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Geachte mevrouw Merkx,
In uw brief van 25 augustus aan de gemeenteraad geeft u aan dat van de in het
Bestemmingsplan Buitenhof – Kerkpolder aangekondigde amfibiebevorderende maatregelen
(hierin mede opgenomen vanwege de eerdere beslissing van het College om het eerdere besluit
tot het leggen van een knip in de Kerkpolderweg in te trekken) het aanleggen van amfibietunnels
met geleidingswanden niet door kan gaan. Dit vanwege de hoge kosten en lelijkheid.
Omdat wij de kosten en vormgeving van de genoemde maatregelen niet kennen, kunnen wij uw
besluit op die aspecten niet beoordelen. Wel hebben wij recent een rapport ‘Red de amfibieën
in en rond de Kerkpolder’ opgesteld over de resultaten van de paddentrek, waaruit blijkt dat de
stand van de amfibieën in de Kerkpolder dramatisch is afgenomen. De oorzaken van de
achteruitgang worden geanalyseerd over de periode 2001 - 2009. Het rapport benadrukt de
noodzaak om op korte termijn maatregelen te nemen, zoals ook beloofd is in de toelichting op
het besluit om de knip niet door te laten gaan.
Natuurlijk zijn wij bereid, zoals u in uw brief zegt, om bij de afsluiting van de Kerkpolderweg voor
enkele weken in het voorjaar het overzetten van de amfibieën te organiseren, maar dit is echt
onvoldoende om de achteruitgang te stoppen, laat staan terug te keren naar een gunstige staat
van instandhouding, zoals de Flora- en faunawet vereist.
Wij willen dan ook uw beslissing dat 'Gezien het feit dat Kerkpolder als recreatiegebied niet
optimaal is, is vervolgens aangegeven voor Kerkpolder een integrale visie op te stellen waarbij
amfibieën een duidelijke plek krijgen.’ aangrijpen om met u en gebiedsbeheerder Groenservice
Zuid-Holland op korte termijn in overleg te treden over te nemen maatregelen.
Wat ons betreft is de doelstelling van dit overleg al aangegeven in het Bestemmingsplan
Buitenhof-Kerkpolder en het Ontwerp LOP Midden-delfland 2025:
• ‘In het kader van natuurontwikkeling zal in de Kerkpolder een aantal paddenpoelen
worden ingericht. Deze poelen hebben een positief effect op de waterkwaliteit en de
waterberging.’ (Toelichting BP, p.47).
• Verder wordt de Kerkpolder als Kerngebied van de DEHS aangemerkt met als
ambitieniveau: ‘Doel is om natte en droge natuur met veel zeldzame soorten te creëren.
(Toelichting BP, p.49 e.v.).
De KNNV afdeling Delfland is de natuurvereniging voor Delfland. De KNNV maakt mensen enthousiast voor de 3 N’s: natuurstudie,
natuureducatie en natuurbescherming. Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, PijnackerNootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

•

Het Ontwerp Landschapsontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025 bevat een
aantal interessante voorstellen voor de Kerkpolder (Ontwerp LOP,deel 5, p. 146 e.v.),
zoals het versterken van de moerasvegetatie in de ZO-hoek.

Graag vernemen wij van u.
Met vriendelijke groet,

Geert van Poelgeest
voorzitter

Huub van ‘t Hart
natuurbeschermingssecretaris
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