
Blauwalgenoverlast?

Blauwalgen zijn bacteriën die altijd in zoet water aanwezig zijn, maar bij 
hoge temperaturen en veel voedingsstoffen in het water snel gaan groeien. 
Blauwalgen zijn pas schadelijk voor mens, plant en dier als er te veel van in 
het water aanwezig zijn. 

www.brabantsedelta.nl/blauwalgen

Wat kun jij doen?

Pas op met blauwalgen!

Raak je blauwalgen aan? Dan kun je last krijgen
van jeuk of rode vlekken op je huid of in je ogen,
hoofdpijn en maag- en darmklachten.

Op officiële zwemlocaties wordt de waterkwaliteit 
en de veiligheid goed in de gaten gehouden. 
Kijk op www.zwemwater.nl 

Blauwalgen zijn gevaarlijk voor de natuur en water-
kwaliteit. Blauwalgen halen namelijk zuurstof uit
het water. Hierdoor kunnen vissen en planten sterven.

Gebruik minder lokvoer 
tijdens het vissen.

Voer geen eenden.

IN CONTACT GEWEEST MET
BLAUWALGEN? SPOEL JE ZO SNEL
MOGELIJK AF OF BEL DE DOKTER.

Wat doet het waterschap?

Het waterschap neemt maatregelen om 
blauwalgenoverlast te verminderen. 
Ook kijkt het waterschap regelmatig of 
er blauwalgen in het water zitten. 

Vindt het waterschap blauwalgen? 
Dan geven zij dit door aan de gemeente. 
De gemeente plaatst waarschuwingsborden 
bij het water.

Ruim hondenpoep op.

IK VIND WARM WATER MET
VEEL VOEDINGSSTOFFEN HEEL
FIJN. DAN GROEI IK GOED!
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