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Samenvatting
De gemeente Amsterdam en Projectbureau Marineterrein hebben de wens om bij de
binnenhaven van het Marineterrein te Amsterdam een formele zwemlocatie te maken. Op
basis van de hoeveelheid aanwezige Ecoli bacteriën in het water is de waterkwaliteit
momenteel echter niet voldoende.
Om de bronnen en herkomstrichting van deze verontreiniging in beeld te brengen en om de
effectiviteit van eventuele maatregelen te kunnen bepalen, heeft Deltares een onderzoek
uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Hierbij is de concentratie Ecoli en
Enterococcen in de binnenhaven van het Marineterrein gedurende 3 maanden gemonitord
met een Aquascoop, waarbij op afstand en op specifieke momenten de aanwezige aantallen
Ecoli en Enterococcen in het water bepaald konden worden. Daarnaast is na 3 momenten
van hevige regenval en het overstromen van riooloverstorten in de omgeving van de
binnenhaven een tijdserie van frequente metingen uitgevoerd met behulp van de Aquascoop.
Tevens heeft Waternet Ecoli en Enterococcen analyses op watermonsters uit de
binnenhaven laten uitvoeren volgens de MPN-methode zoals die in de Zwemwaterrichtlijn
beschreven staat.
Naast de monitoring is een Delft3D-FLOW modelopgezet en bepaald welke wateren (IJ,
kanalen, grachten) de belangrijkste bijdrage leveren aan 1) het watervolume, en 2) de E.coli
fractie in de binnenhaven. Aangezien er onvoldoende gegevens van bronnen vanuit het
Marineterrein zelf beschikbaar waren, konden deze niet in detail in de modellering worden
opgenomen.
De analyses laten zien dat de E.coli concentratie in de binnenhaven direct na hevige regenval
sterk stijgt. In de daaropvolgende 2 à 3 dagen neemt deze Ecoli concentratie weer af tot een
achtergrondwaarde die onder de acute zwemwaternorm ligt. Modellering toont aan dat de
grootste fractie water in de binnenhaven afkomstig is vanuit de Schippersvracht. Water uit de
Schippergracht is echter niet de oorzaak van de sterke stijging van de E.coli concentratie na
regenval in de binnenhaven, aangezien conservatieve berekening laat zien dat de gevonden
concentratie in de binnenhaven veel hoger is dan veroorzaakt kan worden vanuit de
Schippergracht. Daarnaast wordt de hoge Ecoli concentratie al enkele uren na het lopen van
de overstorten waargenomen, terwijl de berekende reistijd van het water vanuit de verderop
gelegen overstorten of de Schippersgracht meer dan twee dagen is in een dergelijke situatie.
Metingen van Ecoli op verschillende plekken in de binnenhaven bevestigen dat de bron van
Ecoli op het Marineterrein zelf gezocht moet worden en niet bij het instromende water.
Afsluiten van de ingang van de binnenhaven wordt daarom niet nuttig geacht voor het
verbeteren van de waterkwaliteit.
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1  Aanleiding 

De gemeente Amsterdam en Projectbureau Marineterrein hebben de wens om in de 
binnenhaven van het Marineterrein te Amsterdam een formele zwemlocatie te maken. De 
waterkwaliteit is momenteel echter niet voldoende vanwege de hoeveelheid aanwezige E.coli 
bacteriën (indicator voor ziekteverwekkers uit feces) in het water. Er is sprake van een relatief 
hoge achtergrondbelasting met uitschieters bij regenval, mogelijk als gevolg van afspoeling 
en overstorten. Er is onvoldoende inzicht in het aandeel van diverse mogelijke bronnen van 
verontreiniging om maatregelen te kunnen nemen die leiden tot verbetering van de 
waterkwaliteit tot een niveau dat er veilig gezwommen kan worden. Een mogelijke maatregel 
waaraan wordt gedacht, is het tijdelijk of permanent afsluiten van de binnenhaven, met als 
doel om piekbelastingen buiten te houden. 
Het is onzeker of het afsluiten van de binnenhaven een valide oplossing is om de 
ziekteverwekkers buiten te houden. Op dit moment wordt door Waternet de waterkwaliteit in 
de binnenhaven gedurende de zomer gemonitord, volgens een vaste frequentie van 11 
metingen op een vaste plek. Deze monitoring blijkt niet geschikt om voldoende zekerheid te 
krijgen over bronnen van verontreinigingen. Voor een beter inzicht in piekbelastingen zijn 
metingen noodzakelijk op specifieke momenten, zoals gekoppeld aan regenbuien. Hierdoor 
kunnen pieken in de belasting door bijvoorbeeld overstorten worden gemeten en kan 
rekening gehouden worden met het feit dat de stromingsrichting verandert (soms komt het 
water uit de grachten soms uit de richting van het IJ). 
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2 Doel 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: 
1 Het beter in beeld brengen van de globale herkomstrichting van bronnen van fecale 

verontreiniging (op het terrein zelf en daarbuiten), en daarmee meer inzicht te krijgen in 
de dynamiek van de waterkwaliteit. Deze informatie is noodzakelijk om effectieve 
maatregelen te kunnen nemen, waarmee in 2018 begonnen zal worden.  

2 Het onderzoeken van de effectiviteit van verschillende typen afsluitingen van de 
binnenhaven van het Marineterrein met behulp van een hydrologisch model.  

Een nevendoel van de gemeente Amsterdam is, gezien de inzet van een innovatieve 
meetmethode (Aquascoop) in dit onderzoek, om de resultaten direct zichtbaar te maken voor 
gebruikers en om te bepalen of de Aquascoop op termijn een vervanging voor de reguliere 
meetmethode kan zijn. 
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3 Aanpak van het onderzoek 

Om inzicht te krijgen in de herkomstrichting van de fecale verontreiniging (hierna genoemd 
“de verontreiniging” of “E.coli”) is in dit onderzoek een waterkwaliteitsmodel in Delft 3D-FLOW 
opgezet en is de aanwezigheid van E.coli en Enterococcen in de binnenhaven van 
Marineterrein gedurende een periode van 3 maanden gemonitord. 

3.1 Monitoring 
De waterkwaliteitsanalyse om de aanwezigheid van fecale verontreinigingen aan te tonen is 
uitgevoerd met de Aquascoop van Biotrack. De Aquascoop is een innovatieve methode 
waarbij op afstand watermonsters kunnen worden genomen en aanwezige micro-organismen 
binnen een paar uur kwantitatief kunnen worden geanalyseerd. Met deze technologie is het 
mogelijk om op specifieke momenten en op korte termijn inzicht in de waterkwaliteit te 
verkrijgen. Met de Aquascoop worden de cellen van E.coli herkend en geteld. De resultaten 
worden weergegeven als het totaal aantal aanwezige E.coli cellen per milliliter watermonster. 
Hierin worden zowel levensvatbare als inactieve cellen meegeteld. De Aquascoop is op 17 
juli 2017 geïnstalleerd op de kade van de Marinehaven in de noordoosthoek (zie Figuur 1). 
De Aquascoop zelf is geplaatst in een verrijdbare keet. Daarin stond ook een buffervat van 
100 liter waaruit het werkelijke monster voor analyse werd genomen. Het water in het 
buffervat werd continu ververst met water uit de marinehaven. Voor het buffervat lag een 
drijver van ca. 1 bij 1 meter waaronder op 30 cm onder het wateroppervlakte water werd 
opgepompt naar het buffervat. In Figuur 2 is de Aquascoop, de keet, het buffervat en de 
drijver in de Marinehaven weergegeven. 
 

 
Figuur 1: Bemonsteringslocaties in de binnenhaven van het Marineterrein. NYA002 en NYA007 zijn de 
bemonsteringslocaties van Waternet voor MPN-analyse. De Aquascoop is geplaatst op punt NYA007. De punten 
H1 en H2 geven de locaties aan waar de handmatige monsters zijn genomen tijdens een overstortmoment. 
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Figuur2: De Aquascoop, het buffervat en het innamepunt van de aquascoop zoals deze op het Marineterrein 
stonden opgesteld. 
 
Gedurende de drie maanden dat de Aquascoop geïnstalleerd stond op het Marineterrein zijn 
er met een frequentie van eens per 2 weken monsternames en waterkwaliteitsanalyses 
uitgevoerd. De geanalyseerde parameters zijn: totaal kiemgetal, vitaliteit, Escheria coli 
(E.coli) en Enterococcen. In tabel 1 staan de 2-wekelijkse monitoringsmomenten 
weergegeven.  
 
Tabel 1: Momenten van monstername van de Aquascoop tijdens de 2-wekelijkse (reguliere) monitoring. 
datum Opmerking 

18-07-17 Reguliere monitoring Aquascoop 

01-08-17 Reguliere monitoring Aquascoop; valt samen met monitoring tijdens 1e overstort event 

15-08-17 Reguliere monitoring Aquascoop 

29-08-17 Reguliere monitoring Aquascoop; valt samen met monitoring tijdens 2e overstort event 

12-09-17 Reguliere monitoring Aquascoop 

26-09-17 Reguliere monitoring Aquascoop 

03-10-17 Reguliere monitoring Aquascoop 

10-10-17 Reguliere monitoring Aquascoop 

17-10-17 Reguliere monitoring Aquascoop 

 
Naast de metingen met de Aquascoop zijn ook de E.coli en Enterocococen metingen die 
Waternet in de periode juli-oktober 2017 in de binnenhaven heeft laten uitvoeren 
meegenomen in deze studie. Daarbij heeft Waternet haar 2-wekelijkse monitoring van E.coli 
en Enterococcen, volgens de MPN methode, bij monitoringspunt NYA002 tijdens de 
monitoring met de Aquascoop uitgebreid met een nieuw monitoringspunt (NYA007) ter plekke 
van het innamepunt voor de Aquascoop. 
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De MPN methode (= Most Probable Number) is een maat voor het aantal levensvatbare 
E.coli bacteriën, waarbij op een specifiek groeimedium en condities alle levensvatbare E.coli 
cellen onder deze omstandigheden worden geteld. Bij metingen met de Aquascoop, worden 
ook alle inactieve cellen worden meegeteld. 
 
Naast deze ‘reguliere’ monitoring van het water zijn er op drie extra momenten, direct volgend 
op een overstort event veroorzaakt door zware regenval, metingen met de Aquascoop 
uitgevoerd. Totaal kiemgetal, vitaliteit, E.coli en Enterococcen zijn op kort achtereenvolgende 
momenten gemeten, namelijk op t=4 uur, t=24 uur, t=48 uur, en t=72 uur na het moment dat 
riooloverstorten in de buurt hebben gelopen. Op t=4 uur zijn ook twee handmatige monsters 
genomen (H1 en H2) bij de ingang van de Marinehaven (zie kaart Figuur 1) en met de 
Aquascoop geanalyseerd om vast te stellen of er een verschil is in E.coli concentratie bij de 
ingang van de binnenhaven en de achterkant van de binnenhaven waar de Aquascoop 
opgesteld stond. 
De drie periodes volgend op een overstort moment, die tijdens deze studie zijn gebruikt om 
de intensieve monitoring uit te voeren, zijn in tabel 2 weergegeven. Deze momenten zijn 
gekozen op basis van een alarm op het lopen van een aantal riooloverstorten in de nabijheid 
van het Marineterrein, welke zijn weergegeven in Figuur 3. Deze alarmen gaven een sms-
bericht bij het moment van overstort. 
 
Tabel 2: Overzicht van de 3 momenten van overstort en de daarop volgende metingen met de Aquascoop. 

1e overstort event 
  Datum Tijd Gebeurtenis 

29 juli 21:30 Overstort melding Amsteldijk/Veemarkt/Plantageparklaan/Cruquiskade 

31 juli 11:00 Bemonstering NYA007, H1 en H2 

31 juli 21:30 Bemonstering NYA007 

1 augustus 21:30 Bemonstering NYA007 

2 augustus 21:30 Bemonstering NYA007 

2e overstort event 
  Datum Tijd Gebeurtenis 

29 augustus 07:00 Overstort melding Amsteldijk/Veemarkt/Plantageparklaan/Cruquiskade 
29 augustus 15:30 Bemonstering NYA007 
30 augustus 13:15 Bemonstering NYA007 
31 augustus 12:00 Bemonstering NYA007 
1 september 12:00 Bemonstering NYA007 
2 september 12:00 Bemonstering NYA007 
3 september 05:15 Bemonstering NYA007 

3e overstort event 
  Datum Tijd Gebeurtenis 

08 september 09:30 Overstort melding Amsteldijk/Veemarkt/Plantageparklaan/Cruquiskade 

08 september 13:30 Bemonstering NYA007, H1 en H2 
09 september 09:30 Bemonstering NYA007 
10 september 09:30 Bemonstering NYA007 

11 september 09:30 Bemonstering NYA007 

12 september 10:00 Bemonstering NYA007 
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Figuur 3: Locaties van de riooloverstorten in de buurt van de binnenhaven van het Marineterrein waarvan een alarm 
werd gestuurd zodra deze actief waren  
 
Om de stromingsrichting van het inkomende water in de Marinehaven te kunnen vaststellen, 
zijn er door Waternet 3 EGV meters op een diepte van 1 meter uitgehangen tijdens de 
periode van monitoren: 1 onder het innamepunt van de Aquascoop, 1 richting het IJ en 1 
richting de binnenstad. De exacte locaties van de uitgehangen EGV meters zijn weergegeven 
in Figuur 4. Ook is bekend dat er een particuliere EGV meter hangt aan de stijger van de 
VOC-replica op 1 en 3 meter diepte. De data van deze EGV meters is door de eigenaar van 
de sensoren ter beschikking gesteld voor dit onderzoek. 
 
 

 
Figuur 4: locaties van de uitgehangen EGV-meters zijn aangegeven met een rode ster 



 

 

 
11201236-000-BGS-0004, 18 december 2017, definitief 
 

 
Monitoring en modellering waterkwaliteit binnenhaven Marineterrein Amsterdam 
 

9 

 

3.2 Modelstudie 
De modelstudie is uitgevoerd om inzicht in de herkomst van de verontreinigingen en de 
effectiviteit van eventuele maatregelen te krijgen. Hiertoe zijn in het model eerst de verblijftijd 
en de fractie bepaald van verschillende bronnen van het water (hemelwaterriool, gemengd 
riool, afgekoppeld riool en de verschillende toestromende watergangen).Tevens is de tijd 
bepaald die het water nodig heeft om de binnenhaven op het Marineterrein te bereiken. Aan 
de hand hiervan kunnen goede schattingen van E.coli concentraties in de binnenhaven 
worden gemaakt. 
Voor het model is het omliggende gebied van het Marineterrein als studiegebied genomen 
(Figuur 5). Voor de modelstudie is van Waternet toegang verkregen tot resultaten van het 
Sobek boezemwater model van 2012 t/m 2014. Hieruit is juli 2012 als natte maand genomen 
en juli 2013 als droge maand. Door het verschil in jaren tussen de modelberekeningen 
enerzijds (2012 en 2013) en monitoringsmeetreeks anderzijds (2017), zijn deze niet 
rechtstreeks vergelijkbaar. 
 

 
Figuur 5: Overzicht van het Marineterrein en de aanliggende wateren die in de modelschematisatie zijn opgenomen 

(rode omlijning). Hierin zijn de wateren en referentielocaties binnen de modelschematisatie met blauwe tekst 
aangeduid. De binnenhaven waarin het zwemstrand zal worden aangelegd is aangegeven met een groen 
onderbroken vierkant. De toestromende watergangen zijn aangegeven met een witte ruit en zwarte tekst. 

 
Aan de hand van dit studiegebied is er een curveliniar rekengrid opgesteld (Figuur 6) waarbij 
voornamelijk een celgrootte van 15m x 15m is aangehouden waarbij de kleinste gridcellen 2m 
x 20m en 3m x 11m (Oosterdoksdoorgang) en de grootste 35m x 35m (nabij het 
Scheepsvaartmuseum) zijn. Deze afwijking in gridcel grootte komt doordat het 
interessegebied enigszins gedraaid ligt ten opzichte van de algemene richting van de 
kanalen. Aan de hand van dieptemetingen en de scheepsvaartkaart (Port of Amsterdam, 
2016), is de diepte van het model geïmplementeerd. De aangrenzende kanalen zijn 
opgenomen als open modelranden. De hemelwaterafvoer- en overstortlocaties zijn 
ingebracht als puntlozingen. 
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Figuur 6 Model setup voor de hydrodynamische berekening met Delft3D-FLOW. De donkerblauwe lijnen geven de 

“open modelranden” weer, de gele lijnen de “dunne dammen” en de groene vakken de “droogliggende 
vlakken”. De licht blauwe lijnen geven “cross sections” weer waarvan de resultaten zijn weergegeven. 
“Dunne dammen” en “droogliggende vlakken” worden gebruikt om obstakels die de waterstroming 
verhinderen in het rekengrid mee te nemen. Van de “open modelranden”, de “cross sections” en duikers 
worden de namen getoond. De Paerlduiker en Oesjesduiker zijn via Delft3D als ondiepten meegenomen.  

 
De toevoer van neerslag vanuit de (hemelwater)riolen is meegenomen in de vorm van een 
benadering. Bij deze benadering is de neerslag vanuit de meteo metingen geschaald naar 
kubieke meter aan de hand van aangrenzend gebied en vervolgens verdeeld over de 
aangrenzende hemelwaterafvoer- en overstortlocaties (Figuur 7). Om dit verschil de 
waterstand in het model niet te laten beïnvloeden, is de waterbalans kloppend gemaakt door 
de Oosterdoksdoorgang niet als een uitstromend debiet te definiëren, maar als een 
waterniveau, waarbij de waterstandsmetingen aan de Surinamekade als referentie is 
gebruikt. 
 
Er zijn geen gegevens beschikbaar voor de mate van afvoer van de hemelwaterriolen. Wel 
zijn er metingen verricht aan gemengde riooloverstorten in juli en augustus 2017. Deze 
metingen zijn gebruikt om inzicht te krijgen bij welke neerslag intensiteit de overstorten 
beginnen te lopen. Voor de niet-gemengde riooloverstorten zijn geen gegevens bekend. 
Daarom zijn deze niet meegenomen in de scenario’s. De verwachting is dat deze riolen 
alleen zullen overstorten bij een probleem in het rioolstelsel en dat dit niet zo zeer neerslag 
gestuurd zal zijn. Om toch een indruk te krijgen van de afvoeren die vanuit het 
hemelwaterriool en gemengd riool in het Marineterrein terecht komen, is er een inschatting 
gemaakt aan de hand van het aantal (hemelwater)rioolafvoeren en het aangesloten 
oppervlak. 
 
Opvallend aan de inventarisatie van het modelgebied is dat er geen overstorten zijn 
genoteerd op het Marineterrein zelf. Bij de opzet van de modellering was geen gedetailleerde 
informatie over het gebied beschikbaar. In de modellering zijn eventuele overstorten van het 
Marineterrein daarom niet meegenomen. Deze overstorten zijn echter cruciaal wanneer deze 
direct bij de binnenhaven uitkomen. Achteraf blijkt er wel een (gedateerde) kaart beschikbaar 
met locaties van o.a. hemelwaterafvoer in de buurt van de binnenhaven. Voor eventuele 
latere modelsimulaties zouden deze gegevens in het model opgenomen kunnen worden. 
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Figuur 7 Locatie van overstorten en hemelwaterafvoeren in het modelschematisatie gebied.  
 
Op het resultaat van het Delft3D FLOW model is vervolgens een waterkwaliteitsmodel gezet. 
Met behulp van het waterkwaliteitsmodel zijn een aantal berekeningen uitgevoerd. Ten eerste 
is een zogenaamde fractiesom opgezet. Daarin zijn de belangrijkste bronnen van water 
voorzien van een unieke tracer in het model. Daarmee is de relatieve bijdrage van deze bron 
op iedere locatie en tijd te herleiden. De volgende stap is het maken van een leeftijdsom. 
Daarmee is de leeftijd van het water uit verschillende bronnen te berekenen. Hoe hoger de 
leeftijd, hoe langer het water blootgesteld is aan processen. In het geval van E.coli is dat 
afsterving en afbraakprocessen.  
 
De verwachting is dat E.coli, naast aanliggende kanalen, voornamelijk afkomstig zal zijn 
vanuit overstorten en hemelwaterafvoer. Deze zijn via de Gemeente Amsterdam voor het 
modelgebied geïnventariseerd. Hierbij is er vanuit gegaan dat hemelwaterafvoeren bij elke 
regenbui overstorten, gemengde riolen alleen bij extreme regenbuien wanneer de capaciteit 
van het riool over benut wordt en afgekoppelde riolen nagenoeg niet overstorten. 
 
Voor E. coli geldt een zwemwaterrichtlijn van 500 kve/100ml in 95% van de gevallen voor 
uitstekende kwaliteit en 1000 kve/100ml voor goede kwaliteit. Hierna geldt er bij 900 kve /100 
ml in 90% van de gevallen een aanvaardbare kwaliteit en wordt een signaalwaarde behaald 
bij 1800 kve/100 ml. Doormiddel van enige voorbeeldberekeningen is de impact van de 
verschillende waterfracties op het Marinehaven-basin berekend. Hierbij is gekozen om met 
een conservatieve opzet voor E. coli te werken. E. coli breekt binnen enkele dagen af (orde 
80% sterfte per dag, bij een watertemperatuur van 20 graden Celsius), maar omdat er geen 
grip is op hoe snel dit proces zal gaan in de Marineterreinen (bijv. doorzicht en saliniteit 
hebben invloed op het proces) en er geen specifieke metingen van E.coli voor de 
modelranden beschikbaar zijn (bijv. E.coli metingen in de toestromende kanalen en vanuit het 
hemelwaterriool), is er in deze berekening gebruik gemaakt van extremen (Tabel 3). Daarom 
is gekozen om met de maximumwaarden uit het onderzoek van Van den Tillaart (2016) te 
werken. Omdat de veronderstelling is dat er meer E. coli vanuit de stad zal komen dan vanuit 
het IJ (bijv. riooloverstorten, afspoeling) is uit de RIVM rapportage (Schets, 2007) het 
maximum van de zomermaanden gebruikt voor IJ water en het minimum van de 
wintermaanden voor het stadswater (tabel 3).   
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Tabel 3: Overzicht van indicatie waarden voor kolonievormende eenheden van E. coli van verschillende bronnen. 
Deze getallen zijn geïnterpreteerd vanuit de maximum waarden uit het onderzoek van Van den Tillaart 
(2016) en metingen zoals verricht in Schets (2007). 

Bron Kolonie vormende  
eenheden (kve) / 100 ml  

Bron 

Initieel 1.1 * 103 Minimum wintermaanden 
 (Schets 2007) 

IJ 3.0 * 102 Maximum zomermaanden 
(Schets 2007) 

Stad 1.1 * 103 Minimum wintermaanden  
(Schets 2007) 

Hemelwater riool 1.0 * 105 Van den Tillaart (2016) 
Gemengd riool 6.0 * 106 Van den Tillaart (2016) 
 
Er wordt aangenomen dat het gemengd riool alleen overstort vanaf een neerslag hoger dan 8 
mm per dag. Aan de hand van de waarden in tabel 3 kan er een inschatting gemaakt worden 
van de risico’s die de verschillende fracties water met zich meebrengen wanneer zij het 
Marinehaven-basin bereiken. 
 
Aan de hand van de modelresultaten is bepaald of een tijdelijke afsluiting van het 
Marinehaven-basin nuttig is. Deze afsluiting zorgt ervoor dat water van slechte kwaliteit (met 
hoge E.coli gehalten) buiten wordt gehouden.  
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4 Resultaten 

4.1 Monitoring 
 
De monitoringsresultaten van de Aquascoop zijn weergegeven in tabel 4. Het totaal aantal 
bacteriën (totaal kiemgetal) dat wordt gemeten varieert van 2.103 per ml tot 4.105 per ml met 
1,5.105 als gemiddelde en meest voorkomende waarde. Ongeveer 11% (± 8%) van het totaal 
aantal bacteriën wordt als kweekbaar aangemerkt. In geen van de analyses wordt de 
aanwezigheid van Enterococcen aangetoond. Met in acht neming van de detectiegrens 
betekent dit dat de Enterococcen concentratie in het water <50 cellen/ml is gedurende de 
meetperiode. 
De E.coli concentratie die wordt gevonden tijdens de 2-wekelijkse reguliere monitoring met de 
Aquascoop varieert van 50 cellen/ml tot 6,6.104 cellen per ml. Bij de meeste metingen ligt de 
E.coli concentratie tussen de 50 en 200 cellen/ml, echter zijn er op 1 augustus en 29 
augustus uitschieters gemeten van ongeveer 800 cellen/ml (Figuur 8). 
 
Tabel 4: Overzicht van alle resultaten van de Aquascoop metingen. 
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18-07-17 15:45 regulier 2,0E+04 3,0E+03 5,0E+01 n.d. 15,0 0,3
31-07-17 10:50 H1 2,20E+03 9,50E+02 2,00E+03 n.d. 43,2 90,9
31-07-17 10:50 H2 2,54E+04 8,70E+02 1,62E+03 n.d. 3,4 6,4
31-07-17 11:09 T=13 1,26E+04 1,00E+03 2,00E+03 n.d. 7,9 15,9
31-07-17 21:30 T=24 9,00E+04 1,90E+03 1,60E+03 n.d. 2,1 1,8
01-08-17 21:30 T=48 2,29E+05 4,91E+04 8,90E+02 n.d. 21,4 0,4
02-08-17 21:30 T=72 1,49E+05 1,27E+04 1,02E+02 n.d. 8,5 0,1
15-08-17 11:54 regulier 2,65E+05 1,50E+04 1,62E+02 n.d. 5,7 0,1
29-08-17 15:02 regulier 4,16E+05 3,31E+04 8,64E+02 n.d. 8,0 0,2
30-08-17 13:15 extra 1,98E+05 3,03E+04 5,96E+02 n.d. 15,3 0,3
31-08-17 12:00 extra 2,12E+05 4,00E+04 1,08E+02 n.d. 18,9 0,1
01-09-17 12:00 extra 1,20E+05 2,12E+04 1,62E+02 n.d. 17,7 0,1
02-09-17 12:00 extra 1,60E+05 1,56E+04 5,40E+01 n.d. 9,8 0,0
03-09-17 05:15 extra 1,52E+05 1,68E+04 1,08E+02 n.d. 11,1 0,1
08-09-17 13:30 T=4 2,35E+05 4,26E+04 6,59E+04 n.d. 18,1 28,0
08-09-17 13:45 H1 1,02E+05 6,32E+03 3,24E+03 n.d. 6,2 3,2
08-09-17 13:45 H2 8,51E+04 7,13E+03 2,75E+03 n.d. 8,4 3,2
09-09-17 09:30 T=24 2,40E+05 2,76E+04 1,02E+03 n.d. 11,5 0,4
10-09-17 09:30 T=48 2,54E+05 3,24E+04 1,08E+03 n.d. 12,8 0,4
11-09-17 09:30 T=72 1,36E+05 9,67E+03 8,04E+01 n.d. 7,1 0,1
12-09-17 10:00 regulier 1,22E+05 1,71E+04 5,40E+01 n.d. 14,0 0,0
26-09-17 12:00 regulier 3,98E+05 1,19E+04 1,09E+02 n.d. 3,0 0,0
03-10-17 12:00 regulier 5,14E+04 7,45E+03 1,35E+02 n.d. 14,5 0,3
10-10-17 12:00 regulier 1,62E+05 1,71E+04 1,02E+02 n.d. 10,6 0,1
17-10-17 12:00 regulier 2,18E+05 6,80E+03 1,53E+02 n.d. 3,1 0,1

cellen / ml
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Figuur 8: E.coli concentratie zoals gemeten met de Aquascoop tijdens de 2-wekelijkse reguliere monitoring met de 
Aquascoop. 
 
Met behulp van de MPN-methode zijn lagere E.coli concentraties gemeten, variërend van 200 
tot 800 E.coli per 100 ml. In Figuur 9 zijn de metingen met de MPN methode voor de 
monsternamepunten NYA002 (vast meetpunt Waternet) en NYA007 (locatie Aquascoop) met 
elkaar vergeleken. Alleen tijdens de meting op 25 juli werd op locatie NYA002 een hogere 
concentratie gemeten dan bij locatie NYA007; tijdens de andere monitoringsmomenten was 
de concentratie op beide locaties nagenoeg gelijk. 
 

 
Figuur 9: E.coli-concentratie op meetlocaties NYA002 en NYA007 bepaald volgens MPN methode als beschreven 
in het Zwemwaterprotocol. 
 
Belangrijk om te noemen is dat de E.coli concentratie gemeten met de Aquascoop ongeveer 
hetzelfde patroon laat zien als de metingen van de MPN methode. Bij de metingen met 
Aquascoop werden echter twee momenten van hevige regenval ‘meegepikt’, waardoor er op 

0

200

400

600

800

1000
04

-0
7-

17

24
-0

7-
17

13
-0

8-
17

02
-0

9-
17

22
-0

9-
17

12
-1

0-
17

01
-1

1-
17

E.
co

li 
/ 

m
l 

AquaScoop  

NYA007

0

200

400

600

800

1000

14
-0

7-
17

03
-0

8-
17

23
-0

8-
17

12
-0

9-
17

02
-1

0-
17

22
-1

0-
17

E.
co

li 
/ 

10
0 

m
l 

MPN methode  

NYA007

NYA002



 

 

 
11201236-000-BGS-0004, 18 december 2017, definitief 
 

 
Monitoring en modellering waterkwaliteit binnenhaven Marineterrein Amsterdam 
 

15 

 

twee momenten veel hogere waarden zijn gevonden. Metingen volgens MPN methode zijn 
niet op deze momenten uitgevoerd. 
De gevonden concentraties voor de Aquascoop liggen ongeveer 25 maal hoger dan van de 
MPN (Figuur 10), wat veroorzaakt wordt doordat met de MPN methode alleen de 
levensvatbare E.coli worden gemeten, en met de Aquascoop ook de inactieve cellen worden 
meegeteld. 
 
 

 
Figuur 10: Vergelijking van E.coli concentratie gemeten met MPN methode en Aquascoop op punt NYA007. 
 
Apart van de 2-wekelijkse monitoring is met de Aquascoop op drie momenten een serie 
metingen uitgevoerd in een kort tijdsbestek direct volgend op een overstort event veroorzaakt 
door zware regenval (zie paragraaf 3.1).  
Bij het eerste moment van overstort, op 29 juli, kwam het alarm per sms pas laat binnen. 
Hierdoor is niet meteen 4 uur na het moment van overstort gestart met monitoren. Toch is 
besloten om een dag later alsnog een meetreeks te starten, aangezien er een zware bui was 
gevallen en meerdere overstorten nabij het Marineterrein hadden gelopen. De monitoring 
heeft uiteindelijk plaatsgevonden op t=37,5, t=48, t=72 en t=96 uur na overstort. De 
handmatige monsters op meetpunten H1 en H2 zijn ook op t=37,5 uur genomen. In Figuur 11 
worden de gemeten E.coli concentraties weergeven als functie van de tijd. Zichtbaar is dat 
gedurende de meetreeks de E.coli concentratie in de loop van 3 dagen afneemt van 2000 
E.coli per ml tot ca. 100 E.coli per ml, wat een normale achtergrondwaarde bleek tijdens de 2-
wekelijkse monitoring met de Aquascoop. De hoge concentratie gevonden op het eerste 
moment na overstort op 37,5 uur is voor de plekken NYA007 en H1 exact gelijk, bij punt H2 
wordt een iets lagere concentratie gemeten. 
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Figuur 11: E.coli concentratie zoals gemeten met de Aquascoop op punt NYA007, H1 en H2 na het riooloverstort 
event op 29 juli 2017. 
 
De tweede tijdserie van metingen met de Aquascoop volgend op een moment van overstort is 
gestart op 29 augustus. Het moment van overstort gebeurde in de week voor het Amsterdam 
City Swim Event (3 september), waarvoor extra monitoring met de Aquascoop wenselijk was. 
Er zijn bij deze meetserie geen handmatige monsters genomen bij de monsterpunten H1 en 
H2. In Figuur 12 komt hetzelfde patroon van E.coli concentratieverloop naar voren als tijdens 
het event van 29 juli (metingen van 31 juli – 2 augustus): de hoge E.coli concentratie direct na 
het moment van riooloverstort neemt in een periode van 2 dagen af tot waarden rond 100 
cellen/ml  
 

 
Figuur 12: E.coli concentratie zoals gemeten met de Aquascoop volgend op het event van riooloverstort op 29 
augustus. 
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Bij het 3e moment van riooloverstort, op vrijdag 8 september, kon de monitoring en 
monstername van de punten H1 en H2 precies zoals gepland worden uitgevoerd. Dat wil 
zeggen op exact t=4 uur na overstort monitoring op punt NYA007 en het nemen van 
monsters bij H1 en H2. Vervolgens is op t=24 uur, t=48 uur en t=72 uur de E.coli concentratie 
bepaalt op NYA007 (Figuur 13). Eveneens is een afname van de E.coli concentratie in twee a 
drie dagen na het overstort event tot ca 100 cellen/ml zichtbaar, waarbij direct na de start van 
het overstort event de E.coli concentratie sterk verhoogd is. 
Opvallend is dat op t=4 uur na de start van het overstort event de concentratie van E.coli op 
NYA007 zeer veel hoger is dan op de punten H1 en H2 (die een gelijke concentratie hebben). 
Dit impliceert dat de E.coli concentratie direct na de start van het overstort event in de 
Marinehaven veel hoger is dan aan de buitenrand en in het inkomende water. Tijdens de 1e 
en 2e serie metingen na overstort was de eerste monitoring langer na het overstortmoment. 
Op 31 juli was het 37,5 uur na overstort, en op 29 augustus was het 6,5 uur. Bij de meetronde 
op 31 juli zien we op 37,5 uur na overstort ook een vergelijkbare E.coli concentratie (2000 
cellen/ml) als tijdens de 2e meting (t=24 uur) bij het 3e overstort event (1500 cellen/ml). Uit de 
data valt af te leiden dat direct na overstort de E.coli concentratie in de Marinehaven aan de 
kant van het Marineterrein veel sterker is verhoogd (> 60.000 cellen/ml) dan aan de kant van 
de ingang van de Marinehaven (ca. 2000 cellen/ml) en dat na enkele uren de concentratie in 
de binnenhaven van Marinehaven nivelleert tot concentraties gevonden aan de ingang. In de 
twee daarop volgende dagen neemt de E.coli concentratie verder af tot ‘achtergrondwaarde’ 
van 100 cellen/ml.  
 

 
Figuur 13: E.coli concentratie op punt NYA007, H1 en H2 na het overstortmoment van 8 september 2017 
 
Nog een opvallend resultaat is dat de verhouding van E.coli ten opzichte van het totaal 
kiemgetal na een riooloverstort event (bij hoge E.coli concentraties, tabel 4) veel hoger is dan 
buiten deze periode. Op 31 juli en 8 september was deze verhouding respectievelijk 90% en 
28%, terwijl buiten deze pieken om de verhouding ca. 0,1% is. Na het event van 29 augustus 
is de verhouding echter maar beperkt (tot 0,3%)verhoogd. 
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4.2 Waterkwaliteitsmodel 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de Delft3D hydrodynamica model, D- Water Quality 
water kwaliteit model en een grove conservatieve berekening van het te verwachten aandeel 
E. coli bij het Marinehaven-basin weergegeven.  
 
Bij de hydrodynamica berekeningen is een duidelijk verschil te zien tussen  de berekening 
met het regenachtige juli 2012 en het drogere juli 2013. In het overzicht van de 
stroomsnelheden kort na een regenbui zien we duidelijk de invloed van hemelwater riolen en 
de toename van toestroom uit de kanalen in het model terugkomen (Figuur 14). In het 
drogere jaar zien we de stroomsnelheden alleen toenemen bij de vernauwingen van de 
duikers, de Oosterdoksdoorgang en nabij de Oostenburgervaart (Figuur 15). Alle 
stroomsnelheden zijn relatief laag. 
 
Wanneer de uitstroom bij de Oosterdoksdoorgang wordt gemiddeld voor de maand juli voor 
de jaren 2012-2014, komt dit op ongeveer 2.5 m3/s. Dit komt qua ordegrootte overeen met de 
waarden die gevonden worden in het Sobek Boezemwater model (1.9 m3/s). De waterstand 
in het model varieert rond de -0.45 m NAP. 

  
Figuur 14 Overzicht van de stroomsnelheid in de zomer simulatie op 12 juli 2012 06:00:00. Hier heeft net zware 

regenval plaatsgevonden. Hierdoor is er een grotere stroomsnelheid in de aangrenzende kanalen. 
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Figuur 15 Overzicht van de stroomsnelheid in de zomer simulatie op 12 juli 2013 06:00:00. Hier heeft geen regenval 

plaatsgevonden en is de doorstroming vanuit de aangrenzende kanalen langzamer.  
  
Om te controleren of het D-Water Quality model massabehoudend is wordt vaak een 
continuïteit controle uitgevoerd. Uit de resultaten van deze controle blijkt dat het model 
massabehoudend is. 
 
Daarnaast is er met bewerkingen berekend welke waterfracties er in het Marineterrein 
voorkomen, zowel voor bij de natte maand juli in 2012 en droge maand juli in 2013. Voor de 
natte maand is te zien dat de fractie hemelwater riool en gemengd riool nagenoeg niet 
aanwezig zijn en slechts een zeer kleine fractie van het water vertegenwoordigen (Figuur 16). 
Daarnaast loopt de leeftijd van deze fracties snel op naar boven de 10 dagen, echter bij een 
regenbui kan dit afnemen naar 2,5 dag voor hemelwater riool en 5 dagen voor gemengd riool 
water. Voor het aandeel vanuit het IJ (Open havenfront, Oosterdoksdoorgang en 
Oostertoegang) en de stadskanalen blijft de leeftijd van het water relatief hetzelfde rond de 
2,5 – 6 dagen. Het aandeel van het water bij het Marinehaven-basin wordt voor het overgrote 
deel gedomineerd door de stadskanalen. 
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Figuur 16 De verschillende fracties van water (boven) en de leeftijd van deze fracties in het model (onder) zoals 

waargenomen bij het Marinehaven-basin voor de natte maand juli in 2012. 
 
Wanneer er minder regenval plaatsvindt (droge maand juli), is het aandeel vanuit het IJ groter 
(Figuur 17). Zoals verwacht loopt de leeftijd van de fractie hemelwater riool en gemengd riool 
sterk op totdat er een nieuwe regenbui plaatsvindt. 
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Figuur 17 De verschillende fracties van water (boven) en de leeftijd van deze fracties in het model (onder) zoals 

waargenomen bij het Marinehaven-basin voor de droge maand juli in 2013. 
 
Wanneer er met meer detail naar het aandeel van de verschillende kanalen wordt gekeken 
zien we dat het water vanuit de stadskanalen vooral wordt aangevoerd vanuit de 
Schippersgracht (Figuur 18). Hieruit blijkt ook dat de toevoer vanuit de Nieuwe Vaart sterk 
varieert. 
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Figuur 18 De verschillende fracties van water (boven) en de leeftijd van deze fracties in het model (onder) zoals 

afkomstig vanuit de dichtstbijzijnde kanalen en waargenomen bij het Marinehaven-basin voor de natte 
maand juli in 2012. 

 
Door de waterfracties te vermenigvuldigen met het verwachte aandeel kolonie vormende 
eenheden E.coli (kve) per 100 ml is op een zeer conservatieve manier het aandeel van E.coli 
bij het Marineterrein berekend. In de realiteit ligt deze lager door afbraak van E.coli, die kan 
oplopen tot 80% per dag afhankelijk van de hoeveelheid licht in het water en de 
omgevingstemperatuur 
 
Uit deze conservatieve schatting blijkt dat er bij het Marinehaven-basin een kans is op het 
overschrijden van de zwemwaternorm bij een sterke regenbui (Figuur 19) als gevolg van 
water wat vooral uit de Schippersgracht afkomstig is. Echter zal deze zeer waarschijnlijk wel 
onder de signaalwaarde (1800 kve/100 ml) blijven, mede vanwege de afbraak van E.coli die 
in de praktijk zal plaatsvinden. In de drogere maand blijven de E.coli waarden onder de 
‘Goed’ norm voor zwemwater. Ondanks dat het aandeel van hemelwater en gemengd 
rioolwater in de natte maand zichtbaar is, is het overgrote aandeel afkomstig vanuit het 
stadswater. Uit eerdere resultaten (Figuur 18) blijkt het hier vooral om de Schippersgracht te 
gaan.  
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Figuur 19 Aandeel berekend E.coli (zonder afbraak) van de water fracties. Boven is de natte maand juli 2012 

afgebeeld en onder de drogere maand juli 2013. In de figuren zijn de zwemwaternormen verwerkt.  
 
 

4.3 Afsluiten van de binnenhaven 
Om de waterkwaliteit in een basin te verbeteren is het mogelijk om dit basin af te sluiten van 
het aanliggende oppervlaktewater. Hierbij kan er gedacht worden aan volledige afsluiting, 
tijdelijke afsluiting en drijvende barrières. Een volledige afsluiting of tijdelijke afsluiting dient 
ervoor om (tijdelijk) geen uitwisseling tussen de waterkolom van het aanliggende 
oppervlaktewater met het basin plaats te laten vinden. De reden hiervoor kan zijn om een 
betere waterkwaliteit te behouden in het basin of de slechtere waterkwaliteit in het basin geen 
of regulerende invloed te laten uitoefenen op de kwaliteit van het overige water. Hierbij dient 
gedacht te worden aan een constructie als een stuw of dam. Ondanks dat er door de kieren 
van deze constructie toch nog uitwisseling plaats vindt tussen het basin en het 
oppervlaktewater zorgt de verkleining in het contactoppervlak tussen beide wateren ervoor 
dat de uitwisseling van stoffen trager gaat. Hoe kleiner dit contactoppervlak, hoe langer het 
duurt voordat de uitwisseling van kwaliteit compleet is. Wanneer het water gestratificeerd is 
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zou er mogelijk volstaan kunnen worden met een gedeeltelijke afsluiting, aangezien de 
stratificatie er voor zorgt dat er een beperkte uitwisseling plaats vindt tussen de bovenste en 
onderste waterkolom.  
 
Een tijdelijke afsluiting dient om de uitwisseling van de waterkolom in het geval van een event 
te voorkomen, bijvoorbeeld bij riooloverstorten door hevige regenval. Wanneer er gekozen 
wordt voor een tijdelijke afsluiting is het belangrijk dat er operationeel vooruitgekeken wordt 
op welk moment deze gesloten dient te worden. Dit kan door af te gaan op voorspellingen 
van events (bijv. meteo voorspellingen of operationele modellen) of door monitoring met 
continue metingen. 
 
Een andere manier van afsluiting is door drijvende barrières. Deze barrières kunnen vooral 
hydrodynamische effecten zoals golven en turbulentie verminderen. Deze barrières worden 
met name toegepast als vooroeverbescherming en om door vermindering van turbulentie het 
zwevende stofgehalte te verminderen doordat dit kan sedimenteren. Echter hebben deze 
barrières voor zover bekend verder weinig effect op de uitwisseling van de waterkwaliteit 
tussen beide wateren. 
 
Afsluiting van de binnenhaven van het Marineterrein kan er voor zorgen dat het water 
stagnant wordt. Gezien de grootste bron van E.coli niet van buitenaf komt, kan dit een 
verslechtering van de waterkwaliteit veroorzaken aangezien bacteriën in stagnant water 
kunnen opbloeien, en het E.coli bevattend water vanuit diverse E.coli bevattende bronnen 
(overstorten, afspoeling vanaf straat, watervogels, etc.) niet ververst wordt.  
Gedeeltelijke afsluiting zou de uitwisseling wat minder beperken, maar volledig open 
binnenhaven zou de beste verversing van verontreiniging bewerkstelligen.  
Aangezien de hoge concentraties van E.coli enkel 2 a 3 dagen na een hevige regenbui en het 
overlopen van riooloverstorten is waargenomen, is dit de periode dat een tijdelijke afsluiting 
van binnenhaven effectief zou zijn om de E.coli belasting van buitenaf tegen te houden. 
Zolang er echter bronnen op het Marineterrein zelf zijn die een grotere E.coli belasting 
meebrengen, wordt ook de tijdelijke afsluiting afgeraden 
 
Tijdens besprekingen met de Gemeente Amsterdam kwam een bellenscherm als een van de 
mogelijke oplossingen ter sprake. Na besprekingen met specialisten bij Deltares blijkt dat 
deze schermen tot nu toe alleen worden ingezet bij een zout/zoet water scheiding. De 
werking van een bellenscherm in homogeen water is nog onvoldoende onderzocht waardoor 
de effecten van deze maatregel niet goed in beeld zijn en modellering hiervan een grote 
onzekerheid in het resultaat geeft. De resultaten van een eerste modellerigstest met 
bellenscherm lijkt eerder menging van de waterkolom te veroorzaken dan een scheiding.  
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5 Conclusies 

5.1 Monitoring 
 
In de dagen direct volgend op een intensieve regenbui, waarbij riooloverstorten hebben 
gelopen, wordt een sterke verhoging van de E.coli concentratie in de binnenhaven van het 
Marineterrein aangetroffen. Buiten deze piekmomenten om wordt de signaalwaarde voor 
zwemwater niet overschreden en liggen de E.coli waarden op een dusdanig niveau dat het 
water in principe aan de Zwemwaternorm classificatie ‘aanvaardbaar’ en mogelijk ‘goed’ zou 
voldoen. Enterococcen zijn enkel in lage concentraties (<100/100ml) aangetroffen en lijken 
daarmee geen probleem te vormen voor de waterkwaliteit. 
De aangetroffen verhoogde concentraties van E.coli zijn tijdens een piekmoment ongeveer 10 
keer zo hoog als normaal, en nemen in een periode van 2 à 3 dagen gestaag af tot een 
zogenaamde achtergrondwaarde. Afhankelijk van de gebruikte analysemethode ligt deze 
‘achtergrondwaarde’ voor E.coli met de MPN-methode op 200-500 kve/100ml, en met de 
Aquascoop op 50-200 cellen/ml. 
Zeer hoge concentraties van E.coli (> 60.000/ml) zijn gevonden op meetpunt NYA007 direct 
(4 uur) na een hevige regenbui. Op datzelfde moment was de E.coli concentratie bij de 
ingang van de binnenhaven 20 keer zo laag. Buiten de momenten van hevige regenval om 
zijn de verschillen in E.coli concentratie binnen de binnenhaven klein, en lijkt het systeem 
daarmee vrij goed gemengd. 
Een 1 op 1 vergelijk van de E.coli concentratie gemeten met de Aquascoop en gemeten met 
de MPN-methode is op basis van deze studie enkel beperkt mogelijk. De metingen met de 
verschillende methoden zijn niet op dezelfde dag uitgevoerd, al zijn de achtergrondwaarden 
die buiten de momenten van hevige regenval zijn gevonden, wel goed met elkaar te 
vergelijken. Daarbij liggen de waarden gemeten met de Aquascoop ca. 25 keer hoger dan 
gemeten met de MPN methode. Deze waarden komen goed overeen met het vrij algemeen 
bekende principe dat 1-10% van de aanwezige bacteriën ook daadwerkelijk kweekbaar is. 

5.2 Modellering 
 
De modellering laat zien dat de Schippersgracht het overgrote aandeel van de waterfractie en 
zeer waarschijnlijk ook de E. coli concentratie bij het Marinehaven-basin levert. De leeftijd van 
het water dat aankomt bij de binnenhaven van het Marineterrein is het laagst bij hevige 
regenval en varieert van 2,5 tot 6 dagen. Dat betekent dat een E. coli piek die uit de 
gemodelleerde overstorten komt er enige dagen over doet om de binnenhaven van het 
Marienterrein te bereiken. Bij de opzet van de modellering waren geen gedetailleerde 
gegevens van overstorten op het Marineterrein bekend, daarom zijn eventuele overstorten 
van het terrein zelf hierin niet meegenomen. 
 
Met behulp van een conservatieve berekening, waarbij geen afsterving van E.coli wordt 
meegerekend, wordt geschat dat na hevige regenval de maximale voorspelde E.coli 
concentratie in de binnenhaven afkomstig van buiten het Marineterrein kleiner is dan 1.100 
cfu/100ml. Er kunnen dus overschrijdingen van de zwemwatercriteria “aanvaardbaar 90%” en 
“goed 95%” plaatsvinden bij piekbuien. Voor een nauwkeuriger berekening van de E.coli 
concentratie is er meer meetdata van de E. coli bronnen en stuurfactoren voor mortaliteit 
(bijv. saliniteit, zwevende stof) nodig. 
Door het geringe volume van water dat uit de bekende overstorten van buiten het 
Marineterrein afkomstig is en de vrij lange reistijd, hebben deze alleen in de directe omgeving 
van het overstortpunt een significant effect op de E.coli concentratie. 
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Hogere concentraties in de binnenhaven worden met metingen aangetroffen, dan op basis 
van modellering met conservatieve schattingen kan worden voorspeld als afkomstig van 
buiten het Marineterrein. Aangezien de voornaamste bronnen van E.coli niet van buiten het 
Marineterrein lijkt te komen, zullen maatregelen als een gedeeltelijke of tijdelijke afsluiting 
juist een averechts effect hebben op de waterkwaliteit vanwege de beperkte verversing.   Als 
belangrijke bronnen van het Marineterrein zelf (bijv. afspoeling vanaf de straatkant, 
overstorten) zijn weggenomen, zal een tijdelijke afsluiting gedurende 2 à 3 dagen direct na 
moment van riooloverstort het meest effectief zijn om verhoging van fecale verontreiniging in 
de binnenhaven tegen te gaan. 

5.3 Overall conclusies 
 
• De concentraties E.coli en Enterococcen zijn in de binnenhaven van het Marineterrein 

op de meeste momenten voldoende laag om te kunnen voldoen aan de 
zwemwatercriteria. 
 

• Direct na een hevige regenbui, waarbij overstorten gaan lopen, worden er sterk 
verhoogde E.coli concentraties (10 x achtergrondwaarde) aangetroffen in de 
binnenhaven. Deze concentratie neemt in de daaropvolgende 2 à 3 dagen gestaag af 
tot de achtergrondconcentratie van 200-500 cfu/100 ml. 

 
• De hoge piekconcentraties tellen zwaar mee in de beoordeling van de 

zwemwaterkwaliteit volgens de geldende normen. Indien deze pieken niet voor zouden 
komen is het zeer waarschijnlijk dat het zwemwater als ‘aanvaardbaar’ tot ‘goed’ zou 
worden beoordeeld. 

 
• De bron van de hoge E.coli concentraties na hevige regenval lijken vanaf het 

Marineterrein zelf te komen en niet van buiten. De belangrijkste bevindingen die hieraan 
ten grondslag liggen zijn: 
– Tijdens en direct na hevige regenval zijn op 8 september veel hogere E.coli 

concentraties gevonden aan de binnenkant van de binnenhaven dan bij de 
instroom kant van de binnenhaven. 

– De maximale concentratie E.coli die tijdens hevige regenval van buiten de 
binnenhaven binnenstroomt, is 1.100 cfu/100ml volgens een conservatieve 
schatting zonder afbraak, waar de metingen hogere E.coli-concentraties laten zien 
tijdens regenval. 

– De leeftijd van het water dat vanuit het IJ of de grachten en kanalen de 
binnenhaven binnenstroomt wordt geschat op ca. 2,5 dag na hevige regenval, 
terwijl op 29 augustus en 8 september al enkele uren na het moment van overstort 
zeer sterk verhoogde E.coli concentraties werden gemeten in de binnenhaven. 

 
• Omdat de bron zeer waarschijnlijk niet van buitenaf komt, zal het afsluiten van de 

binnenhaven van het buitengebied waarschijnlijk niet helpen om de gevonden hoge 
E.coli concentraties na regenval buiten te houden. 
 

• Aanbevolen wordt om onbekende bronnen van E.coli vanaf het Marineterrein zelf op te 
sporen (bijv. hemelwaterriool, (gemengde) riooloverstorten, en run-off), en vervolgens 
hiervoor passende maatregelen te treffen. 
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6 Woordenlijst 

CFU = colony forming units / kolonie vormende eenheden (de eenheid van het aantal 
kweekbare micro-organismen) 

Delft3D-FLOW = is een geïntegreerde software suite voor het simuleren van twee-
dimensionale en drie-dimensionale stroming, sedimenttransport en morfologie, 
golven, waterkwaliteit en ecologie. 

E.coli = Escherichia coli (de naam van een veel voorkomende darm bacterie die wordt 
gebruikt als indicator voor fecale verontreinigingen) 

EGV = Geleidbaarheid 
MPN = Most Probable Number (een gestandardiseerde methode om het aantal aanwezige 

levensvatbare bacteriën vast te stellen) 
KVE = kolonie vormende eenheden (de eenheid van het aantal kweekbare micro-

organismen) 
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