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De droge en warme zomers van de afgelopen jaren zorgden op
verschiltende plaatsen voor een sterke toename van
blauwalgen in watertopen, kanalen en waterwegen. De Vlaamse
Watenrueg stetde vandaag btauwalgengroei vast op de nieuwe

Zuid-Witlemsvaaft in Neeroeteren.

Omdat er ernstige gezondheidsrisico's zijn bij contact met de
bloei of bij inname van water waarin toxines aanwezig zi)n
(worden geproduceerd door blauwatgen) adviseren De Vtaamse

lMitieumaatschappij en het Agentschap Zorg & Gezondheid
votgende veitigheidsmaatregeten te treffen:

Waterrecreatie:

. Algemeen zwemverbod.

. Verbod tot waterski, jetski en aanverwante activiteiten
(tubing, wakeboarden,...)

. Atgemene ontrading watenecreatie

Watercaptatie:

. Verbod watercaptatie voor het besproeien van consumptíe-

en voedergewassen en het drenken van vee

. Atgemene ontrading watercaptatie

Blauwalgen behoren tot de oudste levensvormen op onze
ptaneet en zitten van nature in het oppervlaktewater. Hoewel
hun naam anders doet vermoeden,. zijn het eigentijk geen algen
of wieren, maar bacteriën. Hun wetenschappetijke naam is

cyanobacteriën. De btauwalg bestaat niet. Er bestaan nametijk
niet minder dan 2.000 soorten en niet elke blauwalgensoort is

even schadetijk.

Wat ze wel met echte atgen gemeen hebben, is hun vermogen

om aan fotosynthese te doen. Bij fotosynthese wordt CO2

omgezet naar biomassa en zuurstof met behutp van zonlicht,
Als gevolg van de fotosynthese verhoogt het soortetijk gewicht

van blauwalgen (door de opslag van suikers) , waardoor deze
lager in de waterkotom gaan bevinden. Daar nemen de

de nodige voedingsstoffen op waarbij ze de opgestagen
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Oppomp- en zwemverbod in Kanaal naar Beverlo wegens blauwalg

vdidag 05 a ugustus 2022

Begin augustus zijn potentieel toxische blauwalgen aangetroffen op het Ka naa I naarBe\Erlo. Daar ge ldt nu een
oppomp'aerbod, Als ook een verbod op íecreatie waarbii ie in contà ct met het water en een zwemre rbod voor mens en
dier, l-aat dus zekerje hond niet zwemmen in of drinken \rà n het kanaal.

Bla uwa lgen komen roora I voor in waterlope n en vijvèrs met weinig of geen stroming. Ze ontwikkelen zich bij
aa nhoudend wa rm, droog weer en a ls er voldoende voedingsstoffen (nutriënten) in het water a a nwezig zijn. Bij bloei
\ormen de bacterién een drijflaag, die er uitziet als een blauwgroene tot roodbruine, olie- of reíachtige laag, dri.ivEnd
op het wateroppervíak (niet te veru/arren met driÍrcnd stuifmeel,.

Gezondh€idsrisico's voor mens en dier

Via de mond, via de huid e n bij ina deming kun nen er biihore nde gezondh€idskla chten ontsta a n zoa ls dia rree en bra ken,
irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, alleÍgisch€ reacties en astma. Ook dieren zijn er
gevoelig aa n.

Wie met de huid in contact komt met blauwalg, moet zich zo vlug mogelijk douchen of afspoelen. Bij huidirritatle of
misselijkhe id consultèerie bèstde huisarts.

Meer info o\,/er gezondheids risico's \ra n bla uwalgen voor mens en dièr
oppornFrertod

Er ma g in zones wa a r bla uwa lg is \a stgeste ld, geen yvater opgepompt worden om cons umptie- en roedergewa ssen te
bes proe ien en als dfinkwater \roor \ree.

RecÉatieverbod voor cont ct met w6tar

Wàt waterrecreatie betreft, is er het meeste risico bij actiMteiten waarbij je direct in contact komt met watet zoals
zwemmen en duike n, Je laàt ook ie hoíd best niet zwemmen ín het kamal.

Ook recreatie waa rbij ie on rechtstreeks in conta ct komt met het water, zoa ls kaja kken, ka no\i.d r€ n, s uppen e n roe ien,
wordt afgeraden.

Voor za chte recreatie op de oeveÍs is er geen geya a r (zoa ls wa ndelen, fietsèn, joggen,...) zolang je maa r a lle contact met
het water \rermiidt.

i/Èld Uauwalgen

Als je zelf ergens bla uwa lgen a a ntr€ft, gelie\ie dit d irect te melden aa n de milieudienst, bij \roorkeur met foto. Je ka n dit
doen vi a dit e-formu lie r 'melding bla uwa lgen'. Verme ld zeker ook het tiidstlp wa a rop ie het hebt \àstgesteld e n beschrijf
de locatie zo duidelijk mogelijk.
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Kanaal

Gent-Oostende

(thv Stalhillebrug)

Overzi cht blauwalgen 2022

ffiar zijn er blauwalgen vastgesteld?

?e Vlaanderen
is milieu

De lokale overheid of waterbeheerder is verantwoordelijk om een

verbod (op zwemmen, recreatie, captatie) in te stellen op locaties waar

blauwalgen voorkomen. Wil je weten of er (no$ een verbod geldt?

Neem dan contact op met het betrokken gemeentebestuur of
waterbeheerder.

ln Vlaanderen mag je enkel zwemmen of aan watersport doen in

erkende zwemwateren (binnenland of kust) en ín recreatievijvers in het

binnenland of recreatiezones aan de kust. Die locaties worden

regelmatig gecontroleerd. Alles meetresultaten en (eventuele) zwem- of
recreaLieverboden voor deze locaties vind je terug op

Melding G em eente
Soort

oppervlaktewater
Naam

os/08/2022 Oudenburg Kanaal

Kanaal

Gent-Oostende

(thv houten

steiger)
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0s/oB/2022 Jabbeke Kanaal
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Kanaal

Kanaal

Gent-Oostende

(rhv

Nieuweghebrug)

asl08/2a22 Brugge Kanaal

Kanaal

Gent-Oostende

(thv

spoorwegbrug)

01/oB/2022 Oostkam p Beek Rivierbeek

a3lo\l2022 Brugge Kanaal
Kanaal

Gent-Oostende

03/0812022 Dessel x Kanaal
Kanaal Dessel-

Kwaadmechelen

03/oB/2A22 Knokke-Heist Recreatievijver
Lakeside Paradise

(Put Decloedt)

03loB/2022 Brugge Zwemvijver Koude Keuken

a3/aB/2022 Kinrooi Zwemvijver Batven

a2/aB/2022 leper Zwemvijver Dikkebusvijver

1/B/2A22 Neeroeteren Kanaal

't Eilandje

Neeroeteren oude

arm

Zuid-Willemsvaart

1/Bl2A22 Bocholt N Kanaal
Zu id-WiIlem svaart,

passantenhaven

1/8/2022 Lanaken Kanaal
Briegden-

Neerharen

1/B/2022 Bocholt >4 Kanaal Zuid-Willemsvaart

1/B/2022 Lommet )d Kanaal
Kanaal naar

Beverlo

2 var.S

1/8/2022 Mol K Kanaal
Kanaal Bocholt
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Herentals

1/8/2022 Lommel X Kanaal
Kanaal Bocholt

Herentals

1/Bl2A22 Pelt { Kanaal
Kanaal Bocholt

Herentals

1/B/2A22 Mol x' Kanaal
Kanaal Bocholt

Herentals

29/O7 /2022 Maaseik Recreatievíjver Heerenlaak

27 /A7 /2022 Dessel
{

Kanaal
Kanaal Dessel-

Turnhout-Schoten

27 /07 12A22 Dilsen Kanaal Zuid-Willemsvaart

261A712022 De Pinte Recreatievijver Hagelandplas

20/07 /2A22 Gent Kanaal
Gent-Terneuzen-

Houtdok

20/07 /2022 Evergem Kanaal R ingvaart

201a7 12022 Willebroek Zwemvijver Hazewin kel

20/o7 /2022 Lum men Recreatíevijver Schulensmeer

2010712022 Hom beek Recreatievijver Eglegemvijver

1e /07 12022 Nieuwpoort Beek
Kool hofput
(Koolhofvaart)

1e /o7 /2022
Wintam
(Bornem)

Kanaal
Zeekanaal

Brussel-Schelde

1e /07 /2A22
Willebroek

(Tisselt)
Kanaal

Zeekanaal

Brussel-Schelde

19 /07 12022 Vilvoorde Kanaal
Zeekanaal

Brussel-schelde

wa7 12022 Kinrooi Zwemvijver Batven
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14/07 /2022 Jabbeke Zwemvijver Klein Strand
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Kanaal
Brussel-

Willebroek
13/07 /2022

Kapel I e-

op-den-Bos

ETI§l

vmm.be is een omciële website van de
Vlaamse overheid
uitgegeve n door de Vlaamse Milieumaauchappij

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van
morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.

131O712022
Wielsbeke-

Ooigem
KanaaÍ Roeselare-Leie

13/0712022 Oost rozebeke Kanaal Roeselare-Leie

13/07 /2022 lngel m u nster Kanaal Roeselare-Leie

12107 /2022 lzegem Kanaal Roeselare-Leie

12/07 /2022 Roeselare Kanaal Roeselare-Leie

06/a7 /2022 Brugge Kanaal. Gent-Oostende

06/0712022 leper Zwemvijver Dikkebusvijver

21/0612022 Berlare M eer Donkmeer

20/0612022 Brugge Zwemvijver Koude Keuken

oe /06/2a22 leper Zwemvijver Dikkebusvijver

09 /06/2022 Knokke-Heist Recreatievijver Lakeside Paradise
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