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Ronde 3 vegetatiemonitoring Kralingse Plas
Inleiding
In opdracht van de gemeente Rotterdam wordt maandelijks een monitoringsronde
uitgevoerd op de Kralingse Plas, waarbij met behulp van sonar de waterplanthoogte in de
plas wordt ingemeten. Nadat in 2021 Phoslock ® is toegepast, is nog onbekend hoe de
situatie zich ontwikkelt wat betreft de groei van waterplanten. De ontwikkeling van de
plantengemeenschap wordt daarom actief gemonitord om hierin meer inzicht te krijgen,
waarbij de opgedane kennis kan worden ingezet voor het beheerplan.
Phoslock® wordt gebruikt om de fosfaatconcentratie in een afgesloten water te verlagen,
om daarmee negatieve effecten als gevolg van te voedselrijk water (zoals blauwalgenbloei)
te beperken. Deze maatregel is op de lange termijn effectief als er geen overige dominante
fosfaatbronnen in het systeem aanwezig zijn (zoals overstorten of de aanvoer van
voedselrijk oppervlaktewater). Door deze maatregel kan het doorzicht verbeteren, waardoor
waterplanten meer kansen krijgen, en daarmee ook macrofauna en vis, waarmee het
watersysteem uit een negatieve spiraal kan raken (Liefveld, 2019).
Veldwerk
Op 10 juni 2022 is de eerste monitoringsronde uitgevoerd. De tweede veldwerkronde is
uitgevoerd op 8 juli 2022. Voor de rapportage hiervan wordt verwezen naar de eerdere
notities (de Gier, 2022a en de Gier & van der Jagt, 2022b). De 3 e ronde is uitgevoerd op 11
augustus 2022. Net als bij voorgaande ronde is er eerst een ronde langs de oevers gevaren.
Daarna zijn raaien gevaren van zuid naar noord, met een onderlinge afstand van ongeveer
50 m tussen de raaien. Tijdens het varen is de downscan van de sonar ingezet om de
waterplanthoogte te monitoren.
Tussen de eerste en tweede ronde is een maaiboot ingezet om de waterplanten in de
Kralingse Plas te maaien. In de drie weken voorafgaa nd aan ronde 2 is het grootste deel
van de plas gemaaid. Een klein deel van de plas is na de tweede monitoringsronde
gemaaid.
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Tijdens de eerste ronde was het doorzicht van de plas goed, maar bij de 2 e ronde bleek het
doorzicht significant te zijn afgenomen. Tijdens de 3 e ronde is het doorzicht weer significant
toegenomen.
Tijdens de 3 e ronde is blauwalg waargenomen in de waterkolom, maar slechts in een kleine
hoeveelheid. Blauwalgen ontstaan bij (langdurig) hoge watertemperatuur en de
aanwezigheid van veel zonlicht. In de periode vooraf aan de 3 e ronde zijn aan deze
voorwaarden ruim voldaan. Tijdens de veldronde was het warm en zonnig, met
temperaturen tot 31 graden. De temperatuur van het oppervlaktewater is gemeten (op 20cm
diepte) en liep op in de ochtend van 20° Celsius naar 24.5° Celsius in de middag. Ook de
voorafgaande dagen waren warm en zonnig. Het feit dat er toch weinig blauwalg is
aangetroffen duidt erop dat een beperkende factor de groei van blauwalg remt. De beperkte
groei van blauwalg is mogelijk te danken aan een tekort aan beschikbare nutriënten. Gezien
de toepassing van Phoslock ® in 2021 lijkt dit een voor de hand liggende verklaring.
Waterplanthoogte
Op basis van de veldwaarnemingen en de sonargegevens is een kaart gemaakt waarop de
beschikbare vrije ruimte boven de waterplanten is gemaakt. Op figuur 1 is een voorbeeld getoond
van de verzamelde gegevens. Op de downscan (rechts in de figuur) is opstaand aarvederkruid
te zien. In figuur 2 is nog een voorbeeld gegeven, waarbij (bijna) alleen bodem bedekkende
vegetatie is waargenomen.

Figuur 1: waterplanthoogtebepaling op basis van sonargegevens. De rode lijn in de linker figuur komt
overeen met het beeld van het recht figuur.
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Figuur 2: waterplanthoogtebepaling op basis van sonargegevens. De rode lijn in de linker figuur komt
overeen met het beeld van het recht figuur.

In figuur 3 zijn de gevonden waarden geïnterpoleerd tot een vlakdekkende kaart. In vergelijking
met vorige ronde is er meer vegetatie aan de randen van de plas, maar in het midden van de plas
zijn geen grote veranderingen opgetreden. Een groot deel van de plas heeft een vrije waterkolom
van minimaal 1,8m.

Figuur 3: vrije waterkolom in de Kralingse Plas op 11 augustus 2022
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In figuur 4 is de dieptekaart van de Kralingse Plas weergegeven. Waar figuur 3 de vrije
waterkolom toont, kan met behulp van de dieptekaart ook een waterplanthoogtekaart worden
gegenereerd. Deze is getoond in figuur 5.

Figuur 4: dieptekaart van de Kralingse Plas

Op figuur 7 is de toename van waterplanten weergegeven in groen, de afname is getoond in
blauwtinten. Wat opvalt is dat met name langs de oever de vegetatie is toegenomen. Ook meer
richting het midden van de plas is op een enkele locatie een toename te zien. Dit komt ook
overeen met figuur 3, waar de vrije waterkolom is getoond. De locaties waar minder dan 1,5m
vrije ruimte is zijn de plaatsen waar de vegetatie is toegenomen.
Op basis van de downscanbeelden zijn de hotspots van opstaande vegetatie (aarvederkruid) in
kaart gebracht. Dit zijn de locaties waar de downscan vergelijkbaar is met het beeld zoals
weergegeven in figuur 1. Door deze hotspots op de kaart uit figuur 3 te tonen ontstaat het beeld
zoals weergegeven in figuur 6.
Dit betekent dat de vrije waterkolom afneemt door de aanwezigheid van opstaande vegetatie.
Zoals in voorgaande notitie is benoemd bevindt het grootste deel van de biomassa zich dicht op
de bodem van de Kralingse Plas, en is de biomassa van de opstaande vegetatie klein.
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Figuur 5: waterplanthoogtekaart

Figuur 6: hotspots van opstaande vegetatie
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Door de gegevens uit figuur 3 te vergelijken met de figuur van voorgaande ronde is een
verschilkaart gemaakt, zie figuur 7.

Figuur 7: verschilkaart tussen 2 meetrondes. In blauw wordt de afname van vegetatie getoond (m.a.w. een
toename in vrije waterkolom), in groei is een toename van vegetatie te zien.

Waterplanten
Naast waterplanthoogte hebben we ook onderzocht welke soorten waterplanten groeien in
de Kralingse Plas.
Het algemene beeld van de watervegetatie is positief. Er is een hoge bedekking van
kranswieren op de bodem, met een bedekking van lokaal 30% tot 100% voor het overgrote
deel van de plas. Daarnaast is draadwier en smalle waterpest aanwezig. Tussen de bodem
bedekkende soorten steken de volgende soorten bovenuit: aarvederkruid (±75%), grof
hoornblad (±20%) en op een enkele locatie fonteinkruiden (±5%).
Op basis van de waarnemingen van deze ronde is te zien dat de vegetatie vooral aan de
randen van de plas weer langzaamaan aan het toenemen is na het maaien. In het midden
van de plas is deze toename veel minder, hoewel lokaal de opstaande vegetatie voor een
afname in vrije waterkolom zorgt. Deze groeiplaatsen van aarvederkruid kunnen daardoor
in de nabije toekomst enige hinder veroorzaken voor de recreatievaart, wanneer deze
vegetatie verder naar het wateroppervlak reikt. Een grootschalige maaiactie in de komende
maanden lijkt daarmee niet nodig.
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