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Geachte bewoner,

Eind april dit jaar heeft de gemeente het bureau BlyGold Lab opdracht gegeven een advies 
uit te brengen met betrekking tot Legionella preventie van het drinkwater. BlyGold Lab heeft
in mei een bezoek gebracht aan de woonschepenhaven. Het advies is nog niet klaar, maar na
telefonisch overleg met de adviseur van BlyGold Lab zijn er drie punten die we alvast in gang 
zetten en dat zijn:
1.           In de week van 29 juni gaat BlyGold Lab monsters nemen van het drinkwater zodat 

deze in een laboratorium kunnen worden geanalyseerd op legionella;
2.           BlyGold Lab gaat een protocol opstellen voor het gebruik van de waterleiding. In dat 

protocol staat beschreven hoe het waterleidingnet op de Woonschepenhaven veilig 
kan worden gebruikt en wat bijvoorbeeld gedaan moet worden als men er een paar 
dagen niet is of het een periode erg warm is buiten;

3.           BlyGold Labs gaat een beheerplan maken voor de gemeente waarin wordt 
beschreven hoe de gemeente in het kader van legionellapreventie haar deel van het 
waterleidingnet gaat beheren en controleren

 
Omdat de gemeente voorrang geeft aan het uitvoeren van de genoemde drie punten, wordt 
de oplevering van de rapportage van het onderzoek over de zomervakantie getild. De 
gemeente zal u daarom na de vakantie hier verder over informeren en ook de rapportage 
met u delen.

Sinds vorige week zijn de metingen van het (oppervlakte)water weer gestart, dit wordt 
uitgevoerd door medewerkers van de gemeente, afdeling stadsbeheer.

Wellicht ten overvloede wil ik u uit voorzorg net als vorig jaar wijzen op de adviezen van het 
waterbedrijf Groningen (WBG):

 Bij extreem hoge temperaturen is er kans op bacteriegroei in de binnen installatie 
van een woonboot. Het advies van het WBG aan de bewoners van de woonboten is 
daarom (conform geldende regels van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 



Milieu (RIVM)) bij twijfel te controleren of de drinkwaterinstallatie voldoet aan de 
daarvoor geldende normen. 

 Bij periodes van warm weer de leidingen frequent en goed doorspoelen om 
eventuele besmetting te voorkomen, zeker na een periode van afwezigheid.

 Er zijn omstandigheden waarbij de overschrijding van de temperatuurgrens (25 
graden Celsius in de leidingen) niet te voorkomen is, zoals bij een hittegolf. Een 
kortdurende overschrijding is niet een direct gevaar voor de volksgezondheid.

Met vriendelijke groet,

Roos Broeders

Specialist Bijzondere Woonvormen


