Kralingse Plas biedt kansen voor recreatie en ecologie in de stad

Inleiding
De Kralingse Plas is een voedselrijke
veenplas van ongeveer 120 ha groot in het
hart van Rotterdam (zie afb. 1). De Plas
vormt samen met het aangrenzende
Kralingse Bos een omvangrijk gebied voor
recreatie, rust en ruimte. Daarnaast is het
gebied (potentieel) ecologisch van belang.
Ondanks de huidige biogeografische
isolatie, een gevolg van stadsuitbreiding,
droogmaking en de aanleg van autosnelwegen, vormt het een belangrijke
schakel tussen verschillende waterrijke
gebieden zoals de Bergse Plassen en de
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sterk achteruit is gegaan, zodat het ecosysteem niet goed meer functioneert en
een aantal recreatieve functies bedreigd
worden. Voor zowel de ecologie als de
recreatie worden evenwel mogelijkheden
gezien voor verbetering.
Het Hoogheemraadschap heeft Witteveen+
Bos Raadgevende ingenieurs bv opdracht
gegeven de verschillende studies te integreren tot een plan van aanpak voor het
herstel van het waterecosysteem. In dit
artikel wordt het ontwikkelde Plan van
Aanpak voor de Kralingse Plas toegelicht,
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Krimpenerwaard. Door het Hoogheemraadschap is aan de Kralingse Plas een
ecologische functie toegekend. Daarnaast
gelden de gebruiksfuncties recreatiewater,
viswater en (deels) zwemwater. Er is al
veel onderzoek verricht naar de ecologie,
de hydrologie en de recreatie van de
Kralingse Plas. Daaruit blijkt dat de
milieukwaliteit de afgelopen twintig jaar
Aß. 1.
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voorafgegaan door een korte karakterisering van het huidige waterecosysteem en een toelichting op de gevolgde
werkwijze.
Waterhuishouding en morfologie
De morfologie van de Kralingse Plas is
eenvoudig. Het is een vrijwel vierkante
waterpartij met een diepte van bijna
3 meter en met steile, meest met puin of
walbeschoeiing verstevigde oevers. Door
het hoogteverschil van bijna 5 meter
tussen het studiegebied en de omringende
polders mag een flinke wegzijging
verwacht worden. Die lijkt evenwel
beperkt tot circa 0,085 mm/dag, door de
hoge bodemweerstand door een dik veenpakket ter plaatse [1].De waterhuishouding van de Plas is complex. Door vier
gemalen en diverse duikers wordt gedurende het jaar een strikt waterpeil vastgehouden. Uit de waterbalans voor 1991
en 1992 blijkt een waterverplaatsing van
ruim drie miljoen m 3 . De wateraanvoer
bestaat uit neerslag (40%) en inlaat van
Rotte-water (60%). Meer dan de helft van
het inlaatwater komt de Plas binnen via
het Kralings Verlaat in de periode juniseptember. Uitslag van water vormt
verreweg de grootste verdwijnpost (73%).
Het meest wordt uitgeslagen via het
gemaal Kralings Verlaat. In de zomer kan
het voorkomen dat omwille van het strikte
peilbeheer gedurende de ochtend water
wordt uitgemalen, terwijl 's middags
alweer water wordt ingelaten.

Samenvatting
De Kralingse Plas vormt samen met
het Kralingse Bos een omvangrijk
gebied voor recreatie, rust en ruimte
in de stad Rotterdam. Het gebied is
ecologisch (potentieel) van belang
als een element in de ecologische
verbinding tussen verschillende
waterrijke gebieden. De waterkwaliteit van deze veenplas laat te
wensen over, onder andere door het
inlaten van zeer voedselrijk water uit
de Rotte omwille van het strikte peilbeheer. Het ecosysteem functioneert
niet goed en een aantal recreatieve
functies wordt bedreigd. Om deze
ontwikkeling te keren is een herstelplan voor de Kralingse Plas opgesteld. De basis daarvan vormt een
streefbeeld waarin zowel ecologische
als recreatieve doelen zijn opgenomen. De gewenste verbetering
kan op verschillende manieren
worden ingezet. Er zijn drie
scenario's voor herstel ontwikkeld,
die onderling verschillen in kosten
en effectiviteit. In de komende tijd
zal het Hoogheemraadschap van
Schieland zich samen met de
gemeente Rotterdam en andere
partijen beraden op de beste aanpak
voor de Kralingse Plas.

Water(bodem)kwaliteit en stofstromen
Het water van de Kralingse Plas wordt
gekenmerkt door een gering doorzicht,
hoge gehalten aan de nutriënten fosfor en
stikstof en een grote (algen-)produktiviteit. Daardoor voldoet het water niet
aan de ENW/MILBOWA-normen [2]. Het
water van de Kralingse Plas voldoet
gemiddeld aan de bacteriologische eisen
van de zwemwaternorm. De waterbodem
bestaat grotendeels uit baggerspecieklasse
2. Een uitzondering daarop vormt de zuidzijde van de Plas waar de baggerspecie
klasse 4 is. Lood en - in mindere mate zink, koper en kwik overschrijden de
toetsingswaarden. De hoge loodgehalten
zijn waarschijnlijk veroorzaakt door indirecte lozingen vanuit een vroeger nabijgelegen loodwitfabriek. Van de PAK's
wordt vooral van pyreen hoge gehaltes
aangetroffen. Pesticiden overschrijden de
grenswaarden niet.
In tabel I is een aantal karakteristieken
van de waterkwaliteit weergegeven. De
gegevens zijn van 1991 en 1992 maar
komen vrijwel overeen met die in de
voorgaande jaren [3].Naast de temporele
is ook de ruimtelijke variatie in waterkwaliteit gering. De resultaten van de
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TABEL I- Zomer-enjaargemiddelden van enkelefysisch chemischeparameters van hetwaterinde Krahngse Plas
(naarDeJongenHokken [3]).
1991

1992

Zomergemiddelde Jaargemiddelde
doorzicht (m)
chlorofyl-a
totaal-P (mg/l)
ortho-P (mg/l)
totaal-N (mg/l)

Zomergemiddelde

Jaargemiddelde

0,29
149

0,45

0,39
103

0,47

0,25
0,11
2,7

0,17
0,06
2,3

0,30
0,16
2,3

0,22
0,10
2,1

calcium (mg/l)
magnesium (mg/l)
kalium (mg/l)
natrium (mg/l)

95
18
12
80

93
19
12
78

chloride (mg/l)
sulfaat (mg/l)
bicarbonaat (mg/l)

137
191
151

135
163
163

verschillende meetpunten zijn derhalve
gemiddeld tot één waarde voor de gehele
Plas.
Uit de massabalans voor fosfor [1] blijkt
dat het ingelaten water verreweg de
belangrijkste aanvoerpost vormt (95%).
De grootste verliespost voor fosfaat vormt
het uitgeslagen water (80%). Uit de balans
blijkt verder dat er netto ongeveer 130 kg
fosfor per jaar in de Kralingse Plas zou
achterblijven; dit is echter niet geverifieerd. Uit de massabalans voor stikstof blijkt dat maar liefst 36% van het
aangevoerde stikstof droge en natte
depositie betreft. Onzekerheid bestaat nog
over de rol van de waterbodem in de
nutriëntenhuishouding. In de beschikbare
massabalansen is nalevering niet meegenomen. Door Lyklema etal. [4] is hiernaar wel onderzoek verricht. Dat was
echter laboratoriumonderzoek met behulp
van kolomproeven waarmee slechts de
potentiële nalevering kon worden vastgesteld (op ca. 30 mgP/m 2 /jr en ca.
50 mgN/m 2 /jr). Een kritische analyse van
de beschikbare literatuur en beperkt
aanvullend onderzoek leidde bij ons tot de
hypothese dat (op jaarbasis) meer fosfor
en stikstof uit de Kralingse Plas verdwijnt,
via de waterbodem en het wegzijgwater,
dan op grond van de veronderstelde
wegzijging mag worden aangenomen.
Deze hypothese behoeft echter nader
onderzoek.
Het ecosysteem
In de Kralingse Plas komen hoge fytoplanktonconcentraties voor. In de zomer
bedraagt het aantal individuen 90.000 tot
zelfs 190.000 per milliliter; in de winter
zijn de dichtheden beduidend lager.
Hoewel verschillende groepen fytoplankton voorkomen (diatomeeën, groenwieren, cyanobacteriën) zijn een groot
deel van het jaar de draadvormende
cyanobacteriën Lyngbya limnetica,
Osallatona agardhu en Oscillatonaredekei
dominant. Incidenteel hebben kiezel- en

groenwieren gezamenlijk de overhand. De
vrijwel permanente dominantie van
blauwwieren duidt op zeer voedselrijke
ofwel hypertrofe omstandigheden [5]. De
draadvormende cyanobacteriën vormen
een moeilijk te benutten voedselbron voor
het grotere zoöplankton, dat grotendeels
afhankelijk is van het fytoplankton (zoals
de cladoceer Daphma). Daphma ontbreekt
(dan ook) vrijwel, maar dat kan ook liggen
aan het feit dat de aasgarnaal Neomysis
integerin de Kralingse Plas af en toe in
grote aantallen voorkomt, een belangrijke
predator voor watervlooien. De invloed
van de aasgarnaal op een Daphniapopulatie kan omvangrijk zijn [o.a. 6], Dat
geldt overigens potentieel ook voor de
planktivore jonge Brasem en Blankvoorn.
Na hun recrutering, in de voorzomer,
kunnen ze de Z)a/>/zma-populatie zodanig
bejagen dat deze ineenstort. Deze ineenstorting treedt in de Kralingse Plas evenwel niet op: de dichtheden Daphma zijn
voortdurend laag. Het zoöplankton van de
Kralingse Plas bestaat in de zomer grotendeels uit (de veel kleinere) rotatoren van
het geslacht Keratella en Brachtonus; kenmerkend voor eutrofe wateren. In het
voor- en najaar domineren copepoden
TABEL II - StreefbeeldvoordeKralingse Plas.
(naar Witteveen+Bos [8]).

zoals het roeipootkreeftje Cyclops sp.
Ondergedoken waterplanten ontbreken
geheel in de Kralingse Plas [3].Stellig is
het slechte lichtklimaat hierin een belangrijke oorzakelijke factor. Maar ook het
wortelmilieu voor waterplanten is slecht
door de onvaste structuur en frequente
opwoeling van de waterbodem. Door de
harde, steile oevers ontbreekt een goed
ontwikkelde vegetatie in de oeverzone.
Mede daardoor is ook de macrofauna van
de Kralingse Plas eenzijdig [3], In onderzoek van Vischer [7] werd in de Kralingse
Plas een weinig diverse macrofauna van
haften, kevers, libellen en wantsen aangetroffen. De visgemeenschap in de
Kralingse Plas wordt gedomineerd door
brasem. De totale biomassa wordt geschat
op 245 kg/ha. Op grond van het totaal-P
gehalte wordt een hogere visstand verwacht. De belangrijkste oorzaak voor de
lagere visstand is dat vrijwel zeker stikstof
de produktie beperkt. Hierdoor wordt niet
alle fosfaat in de voedselketen opgenomen.
Interessant is tenslotte de aan de noordzijde van de Plas gelegen Heemtuin. Dit is
een nat elzenbroekbos, in open verbinding
met de Plas, waarin met steigers een
wandelroute is uitgezet. Het elzenbroek
oogt goed ontwikkeld met soorten als
Pluimzegge, Waterscheerling en Gele lis.
Het water in de Heemtuin lijkt helderder
dan in de Plas zelf.
Mogelijkheden voor verbetering
Voor de (verdere) ontwikkeling van het
ecosysteem van de Kralingse Plas zijn
ingrijpende veranderingen nodig in de
waterkwaliteit, de helderheid, de visstand
en de inrichting (en daarmee ook het
gebruik). Om richting te geven aan de
gewenste ontwikkelingen voor de
Kralingse Plas is een 'streefbeeld' opgesteld. In het streefbeeld zijn doelstellingen voor het waterbeheer, het gebruik
en de ecologie vervat (zie tabel II).

voorenkele kritischefactorenvergeleken metdehuidige situatie

Huidige toestand

Streefbeeld

veel blauwwieren
nauwelijks aanwezig
grotendeels onbegroeid
soortenarm, veel brasem-snoekbaars
meerkoet, wilde eend, waterhoen

licologic
Algen
Waterplanten
Oeverplanten
Vissen
Vogels

kiezel- en groenwieren
kranswieren, fonteinkruiden, drijfbladplanten
moeraszone van riet, mattenbies en lisdodde
soortenrijk, o.a. snoek en zeelt
zwarte stern, gr.karekiet, roerdomp, waterral

± 40 centimeter
veel fosfaat en stikstof
mobiel, vervuild met o.a. lood

Milieu
Doorzicht
Voedselrijkdom
Waterbodem

1-3 meter
arm aan fosfaat en stikstof
niet vervuild, vast

vast peil,veel bemaling

Waterhuishouding fluctuerend peil,beperkte inlaat en uitmaling

steile oevers, bestort, weinig ondiepten Inrichting
druk bezocht, permanente verstoring,
intensieve (water)recreatie

Gebruik

geleidelijk aflopende oevers, ondiepten
extensieve natuurvriendelijke recreatie
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Uitgangspunt bij het formuleren van een
streefbeeld voor het watersysteem van de
Kralingse Plas was dat zij ter plaatse moet
'passen'. Dimensies, de regionale hydrologie en de huidige functies zijn daarom
als een gegeven beschouwd. Soms geeft
een historische referentie houvast bij het
opstellen van een streefbeeld, maar een
historische referentie van de Kralingse
Plas ontbreekt. Als referentie voor het
opstellen van een streefbeeld is daarom
gekeken naar andere ondiepe, door vervening ontstane plassen zoals de Botshol,
de Nieuwkoopse Plassen, sommige Vechtplassen en enkele Mazurische meren
(Polen).
In vrijwel alle kenmerken beantwoordt de
huidige Plas (nog) niet aan het streefbeeld. Voor veel kenmerken bestaan
echter goede potenties ze op termijn te
vervullen: dat geldt in de eerste plaats
voor de abiotische randvoorwaarden van
het ecosysteem, maar ook voor de inrichting en het gebruik worden voldoende
mogelijkheden gezien.
Herstelsporen en scenario's
De herstelmogelijkheden liggen voor de
waterkwaliteit bijvoorbeeld in het zoveel
mogelijk elimineren van de aanvoerbronnen van de nutriënten. Naast
sanering van vervuilingsbronnen kan in
dit kader ook gedacht worden aan het
leiden van inlaatwater door zuiveringsmoerassen. Het achtergronddoorzicht kan
toenemen door het immobiliseren van slib
en het uitschakelen van bodemwoelende
vis en het inschakelen van zoöplankton,
tweekleppigen en waterplanten. Verwijdering van een deel van de dikke sublaag op de waterbodem en de daarin
opgehoopte vervuiling zou positief
bijdragen aan de nutriëntenhuishouding,
microverontreinigingen en het doorzicht
in de waterkolom. Door een natuurlijker
peilbeheer wordt (ook) een andere oeverinrichting (met ondiepe trajecten) mogelijk wat de ontwikkeling van moerasvegetaties versterkt. Die moerasvegetaties
kunnen de interne zuiveringscapaciteit
van het meer weer doen toenemen.
Omdat ook de roofvisstand van deze
zones profiteert, nemen de kansen op
duurzaam helder water toe.
Als belangrijkste sporen voor herstel
worden beschouwd: 1.verbetering van
de waterkwaliteit; 2. aanpassing waterhuishouding; 3. sturing via biotisch
beheer. Hik spoor richt zich op een
specifiek mechanisme voor herstel. Aldus
wordt gestreefd naar een zo volledig
mogelijk inzicht in de uitvoerbaarheid en
effectiviteit van herstelmaatregelen. Een

SANEREN SEPTIC-TANKS EN
OVERSTORTEN
DEFOSFATEREN INLAATWATER
AKTIEF VISBIOLOGISCH
BEHEER
WATERPLANTEN-AREAAL 4 0 %
WATERSTANDFLUCTUATIES
WATERPLANTEN-AREAAL 1 0 %
INLAATWATER DOOR
ZUIVERINGSMOERAS
AANPASSEN INLAAT
_ _KRAJJNGS_VERLAAJ_ _
VISSTANDREGULERING

SCENARIO 1

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS
PLAS EN SINGELS
MOERASSIGE VOOROEVER BIJ
BADSTRAND
BEPERKEN LOZINGEN
R
JÇRJEATIEVAART
MINIMALISEREN WATERINLAAT
SANEREN WATERBODEM

Afb. 2 -Drieherstelscenario's voorde Kralingse Plas.

combinatie van verschillende maatregelen
biedt uiteindelijk de beste garanties voor
herstel. In de drie scenario's die voor het
herstel van de Kralingse Plas ontwikkeld
zijn, zijn dan ook elementen van elk
herstelspoor opgenomen. In afbeelding 2
zijn de drie scenario's gevisualiseerd. Van
scenario 1naar 3 wordt het pakket maatregelen en de mate van ecologische verbetering groter, maar is in toenemende
mate een aanpassing nodig van het
huidige, intensieve recreatief gebruik van
de Plas. Een aantal 'basismaatregelen'
zullen ongeacht het scenario vrijwel zeker
worden uitgevoerd. Maar eerst moet de
noodzaak van sanering van de waterbodem nog nader worden onderzocht.
Scenario 1
In het eerste scenario wordt de educatieve
en belevingswaarde van de Kralingse Plas
als natuur- en recreatiepias temidden van
de stad versterkt. Aanvullend op de basismaatregelen worden enkele maatregelen
genomen om het huidige recreatieve
gebruik van de Kralingse Plas veilig te
stellen en de natuurlijke aankleding van
de Plas en het Bos te versterken. Onzeker
is nog of het terugdringen van de diffuse
lozingen vanuit de recreatievaart met
voorlichting kan worden bereikt. Als niet
wordt overgegaan tot sanering van de
waterbodem zal de waterbodem bij de aan
te leggen vooroevercompartimenten bij
het badstrand verstevigd moeten worden
om vestiging van water- en oeverplanten
mogelijk te maken.
Scenario 2
In dit scenario wordt gestreefd naar ecologische verbetering, zonder dat het
huidige recreatieve gebruik ingrijpend
moet worden aangepast. Er wordt een
afweging gemaakt tussen effectiviteit en
haalbaarheid van de verschillende brongerichte en effectgerichte maatregelen (zie
afb. 2). Gemikt wordt op maatregelen die
financieel, organisatorisch en technisch
het meest haalbaar lijken. Naar ver-

wachting wordt het ecosysteem door deze
maatregelen minder produktief, maar blijft
op een te hoog niveau voor het ontstaan
van een duurzaam helder watersysteem.
Door compartimentering bij de oevers
worden littorale zones gecreëerd met veel
watervegetatie en schuilmogelijkheden
voor vis. Deze zones zullen bij voldoende
beschutting helder water bevatten. Omdat
de produktiviteit van het ecosysteem niet
voldoende afneemt, zijn regelmatig
correcties nodig van de visstand.
Vooral de overmaat aan benthivore en
planktivore witvis moet dan worden
verwijderd. In vergelijking met de huidige
situatie wordt van uitvoering van dit
scenario een aanzienlijke verbetering
verwacht. Wat betreft stikstof, fosfor,
blauwalgen en brasem lijkt de verbetering
echter niet voldoende om het streefbeeld
te bereiken. Het doorzicht, het areaal
waterplanten en de snoekstand zijn
minder dan de helft van het nagestreefde
niveau. Eokaal is het effect vermoedelijk
groter. In waterplantenrijke vooroevercompartimenten en in geval van stikstoflimitatie kunnen lokaal situaties ontstaan
die het streefbeeld-scenario dicht benaderen. De grootste onzekerheid van dit
scenario betreft het uitstralingseffect naar
het open water van de Plas.
Scenario 3
In dit scenario wordt getracht het streefbeeld zo dicht mogelijk te benaderen. Het
recreatief gebruik zal in verband daarmee
voor delen van de Plas geëxtensiveerd
moeten worden. In dit scenario worden
diverse brongerichte maatregelen
genomen en enkele, daarop aansluitende
effectgerichte maatregelen (zie afb. 2).
Deze maatregelen moeten resulteren in
een weinig produktief en door fosfaat
gelimiteerd watersysteem. Verwacht wordt
dat zodanige condities kunnen worden
verkregen dat water- en oeverplanten zich
zullen vestigen. Deze kunnen vervolgens
de beschikbaarheid van voedingsstoffen in
het water verder beperken en de roofvisstand versterken.
Op deze manier wordt bijgedragen aan de
ontwikkeling van een duurzaam helder
watersysteem. Aan het behalen van het
beoogde effect zijn op basis van de
huidige kennis nog een aantal onzekerheden verbonden. Onduidelijk is of de
waterbodem bij teruglopende fosforgehalten gaat naleveren.
Dit is niet het geval wanneer fosfor uit de
Plas verdwijnt met het wegzijgwater.
Nader onderzoek naar de fosfaatflux in de
waterbodem is nodig. Het behalen van het
gewenste doorzicht is mede afhankelijk
• Slot oppagina 709.
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van het effect van stabilisering en versteviging van de waterbodem en reductie
van de algengroei. Hoewel optimisme hier
past, kunnen geen garanties worden
geboden.
Conclusies
De huidige toestand van de Kralingse Plas
kan worden verbeterd. Voor het verbeteren van de huidige toestand in de
richting van dit streefbeeld zijn drie
scenario's ontwikkeld, die verschillen in
ecologisch rendement, het effect op de
recreatie en kosten. In elk van de
scenario's is naar een optimale afstemming gestreefd tussen recreatie en
ecologie in het stedelijke gebied van
Rotterdam. Het Hoogheemraadschap kan
- samen met de andere bij de Kralingse
Plas betrokken actoren - nu een keuze
maken die past bij de gewenste ontwikkeling en de beschikbare middelen. In
hoeverre het streefbeeld-scenario uitgevoerd kan worden is afhankelijk van de
draagwijdte van de herstelplannen bij de
bevolking en andere belanghebbenden.
Voordat herstelmaatregelen worden uitgevoerd, moet nader onderzoek plaatsvinden, vooral naar het toestaan van peilfluctuaties en de urgentie voor waterbodemsanering.
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EWPCA-NVA Conference
on Future Water Quality
Management in Europe
Future Water Quality Management in
Europe is an international Conference
organized by the European Water Pollution Control Association (EWPCA) in
cooperation with the Netherlands
Association on Water Management (NVA)
and Aquatech.
The Conference will be held in September
26-27, 1996 in the RAI Conference
Centre in Amsterdam, together with
the 16th Aquatech Exhibition.
Future Water Quality Management is
an important issue at the agenda of the
European Community. The EC calls for
sustainable water management,
ecologically sound and rational water
management, conservation and restoration
of water resources and ecosystems.
Several directives and other regulations
have been produced by the EC in the past
and others are being prepared. This
conference aims to discuss the environmental and social-economic effects of past
legislation, the needs for future directives
and their anticipated effects on water
quality, water pollution control and
effluent standards.
Papers and posters are presented. A call
for papers is available.
Information can be obtained from:
Conference secretariat, Buerweg 51,
1861 CH Bergen, telephone 0725899062.

