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De gemeente Rotterdam werkt samen met het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard in het bestrijden van blauwalg  
in de Kralingse Plas. Via Kralings Verlaat, de sluis 
tussen Plas en Boezem bij de Langepadbrug, 
komt voedselrijk water (fosfaten) uit de Boezem 
in de Plas. Dit draagt bij aan de groei en bloei van 
blauwalg. De sluis wordt zó aangepast, dat er 
minder van dat voedselrijke water binnenkomt.  
 
De sluis is tijdens de werkzaamheden gestremd en 
daarom starten we na het vaarseizoen. Hoe we dat 
doen en wat dit eventueel voor u betekent, leest u in 
deze brief.  
 
Wanneer vindt dit plaats? 
Op maandag 2 november (na de beëindiging van het 
vaarseizoen) start de uitvoering. Oplevering van de 
werkzaamheden is gepland op 15 december. We 
benutten deze gelegenheid meteen om lekkages van 
de sluisdeuren te verhelpen. Deze lekkages zorgen 
namelijk ook voor toevoer van voedselrijk water.  
 
Wat gaat er gebeuren? 
Het doel van de werkzaamheden is zo weinig 
mogelijk water met fosfaten uit de Boezem in de Plas 
te laten. Daarom maken we een extra leiding onder 

de grond tussen de Kralingse Plas en de sluis. Dit 
zorgt ervoor dat de sluis met water uit de Plas wordt 
gevuld en dat hetzelfde water weer terugstroomt in 
de Plas als de sluisdeuren worden opengezet. Vissen 
en andere waterdieren kunnen de sluis, zoals nu ook 
kan, blijven passeren van Plas naar Boezem en vice 
versa.  
 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van 
een noodleiding en het droogzetten van de sluis. 
Daarna wordt een fundering met daarop een 
leidingenput aangelegd. Tot slot wordt de sluis 
bedrijfsklaar gemaakt: we plaatsen leidingen en 
afsluiters en sluiten een nieuwe elektrische besturing 
aan. Na het testen van het nieuwe systeem is het 
project klaar.  
 
Waar? 
De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de 
zuidzijde van de sluis. Hier wordt een tijdelijk 
werkterrein ingericht. Zie kaartje op andere zijde. 
 
Planning 
De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd op 
werkdagen tussen 7.30 en 16.30 uur.  

Aanpassingen Kralings Verlaat - sluis 
tijdelijk gestremd voor vaartuigen  
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over de werkzaamheden aan de sluis 

Kralings Verlaat tussen 2 november en 
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De voorbereiding van de werkzaamheden start op 30 
oktober. De put met leidingen en afsluiters is na vier 
weken gereed, de besturing drie weken later.  
Op 15 december zijn we klaar als zich geen 
onvoorziene omstandigheden voordoen. 
 
Mogelijke overlast 
Gedurende de uitvoering kan de sluis niet worden 
gebruikt. Daarom doen we de werkzaamheden juist 
nu, als het vaarseizoen is afgelopen. 
Overige bezoekers, omwonenden, voorbijgangers en 
mensen die er werken ondervinden geen of 
nauwelijks overlast. Het auto- en fietsverkeer wordt 
niet belemmerd.  

Het kan voorkomen dat een vrachtwagen of ander 
object tijdelijk voor hinder zorgt. Dit wordt altijd goed 
begeleid. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen of wilt u tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden iets melden? Stuur dan een e-
mail aan projectblauwalgkp@rotterdam.nl. U kunt ook 
een melding doen via www.rotterdam.nl/meldingen of 
via 14010. 
 
Informatie over aanpak blauwalg Kralingse Plas  
Zie www.rotterdam.nl/vrije-tijd/kralingse-plas of bel 
met de communicatieadviseur van het project: Jef 
Pfaff, 06 139 65 332

 


