
 
 

Ziekteverwekker 
Blauwalgen hebben een kwalijke reputatie als het over zwemwater gaat. Bepaalde blauwalgen 

scheiden giftige stoffen af die ziektes kunnen veroorzaken. Er zijn veel soorten blauwalgen, maar de 

media-aandacht gaat bij herhaling uitsluitend uit naar de ziekteverwekker die ’s zomers ons zwemplezier 

vergalt. De giftige soort is vooral gekend om de oog- en huidirritaties, maar krijg je de gifstoffen – 

microcystines - binnen, bijvoorbeeld tijdens het zwemmen, dan kun je er misselijk van worden, koorts 

krijgen en heel soms zelfs leverschade oplopen.  

 

Misvattingen 
De naam blauwalg berust op een hardnekkig misverstand. Het is helemaal geen alg, maar een 

bacterie! Deze zogenoemde cyanobacterie komt van nature alle dagen van het jaar voor in het 

oppervlaktewater. Er zijn giftige en niet-giftige varianten van deze minuscule organismen die hun 

verzamelnaam danken aan een pigment –fycocyanine- dat ze de kenmerkende groenblauwe (soms ook 

rode of bruine) kleur geeft. Ze doen zich te goed aan de algen in het water en als zodanig kunnen ze 

worden beschouwd als nuttige algenopruimers.  

Blauwalgen behoren met de groenalgen tot de ‘normale’ bewoners van vrijwel alle zoete wateren.  

Door hun minieme afmetingen kunnen ze zich makkelijk verspreiden. Een belangrijke misvatting is dat 

blauwalgen alleen bij warm weer in de zomer tot bloei zouden kunnen komen. Er zijn inderdaad soorten 

blauwalg die van licht en warmte houden en dus juist in de zomer tot bloei komen, maar er zijn er ook 

die van koud en donker water houden en daardoor al onder winterse omstandigheden tot bloei komen. 

Zeker als er sprake is van de aanwezigheid van te veel voedingstoffen in het water, kan het voorkomen 

dat in januari een sloot verkleuring begint te vertonen die een paar maanden later is uitgegroeid tot een 

dikke laag stinkende groenblauwe smurrie. 

 

Algen in het algemeen 
Algen horen van nature in het oppervlaktewater. 

Net zoals bij de start van het voorjaar, waarbij eerst 

krokussen zich aandienen, gevolgd door narcissen, 

paardenbloemen, koolzaad en klaprozen, start een 

normale algencyclus in het water eerst met 

kranswieren, gevolgd door groenalgen en daarna 

blauwalgen. Heel normaal omdat ze gedijen op de 

normale hoeveelheden voedingstoffen in het water en 

op de bodem. 

In te voedselrijk water wordt de natuurlijke balans 

echter ernstig verstoord, omdat een teveel aan 

voedingsstoffen per definitie leidt tot algengroei, soms 

zelfs explosief. Die voedingsstoffen zitten als gezegd 

in het organisch materiaal op de bodem van de 

waterpartij of in oplossing in het water, in uitwerpselen 

Witte kwikstaart op een dikke laag flap  
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van in, op en langs het water levende dieren, afgevallen blad en zo meer. Maar lozingen van afvalwater 

uit de tuinbouwkassen, erfafspoeling van maneges en weilanden waarop veel vee staat, vissenlokvoer 

en rijkelijk gestrooid brood voor de eendjes spelen daarbij ook een zeer belangrijke rol: ze werken, bij 

elkaar opgeteld, de groei van kroos en algen in de hand. Ook excessieve groei van flap is een bekend 

zomerfenomeen. 

 

Voedingstoffen en bestrijdingsmiddelen 
Algengroei in het oppervlaktewater door bovenstaande oorzaken, is een heel natuurlijk proces. 

Algen, zowel de ‘gewone’ groenalgen als de ‘gevreesde’ blauwalgen doen zich aan die voedingstoffen te 

goed. Maar wanneer een teveel ontstaat aan nutriënten (voedingsstoffen) en de temperatuur begint op 

te lopen, zien algen hun kans schoon en beginnen zich in sneltreinvaart te vermenigvuldigen. Hoe meer 

voedselrijke stoffen en hoe warmer het wordt, des te meer algenvorming er optreedt en als het aanbod 

groot is, speelt concurrentie tussen de organismen onderling geen enkele rol meer.   

Ook bestrijdingsmiddelen in het water spelen een rol. Cyanobacteriën zijn dol op groene algen en 

gaan zich door die grote voedseltoename in eenzelfde hoog tempo vermenigvuldigen en kleuren door de 

omvang van hun populatie het water blauwgroen. Dat proces versnelt ook nog eens als er sprake is 

oplopende temperaturen en er ook nog eens te weinig doorstroming van het water is. 

Resten van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater hebben een grote positieve invloed op 

de ontwikkeling van de cyanobacterie die de onschadelijke groene alg binnen de kortste keren moeiteloos 

verdringt. Zonder bestrijdingsmiddel in het water is de 

cyanobacterie kansloos. 

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit denken 

trouwens ook dat er in het late voorjaar en vroeg in de 

zomer een zogenoemd ‘venster voor dominantie’ 

opengaat – een periode waarin  het ecosysteem in 

sloten en plassen extra kwetsbaar wordt voor de invloed 

van nutriënten en bestrijdingsmiddelen. Bij lozing van 

die stoffen in het oppervlaktewater nemen de kansen 

voor de cyanobacterie alleen maar toe. 

Alleen al om deze reden zou het goed zijn als de 

agrarische en glastuinbouwsector unaniem tot het 

inzicht komen dat hun bedrijven uitsluitend gaan 

werken met gesloten watercircuits. 

 

 

Zonder blauwalg geen leven 
Cyanobacteriën behoren tot de oudste levensvormen die we kennen. Op basis van fossiele en 

chemische aanwijzingen kan met grote zekerheid worden gezegd dat cyanobacteriën al zo’n 2,7 miljard 

jaar geleden bestonden. Dankzij hun fotosynthetische activiteit zorgden ze voor één van de grootste 

milieuveranderingen uit de geschiedenis van de aarde. De atmosfeer veranderde rond 2,2 miljard jaar 

geleden van een vrijwel zuurstofloze in een zuurstofrijke.  

Bestudering van de sporen van biomoleculen in Australië doet vermoeden dat vlak na het smelten van 

de ijskappen een explosieve toename van de hoeveelheid algen in de oceanen plaatsvond. Dit zou het 

gevolg zijn van bij gletsjererosie vrijgekomen fosfaten die een voedingsbodem voor de bacteriën 

vormden. Blauwalgen, cyanobacteriën leven van licht, koolstofdioxide (CO2) en in het water opgeloste 

voedingsstoffen die ze door fotosynthese omzetten in zuurstof. Tegenwoordig dragen cyanobacteriën 

samen met de groenalgen voor ongeveer de helft bij aan de mondiale zuurstofvorming. Zeg maar 

gerust dat wij nergens zouden zijn zonder de blauwalg. Juist de blauwalgen als groep hebben het 

uitstekend naar hun zin bij hogere temperaturen en in combinatie met de toename van de hoeveelheid 

kooldioxide in de lucht groeien ze als kool.  

Door die stijgende koolstofdioxide-concentraties verdringt de niet-giftige blauwalgvariant zijn 

schadelijke giftige broertje. En wij maar proberen om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. 

Positief nieuws dus. Klimaatverandering is kennelijk ongunstig voor giftige blauwalgen. Maar ja… 

 
 

 
 

 

Ook dit werkt blauwalgvorming in de hand  
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Eigen energievoorziening 
Veel cyanobacteriën bezitten gasblaasjes. De gasblaasjes, 

zogenoemde vacuolen, worden omsloten door een wand van 

eiwit. Als de lichtintensiteit laag is worden meer gasblaasjes 

gevormd. De cyanobacteriën kunnen hierdoor een positief 

drijfvermogen krijgen. Eenmaal aan het wateroppervlak is de 

lichtintensiteit hoog en zal een hoge fotosynthesesnelheid 

resulteren in de opslag van koolhydraten die als ballast 

werken waardoor de cyanobacteriën zwaarder worden en 

beginnen te zinken. Daardoor neemt ook de druk op de cel 

toe, die in veel gevallen kapot zal gaan. De cyanobacteriën 

zullen nu naar dieper water terugzakken waar ze opgeslagen 

koolhydraten consumeren en nieuwe gasblaasjes aanmaken. 

Ze voorzien in hun eigen energiebehoefte, want gedurende 

de nacht krijgen de cyanobacteriën op die manier weer meer 

drijfvermogen dat ze vervolgens weer langzaam naar het 

wateroppervlak brengt. Een deel van de populatie die minder of geen beschadiging van de vacuolen 

heeft ondervonden, blijft echter op het water drijven en er de welbekende en o zo gevreesde dikke 

groenblauwe laag vormen.  
 

Bestrijding 
Op alle mogelijke manieren wordt met man en macht gewerkt aan de bestrijding van blauwalg, want 

we willen nu eenmaal lekker kunnen zwemmen in het natuurwater bij ons in de buurt.  

Wegscheppen is geen optie, net als het met wortel en tak uitroeien van de cyanobacterie geen oplossing 

biedt omdat andere eencelligen daarmee ook te gronde worden gericht. 

Er is inmiddels een breed scala aan, vaak onvruchtbare, pogingen ondernomen. 

 

Luchtbellen 

In het Nieuwe Meer in het Amsterdamse Bos is geprobeerd blauwalg te bestrijden met 

luchtmengsinstallaties. Compressiepompen persten lucht in beluchtingsslangen die op de bodem van de 

plas liggen. De luchtbellenschermen die zo ontstond, bracht het water in beweging en zorgde voor 

verticale stroming in het water. De blauwalgen, die in de bovenste waterlaag voldoende licht hebben om 

te groeien, werden door de stroming meegevoerd naar het diepe en donkere deel van de plas. Hierdoor 

werden de algen belemmerd in hun groei en de algenconcentraties in de plas werd sterk teruggedrongen. 

Bovendien werden de algen die nog wel aanwezig waren verspreid over de waterkolom waardoor ze geen 

hinderlijke drijflagen meer vormden.  

Het kostbare systeem werkt echter alleen in waterpartijen die dieper zijn dan 15 tot 20 meter, omdat 

daar een grote donkere zone aanwezig is waar de groei van de blauwalgen kan worden gehinderd. 

 

 

Sproeimethode 

In 2008 werd blauwalg gesignaleerd in het stilstaande en voedselrijke water van de Kooikersgracht 

in Leusden. Aan het begin van de gracht installeerde men een soort sproeier die in de zomermaanden 

problemen met blauwalg moest voorkomen. De laatste jaren wordt er niet veel gebruik meer van 

gemaakt omdat het geen effect sorteerde. De inwoners van Leusden worden nu gewaarschuwd met grote 

gele waarschuwingsborden. 

 

  

Ultrasone geluidsgolven 

Bij het Zeeuwse Tholen werd door Rijkswaterstaat geprobeerd de haven vrij van blauwalg te houden 

met ultrasone trillingen. Er werden geluidskastjes op de bodem neergelaten die over de gehele 

havenmond ultrasoon geluid uitzonden. De ultrasone geluidsfrequentie zou de luchtblaasjes waarmee 

blauwalgen zich drijvende houden beschadigen, waardoor de blauwalg naar de bodem zou zinken en 

andere organismen tot voedsel zou dienen. 

Een opmerkelijke keuze omdat in een rapport uit februari 2007 de gemeente Almere juist werd afgeraden 

blauwalg met ultrasoon geluid te bestrijden omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs zou bestaan 

dat de methode in de praktijk werkt. In sommige gevallen is zouden cyanobacteriën die werden 

blootgesteld aan ultrasone geluidsgolven extra toxines uitscheiden. Daarnaast wees het rapport ook op 

een mogelijk onbedoelde bijkomende gezondheidsrisico’s voor vissen en andere organismen. 

Cyanobacteriën onder de microscoop 
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In de Zoetermeerse Plas bij de Noord Aa werd een proef met de ultrasoonbehandeling na de afgesproken 

periode van twee jaar stopgezet, dit keer vanwege de hoge kosten (125.000 Euro) en vervangen door 

een minder kostbare behandeling met waterstofperoxide. 

 

 

Waterstofperoxide 

Behandeling van het water met een sterk 

verdunde oplossing van waterstofperoxide heeft in 

de Zoetermeerse Plas bij de Noord Aa alsmede in de 

waterpartijen in de Delftse Hout redelijke resultaten 

opgeleverd, want drie dagen na de behandeling was 

er geen sprake meer van schadelijke hoeveelheden 

blauwalg. 

Er kan nog niet met zekerheid gezegd worden of 

behandeling met waterstofperoxide ander waterleven 

ongemoeid laat. Door de peroxide knappen de 

vacuolen van de bacteriën, waardoor ze zinken.  

Heel lage concentraties waterstofperoxide kunnen 

blauwalgen doden, zoveel staat inmiddels wel vast; 

waterplanten en -dieren ondervinden pas bij hogere 

doseringen H2O2 last.  

Groot voordeel bij de behandeling met deze stof, is dat die al binnen enkele dagen uiteenvalt in water 

en zuurstof.  

In de zomer van 2016 werd de Rotterdamse Kralingse Plas succesvol behandeld met waterstofperoxide: 

na jaren van ellende konden de inwoners van de stad weer zonder gezondheidsrisico een verfrissende 

duik nemen in een blauwalgenvrije plas. 

Toch trok men de behandeling met waterstofperoxide in twijfel toen tijdens de jaarlijkse bemonstering 

van de visstand werd vastgesteld dat die in september van dat jaar aanzienlijk lager was dan voorgaande 

jaren. Over de schadelijkheid voor kleinere organismen tastte men ook in het duister. In ieder geval 

werd al direct beschuldigend gewezen naar de waterstofperoxidebehandeling als mogelijke oorzaak. De 

dansmuggenplaag die in 2017 rond de Plas heerste, werd ook direct in verband gebracht met de 

peroxidebehandeling. 

Opgemerkt dient overigens dat de beschuldigingen niet onderbouwd konden worden met betrouwbaar 

onderzoek en tot op de dag van vandaag worden ze nog steeds als puur speculatief beschouwd. 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert een aantal projecten waarin 

meer gegevens worden verzameld omtrent de mogelijke effecten op andere in het water voorkomende 

levensvormen. Men hoopt daarmee te komen tot de juiste manier om de overmatige groei van blauwalg 

effectief te kunnen bestrijden zonder schade te berokkenen aan het ecosysteem. 

 

Driehoeksmossel 

Hoewel mens en dier er behoorlijk ziek van kunnen worden is dat bij de driehoekmossel niet zo.  

Dit schelpdiertje kwam oorspronkelijk alleen in de Zwarte 

Zee voor, maar door transport via ballastwater en aan de 

buitenkant van schepen is hij nu over de hele wereld te 

vinden. De driehoeksmossel is sinds 1826 in Nederland. 

De schelpen zijn opvallend gestreept en daaraan dankt het 

zijn Engelse naam ‘Zebra Mussel’.  

Gebleken is dat het kleine gestreepte schelpdiertje 

blauwalgen verkiest boven groenalgen en dat 

volwassen exemplaren van de Dreissena polymorpha 

goed overleven op een dagelijks dieet van uitsluitend 

giftige cyanobacteriën. Om die reden zijn ze bij uitstek 

geschikt om te worden ingezet tegen het groenblauwe 

ongemak dat ons ’s zomers zo weerhoudt van een 

heerlijke zwempartij in open water. 

Er is uitvoerig onderzoek naar dit schelpdiertje 

gedaan. En wat bleek?  

Eén zo’n wezentje kan onder West-Europese omstandigheden 76 ml water per uur filtreren en daar 

ongeveer 800 mg stikstof en 80 mg fosfaat uit halen. Omgerekend betekent dit bijvoorbeeld dat een 

Positie van de schermen in de Zoetermeerse Plas  
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Meerkoet met zwanenmossel met daarop driehoeksmossels 
(Foto Adri de Groot) 



flinke populatie driehoeksmosselen het hele IJsselmeer ongeveer twee keer per maand volledig kunnen 

filteren zodat het doorzicht van het water optimaal wordt.  

Driehoeksmosselen overleven met gemak maandenlange consumptie van giftige algen, maar de larven 

van het schelpdier voelen zich er minder op hun gemak.  

Onderzocht werd ook of de driehoekmossel zelf niet giftig werd van dat eenzijdige giftige 

cyanobacteriedieet, want de mossel zelf staat met stip bovenaan op de menukaart van overwinterende 

duikeenden in ons land. Meerkoet, tafeleend en kuifeend overleven vooral door naar de schelpen op de 

bodem van waterpartijen te duiken en die vervolgens te kraken en op te eten. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat na een algenmaaltijd slechts een klein deel (hooguit 0,5 %) van 

de gifstof – microcystine - in het mosselvlees achterblijft. De concentraties die zowel onder 

laboratoriumomstandigheden als in de natuur bij de mosselen werden gemeten bleken in alle gevallen 

nooit dodelijk voor de eenden. In een enkel geval kwam de concentratie zo hoog dat een enkele eend er 

leverschade van ondervond, maar onder natuurlijke omstandigheden komt dat waarschijnlijk niet of zeer 

zelden voor. Het gif verdwijnt namelijk binnen drie weken uit de mossel zodra er geen giftige blauwalgen 

meer voorhanden zijn - als alle blauwalg uit het water verdwenen is, nemen ze voor de 

overbruggingsperiode gewoon genoegen met groenalg. Duikeenden arriveren in Nederland pas in het 

najaar en dan zitten er geen microcystines meer in de mosselen.  

Als driehoeksmosselen in meer wateren voet aan de grond zouden kunnen krijgen betekent dit ook meer 

voedsel voor de duikeenden. Bij sommige waterschappen heeft men al grotere stenen in het water 

neergelaten waaraan de mossel zich kan vasthechten en voortplanten. 

 

Bestrijden biedt slechts tijdelijk soelaas 
Overal zijn allerlei zeer gemotiveerde mensen naarstig 

op zoek naar de ultieme methode om voor eens en 

voor altijd af te rekenen met blauwalgen. Maar ja, 

moeten we dat willen? Gezien de miljoenen jaar oude 

reputatie van de cyanobacterie op het gebied van onze 

eigenste zuurstofvoorziening lijkt uitroeiing mij 

geenszins de juiste oplossing. Beteugeling lijkt me een 

meer aanvaardbare optie.  

Alle hierboven beschreven manieren zijn in zekere zin 

mosterd na de maaltijd, goed bedoeld en soms zeer 

effectief om binnen een paar maanden helder 

(zwem)water te krijgen. Maar het is en blijft dweilen 

met de kraan open omdat er voortdurend veel te veel 

nutriënten in het water terechtkomen waarop de 

cyanobacterie zo lekker vegeteert. Daarom wordt het 

de hoogste tijd dat de werkelijke focus verlegd wordt 

naar vermindering van de grote hoeveelheden fosfaten, nitraten, nutriënten en bestrijdingsmiddelen in 

ons oppervlaktewater. Terugdringing van het aantal (directe) lozingen van die stoffen door met name 

de glastuinbouw in de ons omringende polders is van levensbelang voor mens en dier, essentieel voor 

het gehele ecosysteem. Dat geldt overigens ook voor alle indirecte emissies via de bodem door 

overbemesting in veehouderijen en andere agrarische sectoren. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ernstig vervuild slootwater (foto Jan Smith) 



Gebiedsgerichte Aanpak 
De waterschappen, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor goede waterkwaliteit, werken 

voortdurend aan het terugdringen van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het 

oppervlaktewater, maar het blijft tot op heden een kwestie van zeer lange adem. Er worden weliswaar 

verbeteringen gemeld, maar het blijft vooralsnog een Processie van Echternach. Haast is geboden!  

De waterschappen bedienen zich sinds enige tijd 

van zogenoemde Gebiedsgerichte Aanpak. Het 

Hoogheemraadschap van Delfland hanteert deze 

methode nu al een paar jaar en dat van Schieland-

Krimpenerwaard is er sinds maart van dit jaar mee 

van start gegaan.  

Bij zo’n project worden alle tuinbouwbedrijven, maar 

ook veehouderijen en landbouwbedrijven bezocht 

door adviseurs die de bedrijven met raad en daad 

bijstaan bij het op orde brengen van de gehele 

waterhuishouding op het bedrijf om lozingen te 

voorkomen. Aandachtpunten daarbij zijn ondermeer 

het in kaart brengen van lekstromen, het 

organiseren van gesloten watersystemen, controle 

op aanwezigheid van filterinstallaties en lozing op 

het riool van uitsluitend gezuiverd afvalwater en 

regelmatige (zelf)controle van het omliggende oppervlaktewater.  

Bewuster omgaan met het oppervlaktewater is en blijft daarbij het belangrijkste nobele streven.  

 

Bij de meeste bedrijven begint dat waterbewustzijn redelijk in te dalen. 

De praktijk is soms echter nogal weerbarstig, want zodra de adviseurs de aandacht naar het volgende 

gebied hebben verlegd, menen sommige onverbeterlijke lieden in eerder bezochte gebieden de 

gelegenheid te baat te kunnen nemen toch stoffen aan het ecosysteem toe te vertrouwen die zeer 

schadelijke gevolgen hebben, hetgeen ondermeer blijkt uit de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportages van 

de waterschappen. De roep om strengere handhaving en hogere straffen wordt daarom steeds luider. 

 

Omdenken 
Blauwalg hoeft in principe niet met kostenverslindende inspanningen te worden bestreden, maar 

kan relatief makkelijk in toom worden gehouden wanneer iedereen zijn gezonde verstand gebruikt en 

binnen de eigen mogelijkheden alles in het werk stelt om het oppervlaktewater schoon te houden.  

We zullen met elkaar moeten durven omdenken. 

Dus geen afvalstromen vanuit tuinbouwkassen, geen erfafspoeling van overbevolkte weilanden en van 

met paardenuitwerpselen bezaaide fiets- en wandelpaden, geen overmatige hoeveelheden 

vissenlokvoer, geen zakken vol brood in het water om de eendjes te voeren en ook honden hun behoefte 

niet meer laten doen langs of in het water. Het zijn allemaal zaken die ongetwijfeld weerstanden zullen 

oproepen en tot protesten zullen leiden, maar die, hoe je het ook draait of keert, bij elkaar genomen 

sneller aan een gezonder watermilieu zullen bijdragen, dan wanneer we met elkaar lijdzaam gaan zitten 

toekijken hoe anderen het wel zullen regelen.   

 

GEBRUIKTE BRONNEN: 

Meer weten komen over blauwalg en aanverwante zaken? Kijk dan eens op onderstaande 

websites. 

UvA: http://www.microbiologie.info/Cyanobacterien.html 

KENNISLINK: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/klimaatverandering-lijkt-ongunstig-voor-

giftige-blauwalgen/ 

DELFLAND: https://www.hhdelfland.nl/inwoner/last-van-water/wat-zijn-blauwalgen 

FOLIA: https://www.folia.nl/wetenschap/123017/blauwalg-als-zegen-uvaers-laten-de-bacterien-

bioplastic-maken 

WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH: https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Blauwalg.htm 

VROEGE VOGELS: https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/is-de-bestrijding-van-blauwalg-met-

Vwaterstofperoxide-schadelijk 

ONS WATER: https://www.onswater.com/tag/blauwalg/ 

Toch nog eventjes de afsluiter opengedraaid  
(foto Jan Smith) 
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VLEET: http://www.vliz.be/vleet/content-

vleet.php?language=0&id=3791&item=Driehoeksmossel%20(zebramossel) 

DE VOGELDAGBOEKEN VAN ADRI DE GROOT: http://www.vogeldagboek.nl 

http://www.vliz.be/vleet/content-vleet.php?language=0&id=3791&item=Driehoeksmossel%20(zebramossel)
http://www.vliz.be/vleet/content-vleet.php?language=0&id=3791&item=Driehoeksmossel%20(zebramossel)

