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Kenmerk
Betreft

: U47210-011-18
: Verzoek instellen taskforce Kralingse Plas

Beste Raadscommissieleden Bouwen, Wonen 8i Buitenruimte,
Geachte Gemeenteraad Rotterdam,

Het Koninklijk Watersportverbond (hierna Watersportverbond), representant van de diverse 
watersportverenigingen, booteigenaren en waterrecreanten van de Kralingse Plas, wil graag voorafgaand 
aan uw laatste commissievergadering haar zorgen met u delen en op dit dossier haar kennis en kunde 
inbrengen, opdat de waterkwaliteit van genoemde plas nu en in de toekomst goed is en blijft.

Afgelopen járen zijn de bestuurlijke banden tussen (de lokale lid verenigingen van) het 
Watersportverbond en zowel het waterschap het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard als uw gemeente aangehaald en verstevigd. Deze actie komt voort uit het belang dat het 
Watersportverbond hecht aan goed toegankelijk, veilig en duurzaam water voor haar lid verenigingen en 
andere watersporters. En dat in geheel Nederland en dus vanzelfsprekend ook met betrekking tot de 
Kralingse Plas. Deze plas is naar onze mening niet alleen van belang als recreatieplas voor een groot 
diversiteit aan waterrecreanten, maar ook als trainingsplas voor de zeilsport. Veel olympische zeilers zijn 
ooit begonnen op deze prachtige binnenstedelijke plas, die zich kenmerkt door zijn vele draaiwinden.

Afgelopen jaar heeft het Watersportverbond mogen reageren op het zogenaamde Concept Plan van 
Aanpak. We gaven destijds al per brief aan de betrokken wethouder te kennen dat we niet gerust waren 
dat dit plan, dat naar onze mening geen enkele garantie geeft dat er geen extreme waterplanten groei 
en/of blauwalg optreedt, het beste is. Zijn reactie vorig jaar was een uitgestoken hand: hij wilde graag van 
onze kennis en kunde gebruikmaken. .

Naar wij begrepen hebben heeft de betrokken wethouder onlangs in uw commissie opnieuw melding 
gemaakt over de voortgang van het project ‘Kralingse Plas’ in de Rotterdamse gemeenteraad. De 
wethouder heeft tevens erkend dat het van groot belang is om inzake de Kralingse Plas samen op te 
trekken. Graag biedt het Watersportverbond in deze kwestie haar kennis en kunde aan. Normaliter wordt 
door ambtenaren van uw gemeente in geval van een onderwerp als waterkwaliteit een project opgetuigd 
met hun collegae van het waterschap. In dit geval zouden we ons graag bij dit project willen aansluiten 
opdat er sprake zal zijn van een gezamenlijke taskforce Kralingse Plas, een soort publiek-private 
samenwerking. Het Watersportverbond kan haar ervaring en expertise op dit terrein inbrengen, 
bestaande uit de inbreng van de leden van haar College van Deskundigen en van de leden van de 
landelijke werkgroep waterplanten, die betrokken zijn op een plan dat de provincies Noord-Holland en 
Flevoland in samenspraak met Sportvisserij Nederland, platform Waterrecreatie Nederland, de HISWA 
Vereniging en het Watersportverbond momenteel opstellen ten behoeve van de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast zijn wij van oordeel dat ook niet voorbijgegaan moet worden aan

delta lloyd
Official Partner



Een leven lang 
zorgeloos 

watersporten

watersportverbond

de kennis en kunde van hen die de Kralingse Plas het beste kennen, de lokale watergebruikers, verenigd 
in het KPO. Zij maakt zich grote over de uiteindelijke vaardiepten. Immers verkleining van waterdiepte, 
door afzanden, brengt gelijk meer waterplanten en blauwalg met zich mee. Mogelijkerwijs kan de 
taskforce verder uitgebreid worden met inbreng van bewoners rondom de plas en kan kennis en kunde 
van TNO/TU Delft worden ingebracht. Op deze wijze ziet de gezamenlijke taskforce erop toe dat er een 
goed plan wordt uitgerold naar bewoners en gebruikers én houdt technische voorstellen tegen het licht.

Kortom vanuit onze betrokkenheid met dit onderwerp landelijk en lokaal willen wij graag onze bijdrage 
leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Kralingse Plas en zijn bereid onze kennis en 
kunde in te brengen. Vanzelfsprekend ben ik bereid het een en ander nader toe te lichten, in afwachting 
op uw reactie.

Met vriéndelijke groet,

Maurice leesei 
Directeur
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