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DE VERVUILING VAN HET ZEEWATER VOOR ONZE KUST  
 
Dat het zeewater voor onze kust al aardig vervuild is, weten we wel. De vraag 
is echter in welke mate deze vervuiling afhankelijk is van het getij, de wind-
richting en de temperatuur van het water. 
Ik heb in de maanden september en oktober de kans gehad om te onderzoeken 
waar de bacteriologische vervuiling van afhangt. 
Deze wordt gemeten door het aantal colibacteriën per ml. water te tellen.  
De colibacterie zit in de fecaliën van mens en dier, samen met andere 
bacteriën. Wanneer er veel ongezuiverd afvalwater, d.m.v. persleidingen in de 
zee wordt geloosd, dan zal de concentratie colibacteriën groot zijn. De coli- 
bacterie zelf is onschadelijk, maar als er veel van deze bacteriën in het 
zeewater zitten, dan is de kans ook groot dat er schadelijke bacteriën in 
voorkomen. Zoals bijvoorbeeld de bacterie die paratyfus veroorzaakt. 
 
Gedurende twee maanden heb ik 2 keer in de week 's ochtends vroeg een water-
monster genomen. Op school had ik toen de beschikking over een speciale 
voedingsbodem nl. Mackoncky Agar. Het watermonster wordt in zgn. petrischalen 
geënt; dit zijn ronde platte schalen waarin een dun laagje gelatineachtige 
voedingsbodem ligt. Eén ml. van het zeewater wordt met een pipet in de petri-
schaal geënt. Daarover wordt nog een beetje voedingsbodem gegoten. De gelatine 
mengt zich met het zeewater en stolt dan, zodat de bacteriën in de gelatine 
vast zitten. 
De colibacteriën vermenigvuldigen zich zo snel, dat ze, na 18 uur in de 
broedstoof te hebben gezeten bij een temperatuur van 35 graden Celsius,  
al zichtbaar zijn. Waar een bacterie heeft gezeten is dan een rode stip te 
zien. Per keer worden er 5 schalen geënt. Het gemiddeld aantal bacteriën per 
schaal is dan het aantal bacteriën per ml. zodat uitschieters naar boven en 
naar beneden worden genivelleerd. 
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Voor het zeewater gelden de volgende maatstaven: 
 0- 1 colibacterie per ml.    schoon 
 1-10 colibacterie per ml.   licht vervuild 
10 en meer colibacterie per ml. sterk vervuild 
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Dit is te verklaren doordat de vuile stroom zeewater zich niet gelijkmatig 
over de Noordzee verspreidt, maar langs de kust blijft stromen. 
Bij winden uit noordelijke richting krijgen we dan redelijk schoon water  
van ver uit de kust, maar als de wind uit zuidelijke richting komt, dan 
krijgen we het vuile water uit de richting van Het Kanaal. 
Als het windstil is dan wordt het geloosde vuile water helemaal niet  
verdund. De concentratie van colibacteriën zal ook afhangen van het getij  
en de temperatuur van het zeewater. 
Maar om dit te onderzoeken zal het onderzoek over een veel langere periode 
uitgespreid moeten worden. 
Het is duidelijk dat het zeewater voor onze kust vervuild is, maar het hoeft 
niet te betekenen dat men het zwemmen meteen maar moet laten. Het is alleen 
een teken aan de wand. 
Dit was dan alleen nog maar de bacteriologische verontreiniging. De veront-
reiniging door chemische afvalstoffen zal ook wel aanzienlijk zijn. 
Ik hoop het onderzoek binnenkort weer voort te zetten en dan op wat langere 
termijn, zodat de afhankelijkheid van, temperatuur en getij ook duidelijk 
naar voren zal komen. 
 

W. Smit 
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VOOR DE LIEFHEBBERS  
 
Op alle zaterdagen tussen 15 april en 27 mei, alsmede op 1 mei, 
11 mei (Hemelvaartsdag) en 23 mei (dinsdag na Pasen) organiseert  
de Zaanse VVV in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek 
tochten per rondvaartboot naar het Wormer- en Jisperveld een 2100 ha  
groot natuurreservaat voor weidevogels (grutto, fuut, visdiefje, zwarte 
stern, tureluur en zelfs de lepelaar). 
Een vogelkenner is aan boord voor tekst en uitleg. 
 
Start Hotel "Huis te Zaanen" (200 meter van station Wormerveer) tot en  
met 6 mei. 
Na 6 mei is de start in Jisp café "De Lepelaar". 
 
Er worden iedere zaterdag 3 tochten gemaakt en wel om 8 uur, 10.30 uur  
en 13.00 uur. 
Zaterdag 20 mei (Luilak) een extra tocht die om 5.30 uur begint. 
 
Door de grote belangstelling ieder jaar voor, deze tochten, verdient  
het aanbeveling ruim van te voren zich op te geven bij de Zaanse VVV 
Stationsstraat 89B Zaandam. Telefoon 02980-62221. 
 
Kosten bedragen ƒ 5,-- per persoon en ƒ 3,50 voor ieder kind tot 10 jaar. 
Kaartjes worden toegezonden nadat de kosten gestort zijn op girono.  
591226 t.n.v. Zaanse VVV, Zaandam. 
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