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KC Memo: Nieuwe omgevingswet met Bhvbz per 1-1-2023
Kennis Centrum Memo Nr. 103, versie 7, 3 maart 2022

De huidige Bhvbz (Besluit hygiëne & veiligheid badinrichtingen & zwemgelegenheden) heeft een focus
op specifieke middelvoorschriften zoals bijvoorbeeld capaciteit en spoelprocedures voor zandfilters. De
nieuwe wetgeving heeft een focus op doelvoorschriften, met nieuwe toetsparameters, ongeacht de
manier waarop de beheerder van het bad dit doel bereikt.
De beheerder kan nu zelf kiezen hoe en met welke methodes hij zijn doel bereikt. Er ontstaat zo vrijheid
voor nieuwe technieken en innovatie met kansen op besparingen.
Nieuwe te behalen eisen / toetsparameters
Zwemwaterkwaliteit: Micro-organismen
< 1/100 ml
Luchtkwaliteit:
Trichlooramine
< 0.5 mg/m3
De streefwaarde voor trichlooramine in de lucht bedraagt 0.2 mg/m3 op elke locatie in de zwemzaal en
is lager dan de eis van 0.5 mg/m3. Het is met deze nieuwe wetgeving voor het eerst dat de luchtkwaliteit
in het zwembad onderdeel wordt van toetsbare voorschriften. De slechtste locatie in de zwemzaal is
maatgevend. Dit houdt in dat de kwaliteit en gelijkmatigheid van de luchtverdeling ook veel belangrijker
gaat worden.

Consultatieversie van de nieuwe Bhvbz
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Hoe bereik je goede luchtkwaliteit ?
De eerste stap voor goede luchtkwaliteit is altijd een goede waterbehandeling zodat er weinig
schadelijke desinfectie bijproducten uit het wateroppervlak vrijkomen. De tweede stap is het afvoeren
van deze bijproducten door goede ventilatie met voldoende verse buitenlucht.
Voor trichlooramine bestaat helaas geen continu sensor en voor deze meting is een labmonster
noodzakelijk. Bij een gemeten onvoldoende luchtkwaliteit volgt, net zoals bij onvoldoende waterkwaliteit
sluiting van het bad.
Voldoende ventilatie met verse buitenlucht
Bij een gegeven gebruik van het bad en een gegeven waterkwaliteit is de luchtkwaliteit alleen nog
afhankelijk van de hoeveelheid buitenlucht. Deze buitenlucht wordt gebruikt om de luchtvochtigheid te
regelen op circa 55%. Er zijn twee redenen om dit te doen:
•
•

Het comfort van de badgasten
Het voorkomen van condensatieschade aan het gebouw

Hoeveelheid waterdamp volgens de VDI
De hoeveelheid vocht die uit het bad verdampt is afhankelijk van badgebruik, watertemperatuur en
luchtcondities. Bij de gegeven ontwerpcondities en gelijk badgebruik is de hoeveelheid af te voeren
waterdamp dus altijd een constante. Deze hoeveelheid is te berekenen met de formules uit de VDI 2089
richtlijn. Deze berekeningsrichtlijn (geen norm) is opgesteld door de Verein Deutscher Ingenieure.
Wintersituatie
Door het bijmengen van koude en droge buitenlucht in de winter kan de luchtvochtigheid in de zwemzaal
altijd nauwkeurig worden aangehouden. Het thermisch comfort van de badgasten en het voorkomen van
condensatieschade aan het gebouw is op deze wijze dus geheel gewaarborgd.
Zomersituatie
In de zomer is het verschil tussen de absolute vochtigheid van buiten- en binnenklimaat (delta x in g/kg)
veel kleiner en ventileer je met een veel groter buitenluchtaandeel tot maximaal 100%. De zomersituatie
bepaalt dus door de kleinere delta x de noodzakelijke maximale hoeveelheid buitenlucht. De
hoeveelheid af te voeren waterdamp is immers een constante. Volgens de VDI is het een correcte
statistische aanname om een delta x aan te houden van 5.3 g/kg. De noodzakelijke luchthoeveelheid is
nu te berekenen.
Buitenlucht aandeel theorie en praktijk
Het nominale ontwerpluchtdebiet is volgens de bovenstaande VDI berekend op basis van een delta x
van 5.3 g/kg. Wanneer de buitenlucht erg koud en droog is volstaat veel minder buitenlucht. De VDI
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2089 is echter aan de veilige kant en het is dan ook een bekend gegeven in de vakliteratuur dat deze
ontwerprichtlijnen leiden tot grotere dan strikt noodzakelijke klimaatinstallaties.
In de praktijk is er dus regelmatig sprake van minder uitdamping uit het bad.
Deze kennis van minder uitdamping is ook opgenomen in het technisch handboek: Recknagel
Taschenbuch Heizung + klimatechnik 03/04, pagina 1637 regel 17 en 18 van boven. Dit sluit ook aan op
de ontwerp ervaringen van Rosenberg en mede daarom hanteren wij de Rosenberg/ASHRAE
berekeningsmethode voor het ontwerp van de luchtbehandeling.

Buitentemperatuur
Winterbedrijf bij -10 °C
Stookseizoen bij 5°C
Zomer bij >20°C

VDI buitenlucht
aandeel
30%
50%
100%

Praktijk buitenlucht
aandeel
20%
40%
100%

Bovenstaande veel voorkomende praktijksituatie met minder buitenlucht geeft in het hele stookseizoen
een lagere luchtkwaliteit dan volgens het VDI ontwerp mag worden verwacht. Immers: hoe lager de
buitentemperatuur, hoe lager het buitenluchtaandeel, hoe lager de luchtkwaliteit. De wettelijke toetsing
op luchtkwaliteit is kritisch en vindt juist in het stookseizoen plaats. Bij toepassing van recirculatieve
ontvochtiging met warmtepompen is nog minder buitenlucht nodig voor de juiste RV en is de
luchtkwaliteit nog kritischer.
De onderliggende aanname van de VDI is dat 30% buitenlucht voor voldoende luchtkwaliteit zorgt. Het is
goed om er bij stil te staan dat de uitdamping van schadelijke stoffen een zelfstandig proces is in
afhankelijkheid van vooral de waterbehandeling en niet zozeer van de uitdamping van het bad.
Om te voldoen aan de nieuwe omgevingswet zijn de zwembad oplossingen van Rosenberg voorzien van
extra regeltechniek waarbij onder andere het setpoint van de RV een functie is van de
buitentemperatuur. Op deze wijze kan worden bijgestuurd op de luchtkwaliteit in de winter zonder
regelkringen te doorbreken.
Met vriendelijke groeten,
Uw Kennis Centrum Team
Ir. J.G. Middendorf

