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Onderwerp: antwoord vragen schuim op de Mark
Geachte mevrouw Bonthuis,
Op 3 november 2015 heeft u aan het dagelijks bestuur een aantal vragen gesteld over schuimvlokken bij
stuwen in de Mark. U vraagt wat de oorzaak en aanpak is van de witte schuimvlokken en of het dagelijks
bestuur het publiek en de recreanten hierover gaat informeren. Via deze brief informeren wij u over dit
fenomeen.
Vraag: Kent het DB het verschijnsel van "witte schuimvlokken" bij de stuwen in de Mark?
Antwoord: Ja.
Vraag: Wat is de oorzaak van dit fenomeen?
Antwoord: Een lichte schuimvorming bij de stuwen in het Markdal is normaal in deze tijd van het jaar. Dit
schuim wordt veroorzaakt door opgeklopte eiwitten, afkomstig van afgestorven algen. Als er onnatuurlijk veel
schuim aanwezig is dan kan dit wijzen op een lozing van huishoudelijk of industrieel afvalwater of een slecht
functionerende rioolwaterzuiveringsinstallatie. Uit een controle van de afdeling handhaving naar aanleiding
van uw brief blijkt dat er momenteel geen onnatuurlijke schuimvorming is aangetroffen in het Markdal.
Vraag: Wordt dit mogelijk veroorzaakt door al dan niet illegale lozingen van ongezuiverd afvalwater, of is
uitspoeling van overbemeste akkers en weilanden een oorzaak?
Antwoord: Nee.
Vraag: Ligt de bron van dit fenomeen in het Nederlandse of Vlaamse deel van de Mark?
Antwoord: De algen en de eiwitten komen zowel in het Nederlandse deel als het Vlaamse deel van de Mark
voor.
Vraag: Wat is door de jaren heen de trend van het fenomeen "witte schuimvlokken"?
Antwoord: In het stroomgebied van de Mark liggen vier meetpunten waar maandelijks onderzoek wordt
gedaan naar de waterkwaliteit. De betreffende meetresultaten wijzen niet op een trend in onnatuurlijke
schuimvorming in de afgelopen v i j f j a a r .
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Vraag: Wat is de aanpak om het verschijnsel van de witte schuimvlokken tegen te gaan en op welke termijn
kan er resultaat verwacht worden?
Antwoord: Het verschijnsel van eiwitten is een natuurlijk proces en het waterschap doet hier niets aan.
Vraag: Bent u van plan het publiek en met name de recreanten in het Markdal te informeren over de oorzaak
en aanpak van het verschijnsel "witte schuimvlokken" bij de stuwen?
Antwoord: Nee.
Conform het Reglement van Orde algemeen bestuur worden uw vragen en de reactie van het dagelijks
bestuur geagendeerd voor het algemeen bestuur op 9 december 2015.
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