

want het hoeft eigenlijk niet. Vandaar dat we sterk adviseren om te 

kiezen voor automatisch terugspoelen, dan is dát in elk geval goed 

geregeld. Met een Aqua Easy terugspoelventiel en de Aqua Easy Pool 

Control 2 kan de zwembadbouwer dit exact instellen en is de klus  

geklaard. Ook de automatische suppletie is dan direct geregeld.

water van bad

water retour badriool riool

water van bad

water retour bad

   HYDRAULIEK    Hydrauliek is de stroming van het water en de 

manier waarop die stroming is georganiseerd. Dan heb je het over 

skimmers/inspuiters (capaciteit en positie) en het leidingwerk (diameter 

en verdeling). Als het filter en de inbouwdelen goed zijn gedimen- 

sioneerd, maar de leidingen zijn te klein, dan is de weerstand te groot 

en haal je nooit het beoogde resultaat. Vergelijk het dan maar met een 

grote stad die een slechte infrastructuur heeft. 

Met name de leidingdiameters van waterattracties (jetstream) en de 

terugspoelleiding vragen speciale aandacht. Die moeten namelijk 

extra groot zijn. 

Filtratie, vlokking en terugspoelen vormen het fundament onder een 

goede waterkwaliteit. De piramide van waterbehandeling laat dat nog 

eens zien. Is de basis niet goed, zoals in de wankelende piramide, dan 

wordt het lastig om tegen acceptabele kosten een continue, goede 

waterkwaliteit te krijgen. De piramide laat zien dat er ook nog andere 

zaken een rol spelen:

    WATERNIVEAU     Bij een te laag of te hoog waterniveau kunnen  

de skimmers het water niet meer optimaal afromen. Het drijvende 

vuil (insecten, bladeren, enz.) wordt dan niet goed naar het filter toe  

afgevoerd. Zorg dus voor een goede waterstand. Je kunt water  

uiteraard handmatig bijvullen. Je kunt ook kiezen voor een auto- 

matische niveauregeling die zelf voor de aanvoer van vers water zorgt.

   ONDERHOUD      Vanzelfsprekend, maar belangrijk om toch nog 

maar eens gezegd te hebben: onderhoud bepaalt mede de kwaliteit 

van je water.

• Reinig regelmatig de bodem, de waterlijn en andere delen  

van het bad. 

• Verwijder drijvend vuil met een schepnet. 

• Maak de skimmermandjes en het pompmandje regelmatig schoon. 

Alles wat je zelf aan vuil verwijdert, krijgt niet de kans om zich verder 

te ontwikkelen en schadelijk te worden. 

Snel effect:
de chloorshock
Als je het zwembad hoog belast of intensief gebruikt, kan er een 

tekort ontstaan aan desinfectiemiddelen. Hoe meer zwemmers, 

hoe groter immers de organische vervuiling. De chloorbuffer 

kan dan tekortschieten. Het water wordt minder helder en zelfs  

melkachtig, troebel of de wanden worden groen en glad.  

Ook broeierig weer of een onweersbui kunnen dit veroorzaken. 

Om het water snel en effectief te herstellen, kun je het water een 

shockbehandeling geven. Je voegt dan een extra dosis chloor 

toe aan het water (bijvoorbeeld 4 mg/l). Gebruik dan bij voorkeur 

chloorgranulaat. Dit lost snel op in het water (Aqua Easy chloor 

55%). Voor een nog beter effect, verlaag je eerst de pH-waarde 

naar bijvoorbeeld 6,8 voordat je de shock toedient.
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Zodra de temperaturen oplopen, wil je weer zo 
snel mogelijk van je zwembad genieten. Bij een 
check zie je al snel of het water tijdens de win-
termaanden is vervuild. In dat geval pomp je het 
bad helemaal leeg; tenminste: als het bad zich 
daarvoor leent. Met een dompelpomp gaat dat 
in de regel prima. Houd daarbij wel rekening met 
het grondwater. Met lauw water en een borstel 
verwijder je vervolgens vuil en afzetting.  
Grof vuil zuig je van de bodem. Een eventuele 
vetrand neem je weg met Aqua Easy randreiniger. 
Is het bad schoon, dan vul je het weer met 
leidingwater.

Na de controle van het water is de filterinstallatie aan de beurt. Zand 

dat ouder is dan vijf jaar vervang je door nieuw zand; of nog beter: 

door AFM®. Laat de filterinstallatie continu lopen totdat het water helder 

is. Controleer leidingen en ontluchters en draai de aftapkranen weer 

dicht. Daarna zet je de zwembadverwarming in bedrijf. Loop ook de  

accessoires even na, zoals bodemreinigers, afsluiters, testset en thermo- 

meter. Laat het winternet goed drogen voordat je het opbergt.

Om het water in conditie te krijgen, gebruik je de tips uit het hoofd-

stuk ‘Is het water in balans?’ 

Wat doe je met het zwembad als het seizoen erop zit? 
Loop het bassin nog eens na en controleer de installatie. Werkt alles 

nog naar behoren? Zijn er lekkages? Zijn alle bladeren uit het bad?  

Na die controle, maak je de zwembadinstallatie vorstvrij. Tap daartoe 

alle waterhoudende delen af die boven de vorstgrens liggen (minder 

dan ca. 70 cm onder het maaiveld). Dat geldt ook voor het filtersysteem.  

Zo voorkom je dat onderdelen en leidingen stuk vriezen.

Klaar voor
de zomer
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Tips voor het water
Het water dat in het bad gaat overwinteren, staat zeker 6 maanden 

stil. Het loont de moeite om dit water nu al de nodige zorg te geven.  

Dat scheelt je in de lente extra werk. Daarom de volgende tips:

• Zuig grof vuil van de bodem en loos het eventueel direct  

op het riool. 

• Laat je filter goed terugspoelen, minstens 10 minuten. 

• Pomp het water uit het bad tot ca. 20 cm onder de inlaat en  

verwijder de vetrand met AquaEasy reiniger. 

• Tap de pomp en het filter af. De aftappers laat je open staan. 

• Zet de filterketel open en verwijder het deksel. Pomp en filter  

kunnen zo drogen. 

• Vervang filterzand dat ouder is dan 5 jaar. 

• Heb je een horizontaal gemonteerde drukmeter? Draai deze los en 

laat leeglopen. Dan bevriest hij niet. 

• Tap leidingen af waarin water kan blijven staan, inclusief  

cv-leidingen en installaties voor zonne-energie. De aftappers laat 

je open staan.

Voeg het Aqua Easy overwinteringspakket toe
Wil je je zwembadwater in topconditie houden, voeg dan het Aqua- 

Easy overwinteringspakket toe. Dit is een speciaal pakket water- 

behandelingsproducten. Zoals zogeheten winterdrijvers. Plaats je 

deze in een diagonale lijn in het badwater, dan kunnen ijsschotsen 

geen schade aan het zwembad toebrengen. Heb je een lamellen- 

afdekking? Verwijder de herfstbladeren, rol het deck op en dek het 

bad af met een winternet. Zo houd je het bad vrij van bladeren. 

Controleer en onderhoud het bad op tijd, bij voorkeur in de herfst. 

Check tussentijds af en toe het waterniveau. Door veel regen kan het 

water hoog stijgen. Overtollig water kun je met een dompelpomp af-

voeren naar het riool. IJs mag je nooit kapot slaan. Het kan het bad 

beschadigen. 

Vanzelfsprekend bewaar je de voorraad waterbehandelingsproducten 

op een droge, veilige en vorstvrije plaats. Heb je zelf geen tijd of zin om 

het zwembad zomer- en winterklaar te maken? Bij alle zwembadbouwers 

kun je terecht voor een overeenkomst om dit voor jou te verzorgen.

Klaar voor 
de winter

Tegenwoordig blijft de installatie van een zwembad ook tijdens de winter gewoon draaien. 
Het voordeel daarvan is dat de waterkwaliteit op orde kan blijven. Wel wordt vaak de water-
temperatuur verlaagd en het bad afgedekt. Schakel je de zwembadinstallatie wél uit, ga dan 
als volgt te werk: pomp het bad leeg totdat het waterniveau onder de skimmers en inspuiters 
komt. Deze dop je vervolgens met pluggen af. Pomp vervolgens de buizen leeg. 



G L A S H E L D E R  WAT E R     B A S I S U I T L E G  WAT E R B E H A N D E L I N G  V O O R  Z W E M B A D E N14

Desinfectie bij een automatische regeling
Bij een automatische pH-/chloorregeling wordt doorgaans zwavel-

zuur gebruikt om de pH te corrigeren en chloorbleekloog (natrium 

hypochloriet) om te desinfecteren. Dat is prima. Houd er wel rekening 

mee dat vloeibaar chloor minder effectief wordt naarmate het langer 

is opgeslagen/in de can zit. Ook bij hogere temperaturen is vloeibaar 

chloor minder werkzaam. Leg dus geen grote voorraad aan.

Desinfectie bij handmatige behandeling
Behandel je het water handmatig, dan heb je behoorlijk wat keuze aan 

chloorproducten. Welk product het beste is? Een aantal zaken speelt 

daarbij een rol:

• Je hebt chloor dat snel oplost en chloor dat langzaam oplost.  

De snel oplossende producten zijn granulaten (poeder). Deze geven  

snel resultaat, maar wel voor een korte(re) duur. Ideaal voor een 

chloorshock of om een klein badje of spa direct te voorzien van een 

basischlorering. 

• Bedenk dat chloor 70% (Calciumhypochloriet) niet alleen de pH, maar 

ook de hardheid verhoogt. Daarom wordt chloor 70% vooral gebruikt  

in gebieden waar sprake is van zacht kraanwater. Is het leiding- 

water al hard te noemen, gebruik dan chloor 55% (granulaat of  

minitabletjes) of chloor 90% tabletten.

Welk vlokmiddel gebruik je?
Vlokmiddel zou in elk zwembad gebruikt moeten worden. Ook hier 

zijn verschillende producten op de markt: 

• In een automatisch vlokdoseersysteem wordt altijd een vloeibaar 

vlokmiddel gebruikt. Polymeren en polyaluminium chloride zorgen 

dan voor de gewenste vlokking. Voorbeelden zijn APF® of PAC. 

• Voor handmatige vlokking heb je de keuze uit vlokpoeder, vlokgel  

en vloktabletten. In de basis doen deze middelen hetzelfde.  

Welk product je kiest, hangt van je voorkeuren af. Vlokpoeder los 

je eerst op, vlokgel plaats je in de pompmand en een vloktablet 

meestal in het skimmermandje.

Zoals je al hebt kunnen lezen in deze brochure zijn er veel facetten die een rol spelen bij de water- 
behandeling van het zwembad. Houd je het water in een goede conditie, dan ben je veel problemen 
voor. In dit hoofdstuk gaan we het over desinfectiemiddelen hebben: welke moet je nu gebruiken?

Desinfectie: hoe  
desinfecteer je het 
zwembad?
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Alternatieve desinfectiemethoden
In deze brochure gaan we niet diep in op alternatieve desinfectie- 

methoden. Omdat ze steeds meer worden ingezet om het water in 

een goede conditie te houden, willen we ze wel graag kort benoemen 

en toelichten. 

Zoutelektrolyse
Een zoutelektrolyse-apparaat zet opgelost zout om in chloor en na-

trium. Het natrium lost weer op in het water terwijl het chloor haar 

desinfecterende werking doet. Het is een continue proces. Het grote 

voordeel is dat je geen chloorproducten hoeft te kopen. Verder wordt 

het licht zoute water vaak als prettig ervaren; te vergelijken met traan-

vocht.

Zoutelektrolyse betekent echter niet dat je ‘chloorvrij’ kunt zwemmen. 

Dat is een breed misverstand. Want met zoutelektrolyse produceer je 

wel degelijk ook chloor. Bovendien zou met zoutelektrolyse een risico 

op corrosie kunnen ontstaan. Dat hangt weer mede af van de kwaliteit 

van het product en hoe je ermee omgaat. Overweeg je zoutelektroly-

se? Laat je dan vooral goed voorlichten.

Hydrolyse
Bij hydrolyse worden watermoleculen opgesplitst in zuurstofverbin-

dingen. Hierbij ontstaan een aantal desinfectanten. Deze zogeheten 

‘tweede generatie desinfectanten’ werken zeer snel en effectief, maar 

ook kort. 

De voornaamste desinfectant die ontstaat bij hydrolyse is de Vrije Ra-

dicaal (de OH-radicaal). Deze oxideert zeer snel bacteriën. Nadeel is 

dat deze desinfectant geen buffer in het water creëert, wat eigenlijk 

wel gewenst is. Daarom wordt hydrolyse bij voorkeur gecombineerd 

met een lichte elektrolyse (zie hierboven). Zo wordt er tóch nog een 

beetje chloor gemaakt, die bacterieverspreiding tussen de zwemmers 

voorkomt. 

Hydrolyse is de techniek waarmee niet chloorvrij, maar wél chloor-

arm gezwommen kan worden. Veiligheid, comfort en gebruiksgemak 

worden als grote voordelen ervaren. Nadelen zijn er technisch gezien 

eigenlijk niet. Ook bij hydrolyse dien je een beetje zout of magnesium- 

chloride toe te voegen aan het water. Omdat dit relatief weinig is (1 kg 

per m3), is er nauwelijks risico op corrosie. Er kan een lichte vorm van 

sluiercorrosie optreden, maar deze is eenvoudig weg te poetsen en 

tast de materialen niet aan.

UV
Een UV lamp geeft UV-c licht; net als de zon. UV-c is van nature een 

desinfectant. Deze breekt het DNA van bacteriën af, waardoor ze zich 

niet meer kunnen vermenigvuldigen. Er is dus sprake van desinfectie, 

zonder chloor. 

De ervaring is dat UV vooral ondersteunend kan werken. Het toevoegen  

van (veelal) chloor is nog steeds nodig. Ook hier speelt de kwaliteit 

van de UV unit een grote rol. Omdat het voor de zwembadbezitter 

eigenlijk niet meetbaar is of de UV unit haar werk goed doet, moet de 

unit betrouwbaar zijn. De kwaliteit van de lamp en de kwartsbuis en 

het flowmanagement zijn daarin kritische factoren. 

Koper-/zilverionisatie
Een ionisator voegt koper- en zilvermineralen toe aan het water.  

Deze positief geladen metaalsoorten hebben een oxiderende werking  

en doden bacteriën af. Deze manier van desinfectie werd vroeger veel 

toegepast, maar tegenwoordig veel minder. Bij vijvers is het nog wel 

populair. Bij zwembadwater kan ionisatie leiden tot metaalaanslag en 

bij overdosering zelfs tot groene haren. Kunst is dus om deze techniek 

goed toe te passen. Dan kun je er prima resultaten mee halen.
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We hebben nu kort een aantal alternatieve  
desinfectiemethoden benoemd. Deze worden 
doorgaans als ‘automatisch systeem’ ingezet. Daar-
naast zijn er natuurlijk ook nog de conventionele  
automatische systemen. Deze zijn ontwikkeld  
om automatisch het water te behandelen en in 
een goede conditie te houden, zonder dat de  
gebruiker er werk mee heeft. Deze vlieger gaat 
echter niet altijd op. Ook een automatische  
regeling vraagt om visuele inspectie en  
onderhoud. Veel zwembadeigenaren laten dit 
over aan een zwembadbouwer. De componenten  
zijn immers erg gevoelig en zouden tijdens het 
onderhoud kapot kunnen gaan. 

Bij automatische regelingen onderscheiden we de 
volgende systemen:

pH-/Redox regeling 

Dit systeem meet allereerst de 

pH-waarde. Blijkt deze af te wijken  

van de gewenste waarde, dan 

corrigeert het systeem dit door 

zwavelzuur te doseren. Daarnaast  

meet het systeem de behoefte  

van het chloor. Dat gaat als volgt: het systeem meet het  

reducerende en oxiderende potentiaal van het zwembadwater.  

Dit vertaalt hij naar een Redoxwaarde. Deze waarde wordt 

weergegeven in Millivolt (mV). Ligt de waarde lager dan de  

ingestelde waarde, dan wordt chloor (bleekloog)/natrium- 

hypochloriet gedoseerd. 

Een pH-/Redoxregeling is het meest toegepaste systeem bij privé-

zwembaden. Het is goed om te beseffen dat een Redoxmeting alleen 

werkt als de meting betrouwbaar is en dat er veel externe invloeden 

zijn die de meting kunnen beïnvloeden. Het ene systeem is het andere 

niet. Laat je daarom goed voorlichten door je zwembadbouwer/in-

stallateur.

pH-/Vrij chloor regeling 

Deze komt overeen met een pH-Redoxregeling. Verschil is dat deze 

regeling het chloorgehalte meet met een vrij chloor meetcel. Dit is 

nauwkeuriger dan een Redoxmeting, maar ook duurder. Streef je 

naar perfectie, dan is een pH-/Vrij chloor regeling zeker aan te raden. 

Bij openbare zwembaden is een vrij chloormeting verplicht. Andere  

automatische regelingen zijn zoutelektrolyse- en hydrolyse-apparaten.  

Deze hebben we eerder in deze brochure al kort beschreven.

Automatische 
regelingen

Dryden Aqua Integrated System (DAISY)

DAISY is een totaalconcept om perfect water te krijgen en houden. 

Bij DAISY(+) staan filtratie en vlokking centraal, precies zoals we dat 

willen bij het onderhouden van zwemwater. Het hart van dit concept 

wordt gevormd door AFM®. Dit unieke geactiveerde glas zorgt voor 

ultrafijne filtratie. In tegenstelling tot zand voorkomt AFM® bovendien 

biofilmen in het filter. 

Hoe werkt DAISY? Door het vlokproduct APF® te doseren in een statische  

mixer, direct na de pomp, ontstaan perfecte vlokdelen. Deze worden 

vervolgens door het AFM® uigefilterd. Zelfs de kleinste deeltjes (< 1μ) 

worden zo uit het water gehaald. Deze hoeven dus ook niet meer te 

worden geoxideerd. Dat is ontzettend fijn! Want het zorgt voor minder  

chloorverbruik en ook minder desinfectie bijproducten, die door 

chloor automatisch ontstaan. 

DAISY+ : ‘zwemmen in drinkwater’
DAISY+ staat voor de allerbeste waterkwaliteit. Uitgangspunten zijn 

filtratie met AFM® en vlokken met APF® in een statische mixer (ZPM®). 

Dit geeft een optimale filtratie en daarmee een perfecte basis. 

DAISY+ is gelijk aan DAISY, maar wordt 

uitgebreid met de DA-GEN.  

De DA-GEN is een hydrolyseapparaat. 

Dit apparaat geeft een krachtige desinfec-

tie. Dat doet het via vrije radicalen 

en een kleine hoeveel-

heid chloor. 

Dat chloor is nodig 

voor de depot- 

desinfectie/buffer. 

Doordat de basis (filtratie en vlokking) zó goed is, is de behoefte  

aan desinfectie laag. De DA-GEN vult deze behoefte op een zeer  

efficiënte manier in. DAISY+ met de DA-GEN is dan ook dé manier 

voor automatische, gezonde en veilige waterbehandeling. Je hebt 

een minimum aan chloor nodig. Vandaar dat met recht gezegd wordt 

dat een DAISY+ systeem leidt tot ‘zwemmen in drinkwater’. En dat is 

wat iedereen het liefste wil, toch?
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Samenvatting
de belangrijkste zaken op een rij

Het is ons niet gelukt om de behandeling van 
zwembadwater op 1 of 2 pagina’s te beschrijven. 
Daarvoor is het onderwerp te divers en te complex.  
Wij vinden het echter belangrijk om alle facetten 
te benoemen. Dan krijg je een totaalbeeld en kun je 
altijd terugvallen op dit document als dat nodig is.

Wij hopen dat ook duidelijk is geworden dat je niet 
bang hoeft te zijn om zelf het water te behandelen. 
Met een goede basis, periodiek onderhoud en ge-
zond verstand kom je ver. 

De belangrijkste zaken uit deze brochure hebben we nog eens op een 

rijtje gezet en aangevuld met extra tips:

• Besteed veel aandacht aan de basis. Zorg voor een juiste filter- 

en pompcapaciteit en voor een goede hydrauliek met het juiste  

leidingwerk.

• Gebruik bij voorkeur AFM® als filtermedium en gebruik absoluut 

het vlokmiddel APF® om het filter optimaal te laten functioneren.

• Ga bij voorkeur uit van 24-uurs filtratie. Het grootste deel van de 

dag filter je dan op een lage snelheid. Dat verhoogt het filter- 

rendement.

• Spoel regelmatig het filter terug, met 1 keer per week als uitgangs-

punt. Denk aan de mogelijkheid om het terugspoelen (en suppletie) 

te automatiseren, zodat het zeker niet wordt vergeten.

• Bepaal of je de desinfectie handmatig wilt doen of via een geauto-

matiseerd systeem. Uiteraard speelt het budget hierbij een rol.

• Meten is weten. Bij handmatig toevoegen van chemicaliën is meten  

een must om te weten of en hoeveel chemicaliën je toe moet 

voegen. Meten kan snel (maar minder accuraat) met teststrips.  

Een testset met DPD testtabletjes geeft een exacter resultaat.

• Een elektronische fotometer is ideaal, maar wel duurder. Ook bij 

automatische systemen dien je handmatig te meten om vast te 

stellen of de apparatuur nog goed functioneert en om afwijkingen 

van de sensoren/electroden op te merken en te corrigeren.

• Gebruik de juiste desinfectiemiddelen. Bij automatische regelingen  

spreekt dit redelijk voor zich, maar bij handmatige toevoeging 

van chemicaliën is er nogal wat verscheidenheid. Kies het product  

dat past bij het zwembad. Heb je hard of zacht water?  

Wil je snel resultaat (shock) of langdurig doseren (langzaam  

oplossend)?

• Besteed aandacht aan het onderhoud. Houd de bodem en wanden  

schoon en haal het vuil uit skimmers en het pompmandje.  

Verwijder vuil uit de afdekkingsnis en verwijder met regelmaat  

bladeren en ander drijvend vuil.

• Een regelmatige visuele inspectie is zeer gewenst, zelfs als het 

zwembad volledig is geautomatiseerd.

• Bij twijfel of bij het ontdekken van een probleem, neem direct  

contact op met de zwembadbouwer.
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Van probleem naar oplossing

Groen water, 

gladde bodem/wanden                       

algen/veel lichtinval, slechte 

desinfectie, of te veel 

cyanuurzuur in het water.

controleer en corrigeer de pH. Pas een chloorshock toe. Laat de pomp gedurende 

24 uur draaien. Doseer je een product als APF®, dan voorkom je algenvorming. 

Bevat het water te veel cyanuurzuur, dan is er sprake van ‘overstabilisatie’. 

Dit los je op door een paar keer terug te spoelen en flink water te verversen.

Troebel water 

(melkachtig)                                            

te veel organische stoffen (vuil), 

te weinig desinfectiemiddel of te 

veel vlokmiddel in het water.

check het vrij chloor gehalte, de pH en de ingestelde doseerhoeveelheid van  

de vlokpomp. Meet eventueel het aluminiumgehalte van het water.  

Corrigeer eventueel de pH-waarde en laat de filterpomp 24 uur draaien.  

Zet mogelijk ook de filterpomp stop, zodat de zwevende deeltjes naar de  

bodem zakken. Zuig deze vervolgens op.

Zwevende deeltjes                                                                    filter werkt niet goed. verbeter de filterperformance. Check of het filter teruggespoeld moet worden, ver-

laag de filtersnelheid (frequentieregeling anders instellen) en gebruik een vlokmiddel  

om kleinere deeltjes uit te kunnen filteren. Gebruik AFM® in plaats van zand als 

filtermedium.

Bruin water                                                                                    ijzeroxide, bruine alg. bij ijzeroxide moet je het bad leegpompen (indien mogelijk), schoonmaken en vullen 

met water van de waterleidingmaatschappij. Bij bruine alg: zie groen water/alg.

Groen, troebel water,  

glibberige bodem en   

wanden, algengroei                                                                    

algengroei door hoge tempe-

ratuur of onweer, onvoldoende 

algendodend middel in het water 

of te veel fosfaten in het water.

borstel wanden en bodem zo goed mogelijk schoon. Laat de filterpomp 24 uur 

draaien en doe een chloorshock. Overweeg om APF® met een doseerpomp te 

doseren, omdat APF® fosfaten verwijdert en algengroei voorkomt.

Ph is instabiel                                                                                alkaliteit is niet in orde. meet de Alkaliteit. Corrigeer met TA+ of TA-, maar doe dit met kleine hoeveelheden 

en niet in één keer.

Troebel water, gladde  

wanden, chloorlucht,  

pijnlijke ogen                                                                                 

te veel gebonden chloor. Mogelijk  

door een te hoge belasting van 

het bad of hoge temperatuur.

meet en corrigeer de pH-waarde. Meet het chloorgehalte. Als inderdaad blijkt dat 

het gebonden chloor gehalte hoog is, spoel dan het filter minimaal 10 minuten terug  

en ververs het verloren water. Voeg ook een vlokmiddel toe en doe vervolgens een 

chloorshock. Streef hierbij naar een vrij chloor gehalte van bijvoorbeeld 1 mg/l.  

Laat de filterpomp vervolgens 24 uur draaien.

Melkachtig/troebel  

water, ruwe wanden               

er is sprake van kalkafzetting. 

Het water is niet in balans.

meet en corrigeer de pH-waarde. De kans is groot dat de pH waarde te hoog is. 

Check eventueel ook de Alkaliteit, de hardheid en temperatuur. Pas vervolgens 

vlokmiddel toe en voer een chloorshock uit. Laat de filterpomp 24 uur draaien.

Groen, helder water                                                                 ijzer-/koperoxide. meet en corrigeer de pH-waarde. Meet de ijzer- en koperwaarde. Pas vervolgens 

vlokmiddel toe en voer een chloorshock uit. Laat de filterpomp 24 uur draaien.

Zwart/bruin en troebel 

water                                          

ijzer in het water/bronwater 

gebruikt. 

meet en corrigeer de pH-waarde. Meet het ijzergehalte. Pas vervolgens vlokmiddel 

toe en voer een chloorshock uit. Laat de filterpomp 24 uur draaien. 

Alternatieve oplossing: pomp het bad leeg en vul het met kraanwater.

Water schuimt                                                                             te veel anti-alg toegepast of  

reinigingsproducten gebruikt.

pomp het bad gedeeltelijk leeg en vul het bij met vers leidingwater. 

Corrosie aan metalen

 

pH-waarde te laag en/of koper 

in het bad. Of probleem met het 

zout elektrolysesysteem.

meet en corrigeer de pH-waarde. Meet het kopergehalte en bepaal of er te veel 

koper in het bad zit. Check het zout elektrolysesysteem. Ververs eventueel een deel 

van het zwembadwater met leidingwater.

Op deze pagina’s benoemen we een aantal veel voorkomende problemen, inclusief de mogelijke oorzaak 
en tips om het probleem op te lossen.

   Probleem   Mogelijke oorzaak Oplossing                                                                                                                                     
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