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Zevenhuizerplas
Wat ik zo leuk vind aan zoetwaterduiken? Het is de rust. Er
is geen stroming, meestal geen golven en vaak zijn er bomen.
Dus ook geen wind! Met een beetje geluk heb je ook nog
helder water. In de Zevenhuizerplas is het zicht wisselend, in
het beste geval tot zes meter. Volgens de gidsen en de boeken
moet het er vol zitten met dieren maar soms is er van dit
alles niets te zien. Eigenlijk ben ik al blij met een mooie wa-
terplant, zon erbij; wat wil je nog meer? Of een rietkraag
met bomen erachter, een zonnetje en wat mooie schapen-
wolkjes? Om foto’s te maken heb je vaak niet meer nodig. 

Witte bloemetjes
De Zevenhuizerplas is niet zo bekend bij de meeste duikers.
De recreatieplas is deel van het recreatieschap Rottemeren
en ligt onder de rook van Rotterdam. Ik heb daar vroeger
regelmatig gedoken aan de kant van de maneges. Toen wa-
ren we nog dolblij met een snoek! Nu gaan we op een
andere plek, het is makkelijk te vinden, bij een restaurant
met een strandje. Er moeten mooie waterplantjes zitten met
witte bloemetjes die boven water uitsteken. Waterranonkel,
vind ik later in de boeken. Ach, weer geen nieuwe ontdekking.
Uiteindelijk is alles al ontdekt en beschreven! Waterranonkel
bloeit vanaf eind april en het tapijt van witte bloemetjes
met een geel hart geeft dan een schitterend gezicht! Het is
een snelgroeiende zuurstofplant die veel zuurstof aan het
water kan toevoegen. Typisch is dat de bladeren onder en
boven water van vorm verschillen. Boven water vormt wa-
terranonkel een dik blad en onder water en langwerpig blad.
Deze zuurstofplanten zijn bijzonder geliefd bij amfibieën
zoals salamanders en kikkers, deze leggen hun kikkerdril
graag bij deze waterplanten. Ook visbroed zie je vaak tussen
de fijne stengels en bladeren, waar ze beschutting vinden.

Deze plant groeit hard en haalt relatief veel voedingsstoffen
uit het water. Dit heeft als voordeel dat deze plant (net als
Hoornblad en Waterpest) een geduchte concurrent is voor
algen. Je zou zeggen dat die het water helder maakt. 

Mosselen
De Zevenhuizerplas is in de jaren zeventig uitgegraven om
het zand te leveren voor de woonwijken erom heen. Later,
begin jaren 2000, nog een keer. De bodem bestaat uit zand
met hier en daar grote veenwanden waarop je zoetwater-
mosselen kunt vinden. De plas is diep uitgegraven, je kunt
er wel tot dertig meter of dieper. Er is vis – snoek, baars,
voorn en karper – maar verder is het bij de oevers vooral
een mooie, rustieke plantentuin. Tsja, stikverwend zijn we...
Tegenwoordig moeten de baarzen en snoekbaarzen op een
rij voor ons klaarliggen, het liefst op drie meter afstand.
Exoten zoals bijzondere grondeltjes en vlokreeften moeten
tussen de waterplanten rondscharrelen. Zoetwaterkreeftjes
moeten om ons heen krabbelen en zo ook de zoetwater-
donderpadjes. Er moeten wel minstens zes meervallen op
ons wachten en het moet vooral niet te ver zwemmen zijn!
Helaas, niets van dit alles in de Zevenhuizerplas. Daar zijn
vooral plantjes, misschien een snoekje ertussen of een zoet-
waterkreeftje dat wegschiet voordat je een opname kunt
maken...

Mijn buddy Robert van Goofy Aqua Video is al een jaar
bezig een filmreportage te maken over de Zevenhuizerplas,
in alle seizoenen. De link voor de trailer is:
http://youtu.be/TOWoCSUKeSk.  Het is een kort overzicht
van negentig seconden. Veel plezier met het filmpje en met
duiken in de Zevenhuizerplas. Ga er eens kijken! 
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