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In dit analyserapport vind u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door het laboratorium van Waterschap 

Hunze en Aa's volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L221 en/of in de 

producten- en dienstencatalogus. De methode en bijbehorende meetonzekerheid zijn achterin dit rapport te vinden. 

Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Informatie welke niet op dit rapport staat (datum van analyse) is opvraagbaar via onze klantenservice. 

Postbus 18

9700 AA Groningen

Opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest

Dit analyserapport bevat de volgende monster(s):

OmschrijvingMeetpuntMonsternameMonsterco

M1811137 06-08-2018 11006047 Strandheem Opende Strand

Toelichting gebruikte afkortingen

De met een Q gemerkte analyses zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd.

De met een U gemerkte analyses zijn uitbesteed aan een extern laboratorium.

De met een LXXX gemerkte analyse zijn door een extern geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd, het nummer refereert 

hierbij aan het RVA-registratienummer.

De met een S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd volgens het AS3000 schema. Indien de analyse met LXXX is 

aangemerkt, is betreffende analyse door een extern geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd volgens het AS3000 schema.

 

* Monster en/of resultaat is voorzien van een opmerking; zie de bijlage. 
Aanbevelingen en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. De 
gerapporteerde analyseresultaten hebben slechts betrekking op het analysemonster. Dit rapport 
mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

 
Hoofd Laboratorium 
R. Boonstra  
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11006047 Strandheem Opende Strand

M1811137

11006047

06-08-2018

Tijd monstername

Lab. nummer

Meetpuntcode

Datum monstername

09:24

Bemonsteringsmethode steek Q

opp. waterMonstertype

VELDGEGEVENS

labBemonsterd door -

23.5   Watertemperatuur °CQ

20.5   Luchttemperatuur °C

9.2   Zuurstof (luminescentie) mg/lQ

108     Zuurstofverzadiging (luminescentie) %Q

33.3   EGV(25) gemeten bij actuele T(water) mS/mQ

8.6   Zuurgraad -Q

kleurloosKleur -

zw grondGeur -

helderHelderheid -

>50*    Doorzicht cmQ

afwezigFaeces op het strand/water -

afwezigSporen (vogels) op het strand/water -

afwezigVuil op het strand -

afwezigSchuim op het water -

afwezigOlie op het water/strand -

BACTERIOLOGISCHE GEGEVENS

<15     E.Coli kve/100 mlQ

<15     Intestinale Enterococcen kve/100 mlQ

GEGEVENS ALGENONDERZOEK

0.4   Veldmeting cyano-chlorofyl ug/l

BEOORDELING

GOEDZwemwaterkwaliteit bacteriologisch -
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Monster en analyseopmerkingen

M1811137

Doorzicht: Tot bodem.

Meetonzekerheid en methode

Meetonzekerheid (%)Matrix Methode

MONSTERNEMING

Monsterneming opp. water conform NEN 6600-2 (voor bacteriologisch onderzoek 

conform NEN-EN-ISO 19458)

opp. water

VELDGEGEVENS

Watertemperatuur conform NEN6414 94-106opp. water

Luchttemperatuur eigen methodeopp. water

Zuurstof (luminescentie) conform NEN-ISO17289 96-104opp. water

Zuurstofverzadiging (luminescentie) conform NEN-ISO17289 96-104opp. water

EGV(25) gemeten bij actuele T(water) conform NEN-ISO7888 98-102opp. water

Zuurgraad conform NEN-EN-ISO10523pH +/-0.4opp. water

Kleur conform NEN3235opp. water

Geur conform NEN3235opp. water

Helderheid conform NEN3235opp. water

Doorzicht conform NEN6606 80-120opp. water

BACTERIOLOGISCHE GEGEVENS

E.Coli conform NEN-EN-ISO9308-3 40-240opp. water

Intestinale Enterococcen conform NEN-EN-ISO9308-3 40-240opp. water

BEOORDELING

Zwemwaterkwaliteit bacteriologisch Zwemwaterrichtlijn 2006opp. water
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