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Recreatieverbod zwemvijvers  -  Afstemming communicatie

Op 23 mei 2017 werden giftige blauwwieren/algen gesignaleerd in het water van de 
Dikkebusvijver in Ieper. Op aangeven van het Agentschap Zorg en Gezondheid werd door 
de burgemeester dan ook een recreatieverbod ingesteld. 

Na diverse controles werd op 15 juni 2017 een bericht op de website van de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) geplaatst waarin gesteld werd dat het water opnieuw in orde 
was. 

Op 16 juni 2017, de dag na het verschijnen van het bericht op de website van de VMM, 
om 8.13 uur kreeg de burgemeester van Ieper een mail van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid waarin het bericht van de VMM bevestigd werd. Het recreatieverbod kon dan 
ook opgegeven worden. 

Via diverse communicatiekanalen (pers, website stad, e-mail aan de gebruikers) werd 
het bericht van opheffing van het recreatieverbod dan ook door de stad verspreid.

Diezelfde ochtend, van 16 juni 2017, om 10.12 uur kreeg de burgemeester echter 
opnieuw een e-mailbericht van het Agentschap Zorg en Gezondheid waarin melding werd 
gemaakt van de aanwezigheid van een verdachte drijflaag voor cyanobacteriën. De 
vaststelling hiervan gebeurde op 15 juni 2017 door de VMM. Nog geen 2 uur nadat hij 
het recreatieverbod had opgegeven, moest de burgemeester van de stad Ieper het dus al 
opnieuw instellen. 

Door deze telkens weer wijzigende communicatie was de verwarring groot, in de eerste 
plaats bij de plaatselijke kanoclub. Aangezien zij als belanghebbenden de communicatie 
op de website van de VMM op de voet volgen, begrepen ze in de eerste plaats al niet 
waarom het verbod op 15 juni nog niet werd opgeheven door de burgemeester. Daarna 
was er uiteraard het ongenoegen bij de instelling van het nieuwe verbod, dit nadat 
slechts 2 uren vooraf ook via het Agentschap Zorg en Gezondheid de melding was 
gekomen dat het water OK was.

1. a) Welke afspraken zijn er tussen de VMM en het Agentschap Zorg en Gezondheid 
over de publicatie en melding van problemen inzake (zwem)waterkwaliteit? 

b) In dit geval specifiek: hoe komt het dat op 15 juni de meetresultaten over de 
Dikkebusvijver op de VMM stonden, en deze positieve resultaten pas op 16 juni 



gecommuniceerd werden aan de stad Ieper door het Agentschap Zorg en 
Gezondheid?

2. Is het zo dat bij het versturen van e-mails met betrekking tot het al dan niet 
(op)heffen van een recreatieverbod door het Agentschap Zorg en Gezondheid, zij bij 
de VMM nagaan of er nog controles lopende zijn? Met andere woorden: had het 
Agentschap Zorg en Gezondheid moeten wachten op de meetresultaten van 15 juni 
2017, uitgevoerd door de VMM, alvorens de mail inzake het opheffen van het 
recreatieverbod te versturen aan de stad Ieper? 

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Jo Vandeurzen (736), Joke Schauvliege (863)



JO VANDEURZEN 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 736 van 29 juni 2017
van JAN DURNEZ

1. a) Tijdens het badseizoen volg ik samen met mijn administratie de waterkwaliteit 
van alle, als zwem- of recreatiewater aangeduide waters, systematisch op. 
In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) worden deze 
wateren routinematig bemonsterd en geanalyseerd op indicatorparameters voor 
fecale verontreiniging: E. coli (EC) en intestinale Enterococcen (IE). Deze 
parameters geven inzicht in de risico’s die een zwemmer loopt op maag/darm 
klachten (gastro-enteritis) en het risico dat er ook andere ziekteverwekkende 
micro-organismen in het water aanwezig kunnen zijn. 
Indien een mogelijke proliferatie van cyanobacteriën wordt vastgesteld zal de 
VMM een monstername voor microscopisch onderzoek uitvoeren. Als blijkt dat het 
gaat over potentieel toxische cyanobacteriën wordt het  Agentschap Zorg en 
Gezondheid (AZG) hiervan op de hoogte gebracht. 
Omdat er ernstige gezondheidsrisico's zijn bij contact met de drijflaag of bij de 
inname van water waarin toxines (microcystines) - die vrijgezet worden bij het 
afsterven van de cyanobacteriën - aanwezig zijn, adviseert het VAZG de bevoegde 
burgemeester om een zwem- of recreatieverbod in te stellen.
Als de drijflaag volledig verdwenen is voert de VMM zo spoedig mogelijk een 
monstername voor de bepaling van microcystines uit. Het AZG adviseert de 
bevoegde burgemeester om het zwemverbod op te heffen van zodra zij op de 
hoogte wordt gebracht dat de drijflaag cyanobacteriën uit de volledige vijver 
verdwenen is en uit analyses blijkt dat het gehalte microcystines onder de 
gezondheidskundige richtwaarde van 20 µg/l (microgram per liter) ligt.
Het resultaat van elke controle en/of vaststelling wordt door het agentschap Zorg 
en Gezondheid gezondheidskundig beoordeeld en geadviseerd. Aan de exploitant 
wordt gevraagd om steeds het meest recentste analyseresultaat met de 
gezondheidskundige beoordeling te afficheren in het informatiebord dat door het 
AZG en de VMM ter beschikking worden gesteld. 
Van zodra analyseresultaten gekend zijn, worden deze ook automatisch opgeladen 
naar de bevoegde diensten, verwerkt en via de website kwaliteitzwemwater.be 
gecommuniceerd. 

b) Op 12/06 l.l. werd door de VMM een monstername voor de analyse van de 
reguliere controleparameters (EC en IE) uitgevoerd. De monsternemer stelt geen 
drijflaag vast, maar wel een bloei (vlokken) in de waterkolom. Op het 
monsternameformulier aan AZG werd dan ook geen melding gemaakt van een 
mogelijk drijflaag cyanobacteriën. Er werd op die dag geen monstername voor de 
analyse van microcystines uitgevoerd.
Van zodra de analyseresultaten gekend waren werden deze volgens de 
standaardprocedure automatisch verwerkt en gecommuniceerd via de website.

2. Omdat de procedure vereist dat AZG het opheffen van het recreatieverbod enkel kan 
adviseren (op advies van het AZG van 22/05 werd een recreatieverbod uitgevaardigd 
door de burgemeester op 23/05; het verbod was nog steeds van kracht op 12/06) 
van zodra drijflaag volledig verdwenen is en de gemeten concentratie microcystines 
onder de gezondheidskundige advieswaarde ligt, werd op 14/06 aan de VMM 
gevraagd om zo spoedig mogelijk een monstername voor microcystines uit te 
voeren. 



Deze monstername voor microcystines werd uitgevoerd op 15/06 maar de VMM 
monsternemer stelt op dat ogenblik opnieuw een drijflaag van cyanobacteriën vast. 
Het AZG was op 15/06 niet op de hoogte gebracht van deze vaststellingen. Gezien 
de vastgestelde situatie op 12/06 (geen drijflaag, wel een bloei) besliste de VMM om 
het staal microscopisch te determineren. Op 16/06/2017 omstreeks 8:00 u. werd het 
AZG via het laboratorium geïnformeerd over het resultaat van de toxinebepaling. 
Omdat de gemeten concentratie microcystines onder de gezondheidskundige 
advieswaarde van 20 µg/l lag werd onmiddellijk geadviseerd om het recreatieverbod 
op te heffen. 
Om 9:44 u. werd het AZG door de VMM telefonisch op de hoogte gebracht dat er op 
15/06 opnieuw een drijflaag werd waargenomen in de Dikkebusvijver te Ieper en dat 
het microscopisch werd bevestigd dat het om cyanobacteriën gaat. Het AZG heeft 
dan ook onmiddellijk telefonisch de milieudienst van de stad Ieper hiervan op de 
hoogte gebracht en het advies gegeven om het recreatieverbod te handhaven.

In dit kader zitten de VMM en het Agentschap Zorg en Gezondheid samen om de 
bestaande procedures nogmaals samen door te nemen en te optimaliseren waar 
nodig, waarbij het accent zal liggen op een correcte opvolging en communicatie
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