
CDA kandidaat Dr. Marten Meijer voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start 
actie op 11 maart in Blaricum  tegen zwerfplastic.

Het doet Marten Meijer veel pijn om te zien, de vele dode watervogels en andere dieren die 
last hebben van of zelfs gestikt zijn in zwerfplastic, dat achteloos op straat wordt gegooid, 
maar dat na verloop van tijd allemaal terecht komt in de zogenaamde plastic soep in de 
oceanen. 

Foto 1 en 2. Zwerfplastic in de Gooyergracht.

Daarnaast vindt hij het zwerfplastic in de straat erg rommelig, dat ook weer andere rommel 
aantrekt. Vandaar dat hij, samen met een aantal CDA Blaricum leden op zaterdag 11 maart 
vanaf  09.00 uur plastic gaat “vissen” en prikken bij het Blaricumse strand, de Blaricumse 
sluis, De Blaricummermeent, De Bijvanck, de Bouwvenen en Blaricum Dorp. 



Foto 3. Marten Meijer in het water voor het Blaricumse strand.

Naast deze eenmalige actie zal Marten als Blaricumse CDA kandidaat bij de 
waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 zich ook inspannen voor permanente en 
duurzame oplossingen voor dit zwerfplastic door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Marten heeft al eerder voor Blaricum een vergelijkbaar probleem opgelost. In 2012 heeft hij er
in Blaricum al voor gezorgd dat het rioolslib, dat in grote tankwagens dagelijks wordt 
afgevoerd van de Blaricumse riolwaterzuivering, niet meer door de bebouwde kom van 
Blaricum en Laren wordt vervoerd, maar direct wordt geladen aan de parkeerplaats 't Veentje 
aan de snelweg A-27. Grote tankwagens hoeven sinds die oplossing is uitgevoerd niet meer 
door Blaricum en Laren te rijden, hetgeen de verkeersveiligheid en het milieu in het algemeen
ten goede komt.



Foto 4. De tankwagens voor het afvoeren van het Blaricumse en Larense rioolslib laden nu dit
rioolslib op Parkeeplaats 't Veentje aan de A-27.



Foto 5. Een simpele zinkbuis tussen de Blaricumse rioolwaterzuivering en de 
parkeerplaats 't Veentje aan de A-27 was de oplossing. Eureka!

Verder wil hij bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aandringen op een 
spoedige en blijvende oplossing van de zomerse overlast van blauw alg en 
fonteinkruid in de Meentstroom in de Blaricummermeent. Blauw alg ontstaat 
vooral in ondiep en warm oppervlaktewater , dat niet meer doorstroomt. De 
Blaricumse sluis houdt deze natuurlijke doorstroming tegen. In Huizen is er geen 
sluis en staan de binnenwateren in het Vierde Kwadrant in open vebinding met 
het Gooimeer. Als de Blaricumse sluis in de zomer permanent wordt opengezet en
alleen dicht gaat bij zeer hoog water in het Gooimeer hoort de overlast van blauw
alg in de Blaricummermeent zeer waarschijnlijk voor altijd tot het verleden. Ook 
zullen watersporters vanuit de Blaricummermeent niet meer hoeven wachten tot 
de sluis door het Waterschap wordt bediend. De trage bediening is al jaren een 
doorn in het oog van veel van deze watersporters. Ook het uitdiepen van het 
laatste deel van de Meentstroom zal helpen om deze overlast van blauw alg en 
fonteinkruid duurzaam te bestrijden.

Tot slot wil Marten zorgen voor schoner water in de Gooyergracht die vanaf 
Hilversum langs Laren, Eemnes en Blaricum naar het Eemmeer loopt. Momenteel 
stroomt rioolwater van de rioolwaterzuiveringen in Hilversum en Blaricum 
weliswaar gefilterd de Gooyergracht in, maar dat is toch vervuild water, hetgeen 
duidelijk te merken is aan de geur. Daarom is zwemmen in de Gooyergracht ook 
verboden. Op termijn kunnen deze rioolwaterzuiveringen fuseren met de 
rioolwaterzuivering in Huizen of via een zinkbuis onder de Gooyergracht door op 
het Eemmemer gaan lozen, zodat het water in de Gooyergracht niet meer wordt 
vervuild met rioolwater. 



PS 

Dr. Marten Meijer is organisatiepsycholoog en werkte 34 jaar als officier bij de 
Koninklijke marine. Sinds 2012 is hij lid van het CDA en politiek betrokken bij de 
gemeentepolitiek is Blaricum, eerst als secretaris van de CDA afdeling Blaricum, 
maar sinds 2020 ook als lid van de CDA steunfractie in Blaricum. Zijn aandacht 
gaat vooral uit naar waterschap gerelateerde zaken zoals afvoer van riool- en 
hemelwater, maar ook naar ruimtelijke kwaliteit en bescherming van de inwoners 
van Blaricum tegen de overlast van het snelverkeer op de A-27. Hij is de einge 
CDA kandidaat uit de Gooi en Vechtstreek op een verkiesbare plaats voor de 
waterschapsverkiezingen van woensdag 15 maart aanstaande.


