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Geachte heer van den Kieboom, 

In uw brief van 8 mei 2015 stelt u ons vragen over Blauwalgen-Groote Melanen. Graag beantwoorden wij hieronder uw 

vragen als volgt. 

Vraag 

1. Overweging om quaggamosselen in te zetten ter bestrijding van blauwalgenbloei. 

Antwoord: 

In uw brief reageert u op een bericht van de Bergse Bode over het voorkomen van blauwalgen in de Groote Melanen. 

Bij de Groote Melanen vinden op dit moment werkzaamheden plaats, die relatie hebben met de waterkwaliteit. Het ven 

wordt gebaggerd, er wordt een laagje zand op de bodem aangebracht en er wordt een fosfaatbinder toegepast. 

Belangrijker nog: de bronnen van verrijking (voedingsstoffen) van het water worden zoveel mogelijk aangepakt. 

Het ven is namelijk een stilstaand water en de voedingsstoffen (waaronder fosfaat) die er in terecht komen, 

accumuleren in het slib. De ophoping van voedingsstoffen draagt bij aan de ontwikkeling van (toxische) blauwalgen. 

De actuele werkzaamheden vinden plaats in opdracht van de gemeente en Waterschap Brabantse Delta, waarbij het 

waterschap de deskundige instantie is, die het project aanstuurt. 

Waterschap Brabantse Delta is bekend met de proeven met het uitzetten van quaggamosselen. Het waterschap heeft 

elders experimenten met deze exoot lopen. In de samenwerking met de gemeente heeft het waterschap gekozen voor 

de genoemde aanpak. Voor een toelichting bij deze keuze verwijs ik graag naar Waterschap Brabantse Delta. 

In uw brief wijst u tenslotte op een positieve invloed van het voorkomen van de quaggamossel op de visstand. 

Sportvisserij Nederland is een andere mening toegedaan en wil het uitzetten van quaggamosselen verbieden. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met T. Arts, bereikbaar via 

telefoonnummer 0164 277528. 

Hoogachtead, 


