
 

 
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek 
Stationsstraat 38 
1506 DH Zaandam1 
 
 
 
Aan 
 
 
 
 
Zaandam, 25 februari 2013 
 
Betreft: Uitnodiging Blauwalgsymposium 15 april 2013 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Het Blauwalgsymposium van twee jaar geleden smaakt naar meer. Hoewel… het probleem van de 
blauwalgen in plassen en meren waarin gezwommen kan worden door mensen en huisdieren is 
bepaald niet opgelost en het is te  verwachten dat dat ook niet binnenkort gaat gebeuren. De 
zomers worden wat warmer, het water wordt niet zilter en bevat nog steeds vaak te veel 
meststoffen, dus…… 
 
Onderzoekers zijn ijverig bezig met testen: waar en hoe frequent komen de giftige blauwalgen 
voor? Wat zijn de belangrijkste en gevaarlijkste gifstoffen precies en wat kunnen we eraan doen; 
hoe kunnen we het blauwalg probleem voorkomen of oplossen? 
 
In Zaanstad speelt het probleem met name in de recreatiegebieden Jagersplas en Het Twiske. Wij 
hebben een onderzoeker uitgenodigd om voor ons deze dingen inzichtelijk uit te leggen en de 
Projectleider zwemwaterproblematiek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, op 
 
 

maandagavond 15 april 2013 van 19.45 uur tot 22.00 uur 
in ‘Ontmoetingscentrum de Vertoeving’ 

Westzijde 82,  1506 EH Zaandam   
 

                                                 
1 Onze stichting later vereniging is opgericht in 1971 en heeft tot doel het bevorderen  van het welzijn door het waken tegen milieuaantasting en het 

activeren van het milieubeheer in de Zaanstreek, alles in de ruimste zin van het woord. Onder milieuaantasting wordt verstaan het verstoren van het 

natuurlijk evenwicht en het optreden van andere voor de mens ongewenste affecten, onder milieubeheer wordt verstaan al die maatregelen die leiden 
tot handhaving of herstel van het natuurlijk evenwicht of het opheffen of voorkomen van de ongewenste effecten ter zake van het milieu. 



 
 
Programma: 
 
 
19.45 uur Inleiding en voorstellen van de discussieleidster Erna Krommendijk, door Rita Melk, 

voorzitter KMZ 
 

20.00 uur Guido Waajen, werkzaam bij Waterschap Brabantse Delta, onderzoeker naar 
blauwalg:   

“Blauwalg en wat is er aan te doen?” 

 

20.25 uur Marja van Hezewijk, Projectleider HHNK o.a. voor de zwemwaterproblematiek en 
blauwalg: 

“Monitoring / welke maatregelen / welk programma / in stadswater, zwemwater, 

Wanneer wordt er wel iets gedaan en wanneer niets?” 

 

Pauze  van 20.45 tot 21.05 uur 

 
21.05 uur Discussie 
 
 
U bent dan ook van harte uitgenodigd. Wilt u ons, voor 1 april 2013, laten weten of u aanwezig 
zult zijn? Dit kan op woensdagmorgen op tel. nr.: 075 – 635 35 80 of via de mail: kmz@dds.nl .  
Wij hopen: tot ziens op 15 april! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek 
Rita Melk – Dijkhuizen, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
Locatie ‘de Vertoeving’: 
 
 

mailto:kmz@dds.nl

