
Vervuiling van microplastics

Een toenemend probleem in oppervlaktewateren is de  
vervuiling van microplastics. De (blauw)algenspecialisten 
van Bureau Waardenburg zijn tevens gespecialiseerd in de 
analyse van microplastics. 
Aanvullend op het blauwalgenonderzoek kan Bureau  
Waardenburg ook ingezet worden om een microplastic  
bepaling uit te voeren op de watermonsters. Ook kunnen 
sediment-monsters worden geanalyseerd.

Lage prijs door efficiënte aanpak

Door een efficiënte en gestandaardiseerde aanpak  
kunnen wij deze dienstverlening aanbieden voor een  
scherpe prijs. Voor veldbezoeken naar één, of gecombi-
neerde veldbezoeken naar meerdere locaties maken wij 
graag een offerte op maat.

Innovaties ter verbetering van 
waterkwaliteit

Wanneer aangetoond wordt dat wateren systematisch  
overlast hebben van blauwalgenbloei, kunnen structurele  
oplossingen worden aangedragen. Bureau Waardenburg 
heeft innovatieve methoden ontwikkeld waar inmiddels  
goede resultaten mee worden behaald. 

Voorbeelden hiervan zijn:
•	 Biologische mosselfilters
•	 Biologisch afbreekbare habitatstructuren
•	 Structuren voor vegetatieontwikkeling 

Quick scan blauwalgenproblematiek

Bureau Waardenburg is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van  
blauwalgenoverlast en andere waterkwaliteitsproblemen. Ons laboratorium heeft een sterke  
expertise in het determineren en kwantificeren van alle Nederlandse (blauw)algensoorten.  
Daarnaast beschikken wij over een wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument voor het  
bepalen van algenconcentraties in het veld.

Schadelijke gevolgen 

Bij aanhoudende warmte in de zomer krijgen veel wateren  
last van blauwalgenbloei. Dit kan schadelijke gevolgen  
hebben voor de ecologie van het water, zoals vissterfte, maar 
kan ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor  
recreanten aan en in het water. 

Bij een melding van blauwalgoverlast is het belangrijk om 
snel uitsluitsel te geven over de soort alg, de concentratie en  
het potentiele gezondheidsrisico. Indien nodig kunnen 
snel maatregelen genomen worden zoals het plaatsen van  
waarschuwingsborden om recreanten tijdig in te lichten. 

Watermonsters

Bij een melding van blauwalgenbloei kan Bureau Waarden-
burg ingeschakeld worden voor een quick scan. Een specialist  
bezoekt het water en meet ter plaatse de blauwalgconcen-
tratie. Zo wordt direct vastgesteld of de zwemwaterricht-
lijn is overschreden. Vervolgens worden watermonsters  
genomen en wordt in het laboratorium bepaald welk type 
alg de bloei veroorzaakt en of deze mogelijk giftig is. De 
resultaten worden terstond met de beheerder gedeeld.
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