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Bezwaar tegen baggerwerkzaamheden gemeente Delft
Tot onze grote verbazing heeft de gemeente Delft het plan opgevat om in een voor amfibieën zeer ongunstige
periode te gaan baggeren in een 20tal sloten en grachten.
Ons bezwaar hier tegen hebben we door de volgende brief aan de verantwoordelijke wethouder duidelijk gemaakt.
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Geachte wethouder,
Verbazing, onbegrip en boosheid zijn de reacties van onze vereniging bij het
lezen van het krantenbericht in de zaterdagbijlage van het
AlgemeenDagblad-HC van 11 februari 2006.
In dit bericht wordt aangekondigd dat 20 sloten en grachten in Delft worden
uitgebaggerd in de periode van februari tot mei 2006.
We begrijpen hier niets van, uitgerekend in de periode dat - met name
kikkers - hun winterslaap houden in de waterbodem wordt hun leven niet
alleenwreed verstoord, maar zullen deze dieren het uitbaggeren vrijwel zeker
met de dood bekopen.
Daarnaast, enigszins afhankelijk van het tijdstip, zullen ook de eieren van
kikkers, padden (kikkerdril en paddensnoeren) en salamanders
wordenvernietigd.
De baggerwerkzaamheden roept met name verbazing en onbegrip op omdat
de gemeente in 2002 een beschermingsplan voor amfibieën heeft
goedgekeurd en daarnaastieder jaar de overzetactie voor padden ondersteunt
met verkeerstechnische maatregelen en een subsidiebedrag.
Ondanks het ambitieuze Ecologieplan Delft 2004-2015 zijn kennelijk niet alle
diensten binnen de gemeente zich bewust van het feit dat voor de resterende
natuurin onze verstedelijkte omgeving aandacht, zorg en een op maat
gesneden beheer noodzakelijk is.
Terwijl voor onderhoud en beheer er duidelijke alternatieven zijn om, bij
noodzakelijke werkzaamheden, de natuur te sparen door aanpassingen in de
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uitvoering.
De term "tweesporenbeleid" is de vereniging niet onbekend, maar dit kan
toch niet de bedoeling zijn. Enerzijds amfibieën beschermen en anderzijds
willens enwetens de aanwezige amfibieënpopulaties grote schade toebrengen.
Op zaterdag 4 februari zijn in het bijzijn van twee wethouders de "Delftse
pluim en veer" uitgereikt aan vrijwilligers. Maar wat te denken van de ca.
200vrijwilligers die tijdens de paddentrek iedere avond zich inzetten om
amfibieën te beschermen? Blijven deze vrijwilligers op deze manier nog
gemotiveerdof denken ze "steek die Delftse pluim of veer maar in je eigen
…"?
Als natuurvereniging in de regio Delft maakt de KNNV bezwaar tegen de
voorgenomen baggerwerkzaamheden in de genoemde periode en is bereid
om in overleg metde gemeente een alternatieve werkwijze (ook bij de
gemeente bekend) te bespreken.
Groeten,

Cor Nonhof
(natuurhistorisch secretaris)

Geert van Poelgeest
(voorzitter)
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