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Surfplas verdient beter lot
VLAARDINGEN De gemeente Vlaardingen brengt de blauwalg in de Krabbeplas weer onder
de aandacht van het hoogheemraadschap. Zwemmen zit er niet in. De surfplas verdient een
beter lot.
Gemeente weer naar schap voor blauwalg
Het was nog maar net mei en de eerste zonnestralen bereikten de aarde eindelijk eens een
keer. Vrijwel meteen werd er voor de Krabbeplas een negatief zwemadvies afgekondigd.
Vlaardingen gaat, voor de zoveelste keer, een zwemvrije zomer tegemoet.
De afgelopen jaren heeft de gemeente Vlaardingen geregeld gekeken naar de surfplas. De
blauwalg, die tot maag- en darmklachten kan leiden, wordt volgens het Hoogheemraadschap
van Delfland veroorzaakt door stoffen die op de veenbodem van de Krabbeplas terechtkomen.
Stiltstaand water
Raadslid Esther Heijndijk (ChristenUnie/SGP) wijt de problemen met de blauwalg aan de
dichtgeslibde sloten die naar deze plas toelopen. Blauwalg wordt volgens haar veroorzaakt
door zoet stilstaand water. ,,Als je in een bootje door deze sloten wil, dan kom je er echt niet
doorheen met al het riet. De Krabbeplas is ingeklemd tussen drie dichtgeslibde watergangen,
zegt Heijndijk.
Zorg voor stromend water naar de Krabbeplas toe, is haar advies. ,,Ik vrees dat het anders
weer geen waterpret wordt voor ons Vlaardingers. De Krabbeplas is de enige plek waar we
nog buiten kunnen zwemmen, aldus Heijndijk.
Menig inwoner van de haringstad denkt met weemoed terug aan het oude Kolpabad, dat een
enorme ligweide had met een buitenbad. Tegen de sluiting was heel veel protest. De
Krabbeplas met het giftige goedje blauwalg is géén alternatief. Heijndijk: ,,De surfplas
verdient een beter lot.
Googelen
De Vlaardingse wethouder Jan Robberegt zegt het probleem met de sloten niet te kennen.
,,Maar of dat van invloed is op blauwalg, daar twijfelen de deskundigen aan. Ik weet dus niet
of er een causaal verband is.
De afgelopen jaren had de gemeente overleg over de plas met het hoogheemraadschap. Door
de dreigende komst van de Blankenburgtunnel is het overleg stilgevallen. Het tracé van de
Blankenburgtunnel zou de Krabbeplas bijna aanraken.
Robberegt zal weer contact opnemen met het hoogheemraadschap. De gemeente, zo
benadrukt hij, is niet verantwoordelijk voor de Krabbeplas.

Of er een oplossing komt, daar is hij sceptisch over. ,,Ga maar eens googelen op de aanpak
van blauwalg. Er komen heel veel oplossingen tevoorschijn, maar die blijken allemaal niet te
werken.

