
TIPS VOOR ZWEMBAD ONDERHOUD 

 

Vullen zwembad 

Vul uw zwembad met leidingwater en niet met grondwater. Grondwater bevat veel ijzer en kalk, en 

dit kan de werking van zwembad onderhoudsproducten nadelig beïnvloeden.  

Check de hardheid van uw leidingwater 

Woont u in een gebied met hard water, gebruik dan uitsluitend chloor op organische basis. Heeft u 

zacht water, gebruik dan anorganisch chloor. LET OP: gebruik deze twee soorten chloor nooit door 

elkaar! 

Gebruik van zwembadchloor 

Om uw zwembadwater schoon te houden en bacteriegroei af te remmen, is het verstandig te 

desinfecteren met chloor.  Voor een optimaal resultaat moet het zwembadwater altijd een bepaalde 

hoeveelheid chloor bevatten.  

Zwembadchloor is beschikbaar in tabletten of in poeder (granulaat): 

 Chloortabletten lossen over het algemeen langzaam op en geven dus continu een kleine 

hoeveelheid chloor af. Een chloortablet kan in de skimmer geplaatst worden of in een 

chloordoseerdrijver.  

 Chloorgranulaat wordt opgelost in (lauw) water en in opgeloste vorm aan het 

zwembadwater toegevoegd (pas op dat u de dampen niet inademt en dat u het opgeloste 

chloorwater niet op uw kleding of huid morst).  

Let op dat u niet teveel chloor toedient! U kunt beter steeds kleinere hoeveelheden toevoegen en 

tussentijds meten of het gewenste chloorgehalte bereikt is. Raadpleeg de verpakking voor de 

benodigde hoeveelheid chloor afgestemd op de waterinhoud van uw zwembad. 

 

Hoe check je het chloorgehalte van het zwembadwater? 

Hoe weet je nu of er voldoende chloor in het zwembad zit? 

Daarvoor zijn teststrips ontwikkeld. Houd een teststripje 

even in het zwembadwater, wacht een 20 seconden en 

vergelijk de kleuren met die van de kleuren voor de 

optimale waarden.  

 

 

Met de handige teststripjes checkt u het juiste chloorgehalte en 

de pH-waarde 



 

Wat is de pH-waarde? 

Naast een optimaal chloorgehalte van het zwembadwater, moet ook de pH-waarde optimaal zijn. De 

pH-waarde is de zuurgraad van het water. Bij een te hoge of te lage pH-waarde zal zwembadchloor 

niet goed z’n werk doen. Bovendien kunnen uw huid of ogen tijdens het zwemmen geïrriteerd raken. 

En wat is TA-waarde? 

Op de meeste testsetjes wordt ook de TA-waarde aangegeven. Ook deze waarde is van belang bij het 

optimaliseren van uw zwembadwater. De TA-waarde geeft de Total Alkalinity aan. Deze waarde heeft 

te maken met de stabiliteit van de pH-waarde. Merkt u dat de pH-waarde erg schommelt, en de ene 

keer te hoog en de andere keer juist weer te laag is, houd dan de TA-waarde in de gaten. De TA-

waarde kunt u regelen met TA-plus (bij te lage waarde) of TA-min (bij te hoge waarde). 

 

HELP!! Mijn zwembadwater is groen!! Wat moet ik doen? 

Oeps, even te weinig naar het zwembad omgekeken. En nu is het water groen en de wanden zijn 

glibberig. Wat nu? 

Begin met het meten en het op het gewenste 

niveau brengen van de pH-waarde.  

Haal ondertussen met een borstel de glibberige 

(alg)laag weg van wanden en bodem. 

Wanneer de pH-waarde goed is, geef dan het 

zwembadwater een shockbehandeling met 

chloor. Gebruik hiervoor chloorgranulaat, dat u 

oplost in lauwwarm water. Voeg dit aan het 

zwembadwater toe, net zo lang tot het 

chloorgehalte op het juiste niveau is. Testen! 

Om de alg  uit het zwembad te krijgen, is het vervolgens van belang om het water te filteren. Zorg 

dus dat uw filterinstallatie een aantal uur draait en spoel het (zand)filter regelmatig terug. 

 

Voorkomen is beter…. 

Tja, is uw bad eenmaal groen, dan is het best even een klusje om het weer helder te krijgen.  Neem 

daarom tijdig de juiste voorzorgsmaatregelen: 

 Haal met een schepnet regelmatig blad en ander vuil uit uw zwembad 

 Test het zwembadwater wat vaker bij warm en zonnig weer en bij intensief gebruik van het 

zwembad 



 Gebruik niet alleen chloortabletten. Deze lossen langzaam op en dat kan bij heet weer nét te 

weinig zijn om algvorming te voorkomen. Chloreer eventueel bij met chloorgranulaat. 

 Test uw zwembadwater wanneer het geonweerd heeft. Onweer heeft invloed op het  

chloorgehalte van het zwembad. Ook al heeft u net voldoende chloor toegevoegd, na een 

onweersbui kan dat in één klap weg zijn. 

 Soms is het zwembadwater op zich wel schoon, maar ziet het er wat “melkachtig” uit. In dat 

geval kunt u vlokmiddel toepassen. Vuildeeltjes in het water zijn te klein om door het filter 

vastgehouden te worden. Met vlokmiddel klonteren de vuildeeltjes samen en worden dan 

wél door het filter tegengehouden. Het vlokmiddel (aantal tabletten in een netje) legt u in de 

skimmer en zo verspreidt het middel door het zwembadwater.  

 

Nog vragen over het onderhoud van uw zwembad? Neem gerust contact op! 

Info@roeszwembaden.nl 

06-42 29 29 24 
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