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Intro 

Plankton is de verzamelnaam voor alles wat vrij in het water zwevend 

leeft. Het fytoplankton is het plantaardige deel hiervan, dat voor de 

energievoorziening afhankelijk is van fotosynthese (= fototroof). 

Hiertoe behoren zowel algen als bacteriën zoals blauwalgen.  

Fytoplankton is de grootste primaire producent van zuurstof op 

aarde. Algen hebben dus een grote ecologische waarde in water. Ze 

zorgen voor zuurstofproductie, nemen voedingsstoffen op en 

bovendien staan ze aan de basis van de voedselpiramide, waardoor 

uiteindelijk ook roofvissen, visetende vogels en zoogdieren 

(waaronder de mens) aan hun eten komen.  

Zoöplankton is een verzamelnaam voor in water zwevende of 

drijvende heterotrofe organismen. Dit zijn organismen die hun 

voedsel halen uit organische stoffen van andere organismen. Ze 

voeden zich niet door middel van fotosynthese maar consumeren 

fytoplankton (in dat geval zijn ze herbivoor), andere 

zoöplanktonsoorten (carnivoor), bacteriën (bacterivoor) of detritus 

(detrivoor). 

Echter kunnen algen, en zeker de zogenaamde blauwalgen (eigenlijk 

cyanobacteriën), voor overlast zorgen. Deze cyanobacteriën behoren 

tot de oudste organismen op aarde (3,5 miljard jaar oud) en komen 

zowel op zoet als zoutwater voor. Ooit hebben ze als eerste zuurstof 

in de atmosfeer gebracht waardoor deze geschikt werd voor de 

ontwikkeling van hogere organismen. In deze Milieucel gids geven we 

info over cyanobacteriën, de ermee gepaard gaande problemen en 

de eventuele oplossingen. 
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Wat zijn cyanobacteriën? 

Cyanobacteriën worden in de volksmond ook wel (foutief) 

blauwalgen genoemd. Algen behoren tot het plantenrijk want 

aangezien ze het pigment chlorofyl-a bezitten, zijn ze in staat om aan 

fotosynthese te doen. Dit is het, met behulp van zonlicht, omzetten 

van kooldioxide in biomassa en zuurstof. Cyanobacteriën bezitten 

weliswaar ook chlorofyl-a maar omdat hun cellen eenvoudiger 

opgebouwd zijn (dan die van algen) en ze geen seksuele 

voortplanting kennen, behoren ze tot het bacterierijk. 

 

Kenmerkende, vies uitziende drijflaag met blauwe kleur, vandaar de foutieve 

benaming: Blauwalgen 
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Hoe herken je cyanobacteriën? 

• Groen/blauw/rood gekleurd water  

• Wit/blauw schuim in de oeverzones 

• Vies uitziende en stinkende drijflaag 

• Ongewone vogel- en/of vissterfte 

 

 

Schuim in de oeverzone aan de windkant van het water 

 

Welke factoren dragen bij tot een (massale) bloei? 

• Toename van voedingsstoffen (=nutriënten) in het water  

• Hoge lichtintensiteit met als gevolg hoge watertemperatuur 

• Weinig watermenging Fl
ye
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Hoge watertemperatuur 

 

Lange verblijftijd                                                                Nutriënten  

 

 

 

Welke problemen veroorzaken cyanobacteriën? 

 

• Vertroebeling water: Teveel aan nutriënten (eutrofiëring) in 

het water kan leiden tot een grote stijging van het 

fytoplankton waardoor helder water zal vertroebelen.  

 

• Ondergedoken waterplanten verdwijnen bij gebrek aan licht 
door de vertroebeling van het water maar ook omdat ze 
veelal bedekt worden door de algen. 
 

• Minder zoöplankton door dominantie van cyanobacteriën 
(fytoplankton) die minder eetbaar zijn. 
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Verminderde lichtinval door algenbloei 

 

• Grote schommelingen in de zuurstofhuishouding: Overdag 
gaat het zuurstofgehalte in het water hoge pieken aannemen 
(oververzadiging) door middel van de massale fotosynthese. 
’s Nachts verbruiken algen echter zuurstof waardoor er dan 
in tegenstelling tot overdag diepe dalen in het zuurstof 
gehalte zijn. Dergelijke schommelingen kunnen bij explosieve 
bloeien nefast zijn voor dierlijke organismen zoals vissen.  

 

• Afbraak algen in het najaar kan leiden tot zuurstofloosheid: 
In het najaar sterven algen massaal af. Hierbij kan het 
zuurstofgehalte danig dalen dat vissen en andere 
waterdieren kunnen sterven.  
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• Esthetische overlast: Drijflagen van cyanobacteriën geven 
meestal geen al te mooi uitzicht en kunnen bovendien 
ernstige geurhinder veroorzaken.  
 

• Economische last: Door het instellen van een captatie- en 
recreatieverbod mogen landbouwers geen water meer 
capteren en worden allerhande watersporten verboden. 
Beide zaken kunnen logischerwijs ernstige economische 
gevolgen hebben. 

 

• Productie giftige stoffen (cyanotoxines): Meer uitleg leest u 

hieronder. 

 

In hoeverre zijn cyanobacteriën giftig? 

Wereldwijd blijken meer dan de helft van de onderzochte 

cyanobacteriële bloeien giftig te zijn. Microcystine, een voor de mens 

zeer giftige stof die voornamelijk op de lever inwerkt en een tumor 

stimulerend effect heeft, wordt (ook in Vlaanderen) het meest 

frequent aangetroffen. Andere cyanotoxines die (weliswaar minder 

frequent) ook in Vlaanderen voorkomen zijn: anatoxines en 

saxitoxines.  

De concentraties van deze toxines kunnen zeer hoog oplopen 

wanneer de drijflagen samenhopen aan de windkant van het water. 

Deze giftige stoffen zijn niet alleen aanwezig in de cyanobacterie zelf 

(of opgelost in het water) maar kunnen ook opgenomen worden door 

het inslikken van water en het eten van fytoplankton. Bijgevolg 

kunnen zoöplankton, mosselen, vissen, (water)vogels, zoogdieren en 

zelfs mensen vergiftigd worden.  Fl
ye
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Hoge concentraties van toxines kunnen leiden tot vissterfte (foto: J. Van Wichelen) 

 

Ook onrechtstreeks bijvoorbeeld via drinkwater voor vee, 

sproeiwater voor gewassen (vandaar het instellen van een 

captatieverbod) of door te zwemmen kunnen mens en dier besmet 

worden, maar nog meer verontrustend is dat gifstoffen ook via de 

luchtwegen kunnen opgenomen worden. Kleine druppeltjes water 

die zuurstof bevatten worden zo via de longen in ons lichaam 

opgenomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan surfen, waterskiën maar 

ook aan fonteinen in parken en visvijvers, of aan sproei installaties 

voor land- en tuinbouw. 
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Maatregelen voor de volksgezondheid 

1. Procedure voor de volksgezondheidsdeskundige aanpak van 
cyanobacteriën in zwem- en recreatievijvers:  
In 2006 opgesteld door de Vlaams Agentschap voor Zorg en 
Gezondheid (VAZG), de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en 
de Universiteit van Gent. De Europese zwemwaterrichtlijn 
verplicht de Vlaamse overheid om maatregelen te nemen als er 
gevaar is voor bloei van cyanobacteriën. Om de twee weken 
worden er in opdracht van Toezicht Volksgezondheid stalen van 
het water genomen om de kwaliteit ervan te kunnen beoordelen. 
Dat gebeurt door de VMM.  
 

 

 
 
‘Erwtensoep’ (foto: L. Stubbe) 
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Daarbij controleert de stalennemer van de VMM ook het 
recreatiewater met het blote oog. Hij controleert de kleur, de 
helderheid en de geur van het water. Maar hij kijkt ook of er 
dode vissen of watervogels zijn. Verder controleert hij ook of er 
een drijflaag te zien is, met name een blauwgroene of 
roodbruine, olieachtige laag die op het wateroppervlak in of 
buiten de zwemzone drijft. Tenslotte bekijkt hij ook een 
waterstaal in een glazen flesje om te zien of er blauwalgen als 
vlokjes in het water zichtbaar zijn.  
 
Aan de hand van deze metingen wordt al dan niet een captatie- 
en recreatieverbod ingesteld. Dergelijk verbod blijft gelden tot na 
het verdwijnen van de drijflaag en op voorwaarde dat de 
concentratie aan microcystines lager is dan  20 µg/l. Dat niveau 
wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie beschouwd als een 
veilig niveau, ook voor de gezondheid van gevoelige groepen 
zoals kinderen, ouderen en verzwakte mensen. 
 
 

2. Drinkwater spaarbekkens:  

De drinkwatermaatschappij heeft meldplicht aan overheid en 

moet de goede waterkwaliteit  aantonen. 

 

3. Geen eenduidige procedure overige wateren: 

• Bevaar- en onbevaarbare waterlopen 

• Stilstaande plassen 

• Privéwateren 

Momenteel werkt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

samen met de Vlaamse Waterweg en alle andere (openbare) 

water- beheerders aan een eenduidige procedure. Op die manier 
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wil men vanaf 2019 een snel en duidelijk overzicht van de 

captatie- en recreatieverboden bieden aan de landbouwers en 

waterrecreanten. 

 

Maatregelen om bloeien te beperken: 

• Terugdringen nutriënten:  

Hoge fosfaat en nitraat waarden zijn typerend voor gans 

Vlaanderen en hoofdzakelijk te wijten aan de intensieve 

landbouw (meststoffen), industrie maar ook door 

huishoudelijke afvalwater (wasmiddelen) lozingen.  Beide 

stoffen verhuizen mee met grondwater, waardoor het direct 

terugdringen ervan bijna onmogelijk wordt.  

 

Indirect kunnen er wel bepaalde maatregelen bijdragen tot 

het terugdringen van nutriënten in het water. Denk daarbij 

aan:  

 

1. Een natuurlijke en evenwichtige visstand, wat een hoge 

soortendiversiteit betekent met voldoende roofvis. Een 

te hoge bezetting aan brasem en/of karper zal er 

bijvoorbeeld toe leiden dat de bodem teveel wordt 

omgewoeld waardoor het water vertroebeld en er 

minder ondergedoken waterplanten kunnen gedijen 

 

2. Voldoende ondergedoken waterplanten die net als algen 
fosfaat en nitraat als voeding gebruiken waardoor ze 
bijgevolg met de algen concurreren om die 
voedingsstoffen. Fl
ye
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Voldoende waterplanten en een evenwichtige visstand 

 
3. Het verwijderen of onderhouden van de sliblaag door 

middel van baggeren, slib zuigen en/of het gebruik van 
coccolietenkrijt.  
 

 

Ook maatregelen die de overheid neemt kunnen bijdragen 

tot het beperken van nutriënten. Zoals milieu 

kwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, de 

mestwetgeving, afval- en hemelwaterbeleid (bv. het 

aanpakken van riool overstorten) monitoring van 

oppervlaktewateren en waterbeheerplannen ten behoeve 

van het integraal waterbeleid.  
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• Hogere doorstroming, menging van het water:  

Slechts op een beperkt aantal plaatsen mogelijk (bv. kanalen, 

door de sluizen te openen) en afhankelijk van het weer. Bij 

langdurige droogte zal dit door onvoldoende water weinig of 

niet toepasbaar zijn. 

 

 
 
De verblijftijd van het water beperken door voldoende doorstroom te verzekeren 

 

• Beluchten van het water:  

Het door middel van professionele beluchtingsapparatuur 

van extra zuurstof voorzien (en ontgassen) van waterpartijen 

kan tijdens de zomer de dalen (vlak voor zonsopgang) in de Fl
ye

r.b
e



   

zuurstofhuishouding opvangen en vissterfte voorkomen. 

Daarom valt het op dat moment (zomer) aan te raden om de 

beluchters ’s nachts (en dus enkele uren voor zonsopgang) te 

laten werken. Tegelijk kan met behulp van deze beluchters 

zuurstofloosheid voorkomen worden wanneer de algen in 

het najaar massaal afsterven. 

 

• Toepassen van (onbehandeld) gerstestro:  

Wanneer gerststro in het water geplaatst wordt, start het 

ontbindingsproces (rotten). Hierbij komen een aantal 

specifieke chemische stoffen vrij die de algengroei 

afremmen. Dit rottingsproces is een microbiologisch proces 

en hangt af van de watertemperatuur. Het duurt 6 tot 8 

weken vooraleer het gerststro actief is als de water- 

temperatuur beneden de 10°C is, maar het duurt slechts 1 tot 

2 weken wanneer de watertemperatuur meer dan 20°C 

bedraagt. Het gerststro blijft actief voor een periode tussen 

de vier en zes maanden, nadien neemt de activiteit snel af. 

 

Gerststro werkt het meest efficiënt en het langst. Maar ook 

andere soorten stro kunnen hiervoor gebruikt worden. Deze 

zullen iets minder specifieke chemische stoffen bevatten, 

waardoor ze iets minder efficiënt zijn.   

 

Het is de bedoeling dat het stro net onder het water- 

oppervlak wordt aangebracht. Op die manier kan het water 

de chemische stoffen op een optimale manier uit het stro 

spoelen. Meestal gebruikt men daarvoor kooien uit gaas of 

netten waar men het stro in stopt. Best hangen er meerdere 

kooien of netten verspreid over de vijver om het actie- Fl
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oppervlak te vergroten en zo de werking te versnellen. 

Verpak het stro nooit te dicht op elkaar, zodat er zuurstof en 

water doorheen de bundel kan.  

 

Preventief start men best al heel vroeg in het voorjaar (jan-

feb) met stro om de ontwikkeling van algen tegen te gaan. 

Eens het stro echt (rot) begint te stinken, werkt het niet meer 

en is het tijd om het te vervangen. 

Dosis: Max 100kg/ha 

 

Het gebruik van gerstestro zal een explosieve bloei die al aan 

de gang is niet kunnen tegengaan, maar kan beter preventief 

ingezet worden om massale bloei te voorkomen. Gebruik ook 

niet meer dan de aanbevolen dosis om te vermijden dat 

dierlijke organismen last ondervinden van de chemische 

stoffen die vrijkomen. 

 

 
 
De Gavers april 2007 (foto J. Van Wichelen) Fl
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Hebt u nog vragen over het beheer van een vijver? Wenst u 
verdere inlichtingen?  
U kan steeds direct contact opnemen via onderstaande gegevens:  
 
Mail jelle@sportvisserijvlaanderen.be of bel 0471/21-99-88 
Mail david@sportvisserijvlaanderen.be of bel 0485/92-73-54 
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