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AFM® filtratie 
in publieke 
zwembaden

Mooier, gezonder en goedkoper zwemwater
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Herkent u dit?

Maakt u zich ook regelmatig zorgen over de kwaliteit van uw zwembad- 
water? In eerste instantie omdat de waterkwaliteit moet voldoen aan 
de wettelijke normen, maar mogelijk is dat niet eens uw grootste zorg. 
Waarschijnlijk haalt u de norm wel, maar doet u dat wel op een econo-
mische manier? Oftewel, hoe kijkt u naar de verbruikskosten van uw 
zwembadwater?  
Hoeveel water moet u verversen/suppleren om een goede waterkwaliteit 
te waarborgen? Is dat meer dan 30 liter per bezoeker? Ook belangrijk 
is hoe uw bezoekers het water en de lucht in uw accommodatie ervaren. 
Hoe prettig vinden zij het om bij u te zwemmen en te recreëren? 
Ervaren ze het water als schoon en sprankelend? Hoort u ooit van uw 
bezoekers dat het erg naar chloor ruikt? (Overigens denkt men dat 
het chloor is. In feite bedoelt men de sterke geur van het gebonden 
chloor.) Dergelijke opmerkingen wilt u liever voorkomen en dat kán 
ook, op een verrassend eenvoudige wijze. 

Logisch dat u daarom veel aandacht schenkt aan het water en de lucht 
in uw zwembad(en). Uw bezoekers komen naar u omdat ze vertrouwen 
op mooi en gezond water. Ze willen zich prettig voelen, tevreden naar 
huis gaan en weer terugkomen. Hoe dan ook, het is uw verantwoorde-
lijkheid om te zorgen dat het water en de lucht in orde zijn, zonder dat 
daarbij de water- en chemieconsumptie leidt tot een te hoog verbruik 
en dus te hoge kosten. Een groot deel van uw zorgen kunnen wij  
wegnemen. Daarbij richten we ons op de kérn van een goede water- 
kwaliteit; de filtratie en dus niet direct op de desinfectie, wat u 
mogelijk verwacht. Want hoe beter de filtratie, hoe gemakkelijker de 
desinfectie. 

In deze brochure leggen wij u graag in heldere taal uit hoe wij uw water- 
en luchtkwaliteit verbeteren én uw verbruikskosten verlagen door 
optimalisatie van het filterproces. Dat doen we overigens niet alleen in 
woorden. Wij laten u graag exact zien welke praktijkresultaten wij al 
meer dan twee jaar halen. Tot op de dag van vandaag, pure praktijk!
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Even voorstellen

Pomaz BV is al ruim 40 jaar leverancier van 

zwembadproducten voor zowel privé- als 

openbare zwembaden. Voor privézwembaden  

leveren wij een compleet pakket van ruim 

15.000 artikelen. In de publieke sector richten  

wij ons voornamelijk op filtertechniek,  

waterbehandeling, verlichting  

(onder- en bovenwater) en reiniging  

(automatische bodemzuigers). 

Deze brochure richt zich enkel op filtertechniek en waterbehandeling. 
Wij leggen u uit wat wij doen en we leggen uit hoe en waarom we 
dat doen. Onze kennis en de keuzes die we maken zijn afgestemd 
op de filosofie van onze partner Dryden Aqua. 
Dryden is producent en leverancier van totaaloplossingen voor water- 
behandelingssystemen wereldwijd. Niet alleen voor zwembaden, 
maar ook voor tal van andere applicaties als drinkwater, aquaria, 
dierentuinen, afvalwater, koeltorens, viskwekerijen, brouwerijen en 
nog veel meer. Allemaal op basis van 40 jaar kennis, ervaring en 
productontwikkeling.

Pomaz heeft de laatste 10 jaar veel praktijkkennis opgedaan.  
Met name door veel zwembaden te bezoeken en gegevens te 
analyseren. Zo hebben we veel vergelijkingsmateriaal en inzicht 
verkregen. We weten waar we het over hebben en daar zijn we 
trots op. We durven zelfs beloftes te maken over de resultaten  
die we kunnen behalen bij uw zwembad(en).  
Zo overtuigd zijn we van onze adviezen en de voordelen die onze 
producten u bieden. Binnen Pomaz buigen twee deskundigen zich 
al meer dan 25 jaar over de waterkwaliteit van zwembaden; Henk 
Jan van der Hoff en Roy Peeters. 
“Wij hebben ontzettend veel projecten bezocht en geanalyseerd.  
Onze eigen ervaringen, gecombineerd met kennis en ervaring van 
andere mensen uit de branche, hebben tot een hoog expertise-
niveau geleid. Nog belangrijker; we worden gedreven door een 
gezonde ambitie. We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij 
te dragen aan een zo gezond mogelijke zwemaccommodatie door 
toxische stoffen en de verbruikskosten te minimaliseren. Dat doen 
we met veel plezier en passie.”

Henk Jan van der Hoff en Roy Peeters
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Waarom is er zoveel aandacht voor de  

optimalisatie van het zwembadwater en  

de luchtkwaliteit? 

Deels komt dit door nieuwe opvattingen en technologische ont-
wikkelingen. Een andere reden is dat veel zwembaden zich terecht 
bewust zijn van het beláng van een goede water- en luchtkwaliteit. 
Dat heeft ongetwijfeld te maken met de aanstaande veranderingen 
in de wetgeving (Bhvbz). Deze leiden nu al tot flinke discussies 
over de impact en de haalbaarheid ervan. Betrokken partijen voelen 
nu veel meer dat men goed voorbereid moet zijn op de nieuwe 
aangescherpte normen. Kortom, de juiste keuzes maken op het 
gebied van technieken en middelen is belangrijker dan ooit. 

Het is alleen maar goed dat branchegenoten elkaar opzoeken om te 
overleggen over de juiste keuzes. Vaak is er sprake van een terug-
houdende houding als ideeën voor aanpassingen in de installatie 
worden aangedragen. Mensen willen zekerheid hebben; eerst zien 
dan geloven. Dat is begrijpelijk, veel aanpassingen kosten nu een-
maal veel geld en zijn redelijk bindend voor een langere periode. 
Juist dáárom biedt Pomaz concrete praktijkresultaten en niet enkel 
theoretische voordelen. 

Er zijn nog andere zaken die een grote invloed hebben op keuzes 
voor technieken in nieuwbouw, renovatie of optimalisatie van 
zwembaden. Denk bijvoorbeeld aan het thema duurzaamheid.  
Iedereen is op zoek naar technieken die een accommodatie duurzamer 
of zelfs energieneutraal maken. De meeste aandacht gaat uit naar 
isolatie, warmteterugwinning, luchtbehandeling, warmtepompen, 
etc. Zelden gaat het over filters en pompen.  
Verderop leest u dat dit onterecht is. Een optimaal filter- en terug- 
spoelproces leidt tot flinke besparingen op water, energie en chemie. 
Wij leggen u graag uit hoe dat precies zit. Nog even los van uw  
portemonnee zijn duurzaamheid en economisch en ecologisch verant- 
woord ondernemen aspecten waar gelukkig steeds meer aandacht 
voor is. Een belangrijke ontwikkeling die goed is voor ons allemaal.

En hoe zit het met thema’s als veiligheid en gezondheid? Belangrijk 
voor u, uw personeel en uw bezoekers. Dat de accommodatie veilig 
moet zijn spreekt voor zich. Dat binnen dit kader ook de water- en 
luchtkwaliteit veilig en gezond moet zijn, daar gaat volgens ons 
nog onvoldoende aandacht naar uit. Gelukkig voorziet de nieuwe 
zwembadnorm straks in eisen ten aanzien van de luchtkwaliteit 
en worden ook diverse waterparameters aangescherpt. Dat is niet 
voor niets en Pomaz juicht dit zeker toe. Een slechte waterkwaliteit 
leidt tot een slechte luchtkwaliteit. De mogelijke schadelijke effecten 
daarvan mogen we absoluut niet onderschatten. Gerichte preventieve 
maatregelen moeten dit te allen tijde minimaliseren. 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid er álles aan te doen om 
een veilige en gezonde omgeving te creëren. Er is veel literatuur 
beschikbaar die stelt dat de schadelijke effecten van chloroform en 
andere toxische stoffen mogelijk groter zijn dan altijd is gedacht. 
Dat geldt zeker voor mensen die vaak aan deze stoffen worden 

blootgesteld (badmeesters, zweminstructeurs, zwematleten) en 
bij baby’s die nog niet beschikken over een volledig ontwikkeld 
afweersysteem. Deze constatering is voldoende reden om iedereen 
te bewegen de accommodatie gezond en veilig te maken op het 
gebied van water en lucht. Dat kán ook! Sterker nog, het is relatief 
eenvoudig. Ook hier ligt de basis in het filterproces en in het  
desinfectieproces.

Kansen en valkuilen bij het  
nieuwe zwemwaterbesluit

De nadruk bij de nieuwe normen voor zwemwater (Bhvbz; zoals 
nu voorzien ingaande per januari 2021) ligt straks op de water- en 
luchtparameters zélf. Niet meer op de manier waarop deze moeten 
worden gehaald. Anders gezegd, de voorschriften ten aanzien van 
de installatie en de bedrijfsvoering komen te vervallen. Dat biedt 
kansen, bijvoorbeeld door te besparen op het verversingswater of 
de circulatiesnelheid. Er zijn ook valkuilen. Bijvoorbeeld het maken 
van de verkeerde basiskeuzes in producten als filters, pompen en 
leidingwerk. Daarin schuilt een gevaar. De kans is groot dat u 
vroeg of laat problemen krijgt met vervelende gevolgen die lastig 
op te lossen zijn. Onze mening is dat de basis goed moet zijn en 
die basis is absoluut het filterproces. Bezuinig daar niet op, maar 
optimaliseer het juist. Doe er alles aan om een goed en stabiel 
filterproces te bewerkstelliggen.

Dit allemaal opgeteld maakt duidelijk waarom we allemaal zo 
actief zijn met veranderen. Iedereen zoekt naar de beste keuzes 
die leiden tot verbetering en verduurzaming. Dat we deze trend 
allemaal zien, betekent niet dat iedereen volop verandert. Wellicht 
zoekt u nog naar informatie of bent u nog niet overtuigd van de 
technieken die er zijn. Het nadeel van het voorlopig uitblijven van 
het nieuwe zwemwaterbesluit is dat de huidige wetgeving (WHVBZ) 
nog geldt. Deze belemmert ons om een andere bedrijfsvoering van 
het zwembadwater te kiezen, zoals de eerder genoemde ondergrens 
voor het suppletiewater per bezoeker. In de praktijk zien we dat 
hier flinke besparingen mogelijk zijn, met als voorwaarde dat er 
sprake is van een optimaal functionerend filterproces.

Onze visie: een biologisch vrij filtersysteem

Al 30 jaar proberen we zwembadwater te behandelen vanuit een 
chemische benadering. Zo zijn we opgegroeid en zo hebben we 
het geadopteerd. We denken er onvoldoende over na, geheel ten 
onrechte. We bestrijden 100% biologische vervuiling met chemie. 
Als dat niet voldoende werkt, verhogen we de hoeveelheid chemie. 
Daar wordt de kwaliteit vaker slechter van dan beter. 

Gelukkig kan het ook anders, beter én gezonder. Dr. Howard 
Dryden kennen we al 12 jaar. Howard Dryden is een marine-bio-
loog die álles weet over biologie en micro-organismen. Over hoe 
ze ontstaan, hoe ze overleven, hoe ze zich vermenigvuldigen en 
zichzelf resistent maken. Zijn kennis is ronduit fenomenaal. Niet 
vreemd dus dat Howard Dryden wereldwijd wordt gevraagd naar 

zijn expertise in tal van water- en milieuproblematieken. Inmiddels 
heeft zijn kennis en ervaring ook geleid tot een compleet totaal-
concept voor waterbehandeling van zwembaden. Uniek daarbij is 
de 100% biologische benadering; biologie voorkomen in plaats van 
het bestrijden of het proberen te beheersen. Dit wil overigens niet 
zeggen dat er geen chloor (of een andere desinfectanten) wordt 
ingezet. Maar wél dat dit met beleid gebeurt en met de juiste  
hoeveelheid. Dit kan echter pas als het filter optimaal werkt.
Een filter heeft als doel zoveel mogelijk vuildeeltjes uit te filteren. 
Dat klinkt logisch en dat is het ook. Het probleem is dat we in 
een zwembadomgeving te maken hebben met vooral zeer kleine 
en zelfs opgeloste deeltjes. Deze zijn niet direct door middel van 
mechanische filtratie te verwijderen en vereisen adsorptie- en 
absorptietechnieken. Zo wordt bijvoorbeeld actief kool ingezet 
om ureum af te breken. Het actief kool adsorbeert het ureum wat 
op zich goed is. Het biedt echter ook een ideale omgeving voor 
bacteriën en dus wordt het actief koolfilter heel snel een biolo-
gisch filter. Dat geldt ook voor een zandfilter, want ook zand biedt 
een ideale leefomgeving voor bacteriën. De heterotrofe bacteriën 
consumeren organische stoffen. Dat kun je zien als een voordeel, 
omdat deze stoffen uit het water halen wat we graag willen ver-

wijderen. De bacteriën vormen echter een groot probleem. Ze ver- 
menigvuldigen zich zo vlug dat ze snel biomassa vormen in het 
filter. Daarnaast beschermen ze zich door polysachariden af te 
scheiden en zo een biofilm te vormen. Deze biofilm is zeer resis-
tent tegen chloor en derhalve lastig te verwijderen. De bacteriën 
in een biofilm consumeren niet alleen organische stoffen, maar 
zorgen ook voor een hogere chloorbehoefte.  
Veel vervelender is dat het filter minder efficiënt wordt omdat 
de biofilmen het zand verkleven. Het filter wordt onstabiel en de 
kans op kanaalvorming is groot. Dat is gevaarlijk omdat er op dat 
moment geen sprake meer is van filtratie. Bacteriën worden in ko-
lonies in het circulatiesysteem gedumpt en dat is erg ongewenst.

We zullen straks uitleggen waarom AFM® een uniek filtermateriaal 
is dat de groei van bacteriën en de vorming van biofilmen juist 
voorkomt. De resultaten laten zien dat een AFM®-systeem zeer 
stabiel is. Dat uit zich in goede en constante waterwaarden. Een 
constante hoge kwaliteit maakt de bedrijfsvoering vervolgens een 
stuk gemakkelijker en economischer.

   inzichteninzichten     
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Begin bij
het Begin;  
optimaliseer de 
filtratie 

Veel zwembaden zijn gebouwd in een tijd dat er minder 
inzicht was in de diverse processen die de waterkwaliteit 
waarborgen. Het gevolg is dat er soms verkeerde keuzes zijn 
gemaakt. Gevolgen die het filter- en/of terugspoelproces  
limiteren. Ook omdat er keuzes zijn gemaakt om de inves-
tering in goede materialen te verkleinen. Denk hierbij aan te 
kleine filters, te kleine pompen, te kleine diameter leiding-
werk of een te kleine buffertank. Dat lijkt in eerste instantie 
niet erg, maar dat is het wel. Een goed werkend filtersysteem  
is namelijk dé basis voor een goede waterkwaliteit.  
Alles wat uit het water wordt gefilterd (en afgevoerd), hoeft 
immers niet geoxideerd te worden. Eenvoudiger gezegd;  
alle vervuiling die uit het zwembadwater wordt gehaald,  
verlaagt de chloorbehoefte. Hoe lager de chloorbehoefte, 
hoe lager het chloorverbruik. Een lager chloorverbruik  
is niet alleen goed voor de kosten van de bedrijfsvoering. 
Het zorgt ook voor minder desinfectiebijproducten  
en draagt zo direct bij aan gezonder water én aan 
een gezondere lucht in de accommodatie.

Het filterproces
wat betekent dat?

Als we praten over ‘filtratie’ of over ‘het  

filterproces’, bedoelen we ‘alles’ betreffende 

de filtratie. Dat begint met het circulatie- 

proces en bevat ook de filtratie, het terug- 

spoelen van het filter en de vlokdosering. 

Als daar de juiste keuzes zijn gemaakt, 

worden veel zaken een stuk eenvoudiger, 

effectiever en dus ook economischer.

We weten allemaal dat het zwembadwater gecirculeerd moet  
worden. De gehele badinhoud wordt een x-aantal keer per dag 
rondgepompt. Zo is het in de huidige wet vastgelegd. De wijze 
waarop dat gebeurt is niet (nauwkeurig) beschreven en biedt  
ruimte om er niet altijd hetzelfde mee om te gaan. De nieuwe 
zwemwaterwet geeft nóg meer ruimte om daar anders naar te 
kijken, omdat alleen de waterkwaliteit zelf bepalend is.  
Dat biedt mogelijkheden, maar kent zoals net benoemd ook valkuilen. 
Het lijkt wellicht interessant om kleinere filters te nemen of om 
filters in een bypass in te zetten. Ook kleinere pompen en dunnere 
leidingen leiden tot lagere investeringen. We zijn ervan overtuigd 
dat dit geen slimme keuzes zijn. Bovendien bieden ze weinig flexi-
biliteit voor toekomstige aanpassingen. Het is juist van belang om 
keuzes te maken waar u 25 jaar mee vooruit kunt.

Wat zijn dan wel de juiste keuzes? Een logische vraag. In elk geval 
is de basis een filter en een pomp die voldoende ruim bemeten zijn 
om het water te circuleren met de juiste snelheid. Omdat de totale 
badinhoud voor een recreatiebad bijvoorbeeld elke 4 uur dient te 
worden rondgepompt, zegt dit nog niets over de snelheid waarmee 
het water door het filter stroomt. Dat is verraderlijk want het is 
niet wettelijk bepaald maar het is wel zeer bepalend voor het  
rendement. Er is immers een directe relatie tussen de filtersnelheid 
en het rendement dat we met het uitfilteren van deeltjes behalen. 
Hierbij geldt de volgende eenvoudige stelling: hoe langzamer de 
snelheid tijdens het filteren, hoe meer vuil wordt uitgefilterd.  
Omdat de badinhoud wel in 4 uur moet worden gefilterd, betekent 
dit dat het filter niet te klein kan zijn omdat anders de filtersnelheid 
te hoog wordt en er direct flink rendement verloren raakt.  
Dit verschil in rendement is enorm en is zelfs omgekeerd propor- 
tioneel evenredig (halveren van de filtersnelheid = verviervoudiging 
van het rendement). x

Anderzijds hebben we in het filter ook te maken met terugspoelen. 
Wat we immers hebben opgevangen, willen we ook afvoeren naar 
het riool. Anders zit het vuil nog steeds in het systeem en hebben 
we het enkel verplaatst.  

Als we het filter terugspoelen, willen we dat juist doen met een 
hoge snelheid. Het gehele filterbed dient immers te fluïdiseren 
zodat het opgevangen vuil de ruimte krijgt om naar het riool weg 
te spoelen. Hier moet dan ook voldoende pompcapaciteit voor 
beschikbaar zijn, anders lukt dat niet. Maar dat niet alleen, het te-
rugspoelen kan ook niet goed worden uitgevoerd als de rioolleiding 
onvoldoende groot is. Er is sprake van te veel weerstand.  
Dit is cruciaal. Als het filter niet schoon kan worden gespoeld,  
ontstaan diverse problemen die ook doorwerken in de water- 
kwaliteit. Of het filter schoon is na een spoelbeurt wordt afgelezen 
aan het drukverschil van het filter na een terugspoelcyclus.

Bovenstaande basisuitgangspunten bevatten keuzes ten aanzien 
van de filtercapaciteit, pompcapaciteit, maar dus ook voor de 
hydrauliek (leidingwerk en –diameters). Als wordt aangezogen via 
een buffer die te weinig water bevat (waardoor niet lang genoeg 
kan worden teruggespoeld) is dat ook een beperking. Dat vergroot de 
kans op een niet optimale of zelfs slechte situatie.

We hebben het gehad over het circuleren, filteren en terugspoelen 
als factoren die een rol spelen in het bewerkstelligen van een 
optimale filtratie. Daaraan voegen we ook het vlokkingproces toe. 
Ook een goede vlokking is cruciaal in het filterproces. Al zien we 
gelukkig wel dat nagenoeg alle zwembaden een vlokmiddel doseren. 
Toch zien we vaak dat dit niet op de juiste manier gebeurt.  
Het vlokmiddel zelf, maar ook het doseerpunt, de doseerpomp, 
de doseertijd en het injectieventiel zijn van belang. Het is zonde 
als er wel een vlokmiddel wordt ingezet, maar dat het rendement 
te verwaarlozen is omdat verkeerde keuzes zijn gemaakt bij de 
installatie.

Alle bovengenoemde zaken scharen wij onder de noemer ‘filtratie’. 
Het gaat om 4 elementen. Al deze elementen zijn van groot belang 
om de zaken tot in detail goed voor elkaar te hebben. Dit blijkt in 
de praktijk helaas tegen te vallen. Dat is jammer. Het zijn relatief 
kleine dingen die de waterkwaliteit flink beïnvloeden. En juist daar 
ligt de kracht van Pomaz. Wij weten als geen ander hoe we het 
filterproces perfect kunnen krijgen.
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De basis is de  
filtratie, maar wat 
speelt nog meer 
een rol?
Het is niet zo dat alleen de filtratie voldoende  

is om een goede waterkwaliteit te waar-

borgen. Desinfectie blijft ook noodzakelijk. 

Dat gebeurt doorgaans met chloor, al dan 

niet geproduceerd door een elektrolyse 

systeem en/of met andere technieken zoals 

UV, ozon of een combinatie van technieken. 

Dat moet goed gebeuren. Ook hier moeten 

de geldende normen worden gehaald, om 

zo de veiligheid voor bezoekers en personeel  

te garanderen. Zie hier het eerder genoemde  

verband; hoe beter de filtratie, hoe eenvou-

diger de desinfectie. 

Naast de desinfectie is ook de kwaliteit van het suppletiewater van 
belang. Gelukkig vertrouwen we in Nederland en België doorgaans 
op een goede kraanwaterkwaliteit. Dat wil overigens niet per se 
zeggen dat de kwaliteit áltijd perfect is en ook zeker niet altijd 
constant. Als uw accommodatie gebruikmaakt van een waterbron 
is er sowieso sprake van een niet-constante kwaliteit van het  
suppletiewater. De kans op ongewenste stoffen is dan een stuk 
groter. Vooral metalen en fosfaten kunnen dan zorgen voor  
problemen.

En dan speelt ook het onderhoud nog een rol. Hoe effectief wordt 
voorkomen dat schoonmaakmiddelen in het zwembadwater terecht- 
komen? Hoe worden drijflijnen, matten en andere attributen  
opgeslagen? Worden ze regelmatig gereinigd? Of worden ze na 
gebruik nat in een hoek gedropt? Bacteriën en biofilmen voelen 
zich daar namelijk heel lekker bij. Bij elk gebruik van de attributen 
in het zwembad vormen ze zo een bron van ongewenste vervuiling. 
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We hebben al een deel van de elementen genoemd die invloed 
hebben op de waterkwaliteit. We zijn er nog niet. Wat dacht u 
bijvoorbeeld van de badbelasting? Hoeveel zwemmers zijn er op 
bepaalde momenten in het bad en hoeveel laat u er toe? Hoeveel 
vuil brengen ze met zich mee? Zijn er nog andere vervuilingen die 
een rol spelen? Bij een buitenbad komen nog allerlei andere soorten 
vuil in het water terecht (denk aan stof, gras, insecten, pollen,  
bladeren, etc.) die de waterkwaliteit beïnvloeden. 

Hoe is het hygiënebeleid in uw accommodatie? Iedereen moet zich 
voor het zwemmen douchen om het meeste vuil af te vangen.  
De praktijk leert dat dit erg lastig is. Niet-douchen brengt bijvoor-
beeld meer zweet, urine, cosmetische producten en ander vuil in 
het water. Dat is zeer ongewenst! Ook zorgen bepaalde doelgroepen 
voor een andere badbelasting. Ook dat verandert de conditie van 
het water.  
 

Zelfs de watertemperatuur speelt een rol. Hoe warmer het water, 
hoe sneller bacteriën zich vermenigvuldigen en biomassa vormen. 
Bezoekers willen zich uiteraard prettig voelen bij de watertempe-
ratuur, maar besef wel dat een ietwat lagere temperatuur bijdraagt 
aan makkelijker schoon te houden water. 

We richten ons hier op de water- en luchtkwaliteit van het zwembad. 
Vervuiling kan echter ook ontstaan in het leidingwerk en de buffer. 
Ook hier kunnen zich biofilmen vormen die u niet direct ziet, maar 
die er wel zijn en die met regelmaat een bacteriekolonie afgeven 
aan het water. Kortom; heel veel zaken spelen een rol in de water- en 
luchtkwaliteit. Soms is het lastig, maar vooral ook interessant én 
een uitdaging om het perfect voor elkaar te krijgen. Als dat lukt 
en het water en de lucht hebben een constante kwaliteit tegen 
zeer acceptabele kosten, worden we daar allemaal blij van. 
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We laten de theorie even voor wat het is. 

Inmiddels zijn er al flink wat projecten in 

Nederland en België (en in alle andere  

Europese landen) die met AFM® werken. 

Het aantal positieve referenties van publieke  

zwembaden groeit snel, omdat tevreden  

gebruikers hun ervaringen steeds vaker 

delen. In deze brochure laten wij graag de 

resultaten zien van twee uitgebreide test- 

casussen die wij ruim 24 maanden lang 

hebben gemonitord. C-Mark heeft daarbij 

alle waterbemonstering en analyses  

uitgevoerd.  

Bad Hesselingen 
Meppel
Edwin Koelink, directeur Bad Hesselingen: “mijn voorganger Dirk 
Bouma wist dat het filtermedium (zand) op korte termijn vervangen 
moest worden. Hij had gehoord van AFM® en was nieuwsgierig naar 
de mogelijkheden. Bad Hesselingen had problemen met de water- 
kwaliteit van zowel het wedstrijdbad als het recreatiebad. Het was 
moeilijk om steeds te voldoen aan de gebonden chloornorm  
(1,0 mg/L). Daardoor werd noodgedwongen veel water ververst.  
Uiteindelijk is besloten om beide baden te filteren met AFM®.” 
We hebben het wedstrijdbad genomen als ‘testcase’, omdat het 
bad vergelijkbaar is met veel baden in Nederland en België. 
Een goed vergelijk was mogelijk omdat Bad Hesselingen een prima 

archief heeft van alle waterparameters en van het water-/energie-
verbruik zoals deze was ten tijde van de zand- en ureumfiltering. 
Bad Hesselingen heeft een relatief hoge belasting door de grote 
bezoekersaantallen. Een extra uitdaging om het water goed te 
krijgen en te houden, ook op piekdagen.

Omschrijving test

Er is een testprotocol opgesteld waarin een vaste bemonsterdag, 
tijdstip en plaats is bepaald. Alle monsternames en analyses zijn 
uitgevoerd door C-Mark. Er zijn verschillende fasen gedefinieerd, 
te beginnen met fase 0; de situatie ‘zand als filtermedium’. De 
gemeten parameters betreffen een totaalpakket van de huidige 
geldende parameters, de parameters die in de nieuwe zwemwater- 
wet gemeten worden en nog wat extra parameters die meer inzicht 
geven in de waterkwaliteit (zoals AOX en DOC).  
Alle analyses zijn uitgevoerd door C-Mark en periodiek besproken 
met alle betrokkenen. 

Edwin Koelink: “Dirk heeft zijn enthousiasme over AFM® aan mij door-
gegeven. Hij koos destijds voor AFM® omdat hij geloofde in dit inno-
vatieve filtermedium. We hebben hoge bezoekersaantallen en dan 
valt het - zeker op dagen dat het enorm druk is - niet altijd mee 
om een goede waterkwaliteit te blijven bieden. Het water moest 
voorheen altijd herstellen en was een dagje troebel en melkachtig.  
Sinds we AFM® gebruiken zien we dat niet meer. Zelfs op dagen 
met meer dan 1500 zwemmers in het bad blijft het water spran-
kelend schoon. Het water is simpelweg altijd goed en constant, en 
onze bezoekers melden dat ook. Het mooie is dat we nog maar één 
keer in de week terugspoelen en daardoor flink water besparen. 
Ook zien we besparingen in energie en chemie. Overigens hebben 
we AFM® ook in het filter voor het recreatiebad en ook daar zien 
we precies dezelfde resultaten. Het water is altijd goed, zonder 
uitzonderingen. De duikvereniging vroeg ons zelfs wat er met het 
water is gebeurd, omdat het zoveel mooier is. We zijn nu niet meer 
bang voor de nieuwe zwemwaterwet. Sterker nog, we zijn er al 
helemaal klaar voor.”

Bad Hesselingen
Badweg 1, 7944 HJ Meppel

Type bad: 

Wedstrijdbad 25x15 meter (850 m3)

Bezoekersaantallen: 

± 5000 per week

De belangrijkste Resultaten:  ZAND  AFM®

Gebonden chloor   (mg/L)  0,6  0,2   

Ureum  (mg/L)  0,6  0,4  

KMnO4   (mg/L)  10  4  

Troebelheid  (FTE)  0,3  0,15  

Trichloramine (lucht)   ( µg/m3)  495  250  

Suppletie per bezoeker (L)  45  20
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De Grote Koppel 
Arhem 
De Grote Koppel (Sportbedrijf Arnhem) 

is een bekend zwembad in Nederland. 

Het wordt gerund door een fanatiek 

team, gedreven om het zwembad te  

optimaliseren. Het team is steeds op 

zoek naar innovatie en verbetering. 
 

Bij De Grote Koppel zijn al veel zaken uitvoerig getest. Zo is een test 
uitgevoerd met een ander filtermedium. De Grote Koppel heeft  
samen met C-Mark heel veel data opgebouwd, hierdoor is een 
goede vergelijking mogelijk. Ook is de installatie bij De Grote koppel 
voorzien van een filter met een groot zichtglas, waardoor het 
volledige filterbed zichtbaar is. Bovendien zijn er diverse tappunten 
gemaakt en is er een online troebelheidsmeting tot de mogelijk- 
heden. Een perfecte testsituatie dus. Voor Pomaz ideaal om te kijken 
of de test bij Bad Hesselingen ook in Arnhem hetzelfde succes 
oplevert. En extra interessant om te onderzoeken hoe AFM®  
presteert ten opzichte van een ander filter(glas)medium. 

Omschrijving test

Eerst is een testprotocol opgesteld waarin een vaste bemonsterdag, 
tijdstip en plaats is bepaald. Alle monstername en analyses zijn 
uitgevoerd door C-Mark. 

Er is besloten om niets te veranderen, behalve het wisselen van 
het filtermedium. We zijn gestart met het meten van de paramaters 
met het bestaande (oude) filtermedium, en dat twee maanden lang. 
De parameters die zijn gemeten betreffen een totaalpakket van 
de huidige geldende parameters, de parameters die in de nieuwe 
zwemwaterwet gemeten worden en nog wat extra parameters die 
meer inzicht geven in de waterkwaliteit (zoals AOX en DOC).  
Alle analyses zijn uitgevoerd door C-Mark en periodiek besproken 
met alle betrokkenen. 

Bert Lans: “We hebben veel ervaring in Arnhem. Onze installatie 
biedt alles om perfect te kunnen testen en monitoren. We hebben 
daarnaast bekwame en deskundige mensen die graag meedenken 
in de verdere optimalisatie. We hebben veel data verzameld en 
hebben dus een goed beeld van de resultaten die we kunnen halen 
met zand én met glasparels. Nu hebben we de resultaten van AFM® 
en dat geeft ons een compleet beeld van de mogelijkheden op het 
gebied van filtratie. Na ongeveer 2 jaar testen, is onze conclusie 
dat de waterkwaliteit beter is en ook veel constanter. Er gebeuren 
geen gekke dingen meer en het lijkt wel of het AFM® een betere 
buffer biedt voor de kwaliteit; het blijft altijd goed! Na een bepaalde 
tijd zijn we gaan kijken waar we kunnen optimaliseren. Dat doen 
we onder andere door minder vaak terug te spoelen. We zien ook 
aan het drukverschil dat dit heel goed kan. Inmiddels spoelen we 
nog maar één keer per week en besparen we flink op het supple-
tiewater en daardoor ook op verwarming en chemie. Het bevalt 
ons zo goed dat we recent de filters van de andere zwembaden 
ook hebben voorzien van AFM®. Ook doseren we het vlokmiddel 
APF®. Met zand hadden we dit nooit bereikt.” 

    in de praktijk  in de praktijk     

Zwembad De Grote Koppel
Olympus 29, 6832 EL Arnhem

Type bad: 

25x15 meter (800 m3, inclusief buffer)

Bezoekersaantallen: 

± 2000 per week

De belangrijkste Resultaten:  ZAND  AFM®

Gebonden chloor   (mg/L)  0,6  0,4   

Ureum  (mg/L)  0,7  0,4  

KMnO4   (mg/L)  3  4  

Troebelheid  (FTE)  0,25  0,15  

Trichloramine (lucht)   ( µg/m3)  500  250  

Suppletie per bezoeker (L)  65  20
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Bioresistent?
Jazeker, biosresistent. En dat is uniek. AFM® is een actief filtermedium. 
Dat wil zeggen dat de oppervlakte van de glaskorrel wordt voorzien van 
een negatieve elektrische lading. Hierdoor trekt het positief geladen 
ionen aan. Bacteriën bereiken daardoor niet de oppervlakte van de glas-
korrel en zijn ze niet in staat om biofilmen te vormen. 

Voorkomt kanaalvorming?
Geen biofilmen in het filterbed betekent niet alleen dat het filterbed 
vrij blijft van verklevende en verstorende ‘klonters’. Het houdt ook de 
mechanische filtratie optimaal. Oftewel; het filter blijft constant werken 
zoals het hoort, omdat er geen kanaalvorming plaatsvindt. 

Geen chloorlucht en geen oogirritaties?
De vervelende irritante en penetrante geur betreft niet het chloor, maar 
het gebonden chloor. Omdat AFM® veel meer vuildeeltjes uit het water 
haalt is de chloorbehoefte minder. Minder chloorverbruik betekent ook 
minder gebonden chloor en minder Trichloramine in de lucht.  
Het AFM®-systeem kenmerkt zich als een geurloos systeem en voor-
komt oogirritaties. 

Besparing op waterverbruik?
De praktijk laat zien dat het water zeer schoon blijft. In een normale 
situatie volstaat 1x per week terugspoelen. Dat is een perfecte situatie. 
Nog minder vaak terugspoelen zou kunnen, maar we willen ook graag 
het opgevangen vuil en bacteriën afvoeren. Ook zien we dat bij piek- 
belastingen het water goed blijft en het filter geen extra terugspoelbeurt 
nodig heeft. Bij veel zwembaden zien we dat de terugspoelfrequentie 
in de regel hoger ligt en dat na de overgang op AFM® veel water wordt 
bespaard. Weet dat bij een filter met een diameter van 2000mm bij 
elke terugspoelbeurt zo’n 5m3 water wordt weggespoeld.

Besparing op chloorverbruik?
Besparing op water betekent ook dat op chemie wordt bespaard (of op 
het zoutverbruik als er sprake is van een zoutelektrolyse systeem).  
Ook het uitfilteren van zoveel mogelijk vuildeeltjes en een biologisch 
vrij systeem leidt tot een lager chloorverbruik.

Gaat een filterleven lang mee?
AFM® hoeft (veel) minder vaak te worden vervangen dan filterzand.  
Het filter blijft optimaal werken. Ook de kosten voor het op termijn  
vervangen kunt u dus schrappen.

Zeer korte ROI?
Hopelijk bent u bereid te investeren nu u weet dat de water- en lucht-
kwaliteit er flink op vooruit gaat. Dat is goed voor u, uw personeel en 
voor uw bezoekers. U zet tevens een stap naar een duurzamer zwem-
bad dat het milieu minder belast. U wilt ongetwijfeld ook kijken naar 
de investering in relatie tot de verbruikskosten. Juist die laatste twee 
maken AFM® nóg interessanter. Bij 90% van alle publieke zwembaden is 
de terugverdientijd < 3 jaar en bij 50% zelfs < 2 jaar. We hebben ook 
al voorbeelden van een ROI < 6 maanden, ook in Nederland.

AFM® 

het hart van 
het filterproces

Wij hopen dat u er inmiddels van over-

tuigd bent dat het totale filterproces de 

basis is van mooi en goed zwembadwater.  

Dan begrijpt u ongetwijfeld ook dat het 

filtermedium een belangrijk aspect is. 

Sterker nog; het heeft een bepalende 

invloed op de werking van het filter. 

We durven zelfs te stellen dat de keuze voor het filtermedium 
de eerste stap is naar beter water. Ook als het gaat om filter- 
media zijn er veel ontwikkelingen geweest de afgelopen 10 jaar. 
Deze hebben geleid tot veel kennis en nieuwe inzichten.  
Het ene filtermedium is het andere niet en er komen stiekem 
veel dingen kijken die de kwaliteit van het medium bepalen. 
Dat we vuildeeltjes zoveel mogelijk willen uitfilteren zonder dat 
het filter direct dichtslaat en dat we het filter goed moeten 
kunnen terugspoelen is vanzelfsprekend. Maar er komt nog 
veel meer bij kijken. De bepalende karakteristieken op een 
rijtje.

AFM®

 de unieke 
kernwaarden: •  Bio resistent filtermedium; geen bacteriën en legionella

•  Voorkomt kanaalvorming
•  Geen chloorlucht
•  Geen oogirritaties
•  Bepsparing op waterverbruik
•  Besparing op chloorverbruik
•  Gaat een filterleven lang mee
•  Zeer korte ROI

   over AFM®  over AFM®     



18 19

APF®, perfect 
coagulatie- en 
vlokmiddel
AFM® werkt prima als autonome vervanger voor zand of een ander 
filtermedium. Bij één op één-vervanging - zonder andere zaken aan 
te passen – geeft AFM® al een beter resultaat. Om kleine deeltjes 
tot grotere deeltjes te vlokken, die vervolgens uitgefilterd kunnen 
worden is het gebruik van een vlokmiddel in elk zwembad een must. 
Voor wat betreft zwembadwater hebben we het voornamelijk over 
zeer kleine en zelfs opgeloste deeltjes. Om deze ook uit te kunnen 
filteren zijn er coagulatie- en vlokmiddelen op de markt.  
Vaak wordt echter alleen een vlokmiddel gebruikt en is er geen 
sprake van enige vorm van coaguleren. APF® is een gecombineerd 
coagulatie- en vlokmiddel. De coagulant zorgt ervoor dat minus-
cule colloïdale deeltjes van < 1 micron worden gedestabiliseerd. 
Hierdoor stoten ze elkaar niet meer af, maar trekken ze elkaar juist 
aan (Vanderwaalskrachten). Vervolgens worden ze met behulp van 
de polyelektrolyten van het vlokmiddel gevlokt tot grotere vlokde-
len en worden ze uitgefilterd. APF® versterkt het filterrendement 
en vergroot de performance van AFM®. 

De belangrijkste conclusies
Bij Pomaz zijn we overtuigd van de voordelen van AFM®, op basis 
van de kennis en ervaringen van gebruikers. Desondanks vinden wij 
het wel zo reëel dat u eerst resultaat wilt zien. Onze investering 
in twee uitgebreide en langdurige testcasussen is daarom voor ons 
vanzelfsprekend. We zijn nu ruim twee jaar verder en mogen zeggen 

dat wij - maar nog veel belangijker - de gebruikers, de bezoekers 
en ook C-Mark unaniem enthousiast zijn over de resultaten.  
We zien een constant goede kwaliteit en dat met veel minder 
verversing.  
Een korte ROI is gewaarborgd én u bent klaar voor het nieuwe, 
aangescherpte zwemwaterbesluit. Als wij u bovendien vertellen dat 
u met AFM®-filtratie bijdraagt aan een duurzamere en gezondere 
accommodatie, hopen wij dat u net zo enthousiast bent als wij zelf 
en vele gebruikers al jaren zijn. 

En nu? Het plan van aanpak
Wilt u ook uw water- en luchtkwaliteit verbeteren? Heeft u antwoord 
gevonden op de vragen die u wellicht al had? Mogelijk beseft u dat 
er in de basis (het filterproces) ook bij u nog verbeteringen mogelijk 
zijn op het gebied van de waterkwaliteit en/of verlaging van de 
verbruikskosten. Dan wilt u vast weten hoe we dit samen met u 
kunnen aanpakken. 

In grote lijnen komt het erop neer dat we alle aspecten bekijken 
die we in deze brochure genoemd hebben. Wat is goed, wat kan 
beter en wat is niet goed? Dat doen we door middel van onze  
uitgebreide ‘checklist’. Met de checklist maken we een snelle  
‘scan’ van uw zwembad en uw installatie.  
Zo krijgen we een compleet beeld en weten we wat nodig is om 
de situatie te verbeteren. Hoofdzakelijk betreft dit punten die te 
maken hebben met uw huidige installatie (filters, pompen, leiding-
werk, vlokdosering, terugspoelinterval, etc.). Ook willen we graag 
meer inzicht krijgen in de huidige waterkwaliteit (parameters), de 
badbelasting/bezoekersaantallen en de huidige verbruikskosten 
(water-/chemieverbruik). Hoe completer u de data aanlevert, hoe 
beter wij kunnen bepalen wat er voor u te behalen is. Veel zaken 
kunt u zelf aanleveren. In overleg kunnen wij ook bij u op de locatie 
samen naar uw gegevens kijken. Wat u het fijnste vindt.

Ten slotte geven wij u graag meer informatie over onze partner 
Dryden Aqua, gevestigd in Schotland en Zwitserland. Dr. Howard 
Dryden heeft niet zomaar toevallig een filtermedium bedacht. 
AFM® is het resultaat van 40 jaar ervaring, ontelbare onderzoeken, 
vallen en opstaan en continue doorontwikkeling. De missie van 
Dryden Aqua is bijdragen aan een betere wereld. Door wereld- 
wijd mensen, dieren en leefomgevingen te helpen.  
Of het nu gaat om de dramatische situatie in Bangladesh, waar 
de kledingindustrie het hele oppervlaktewater heeft vervuild, 
of de geïsoleerde dorpen in Inda waar miljoenen mensen geen 
kraanwater kunnen drinken waardoor hun loon voor 30% opgaat 
aan water uit flessen, of dolfijnen, orka’s en zeehonden die ongewild 
24/7 leven in gechloreerde bassins: Dryden Aqua verbetert de  
situatie overal. Howard Dryden richt zich momenteel vooral 
op het probleem van de verontreiniging van de oceanen en de 
aanwezigheid van microplastics, medicijnresten en andere giftige 
stoffen die in ons ecologisch systeem terechtkomen en daar 
enorm veel schade aanrichten. 
Meer weten? Kijk bijvoorbeeld eens op de website van de GOES 
foundation (https://www.goesfoundation.com/). 

Klinkt ons verhaal 
aantrekkelijk?  

Bent u er klaar voor? 
Laat het ons weten en vraag naar ons advies.  

Neem gerust contact op met Pomaz.  

Wij helpen u graag met nog beter scoren. 

E-mail: afm@pomaz.nl

Telefoon: +31 (0)40 28 56 658

tot slot     
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Spaarpot 5, 5667 KV Geldrop

E-mail: afm@pomaz.nl

Telefoon: +31 (0)40 28 56 658


