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Aangifte
verstoring Paddenpoel in de wijk Schollevaar , net naast het Schollebos.

Inleiding

Padden spelen, net als alle andere amfibieën, in de dierenwereld een belangrijke
rol; zij eten wormen, insecten, spinnen en
naaktslakken en worden gegeten door o.a.
vogels.
Ieder jaar – van februari tot eind maart trekken de padden van hun winterverblijf
naar de sloot, poel of vijver, waarin zij zijn
geboren. Om dit plekje te bereiken moeten
zij behoorlijke afstanden afleggen; soms
wel enkele kilometers. Ze paaien in dit voor
hen unieke watertje en leggen hier hun
ei-snoeren. Hun nakomelingen zullen later
weer naar datzelfde plekje terugkeren.
Een paddenpoel kan niet gezien worden als
een los element; leuk voor de belevingswaarde van omwonenden. Een paddenpoel
is meer dan dat. Een (visvrije) paddenpoel

vormt een onmisbaar onderdeel van het leefgebied van de pad; het is hun broedgebied.
Niet alleen de kwaliteit van het water moet
optimaal zijn, ook de struiken en het riet
eromheen zijn van groot belang. B.v. voor
veiligheid, om vandalisme te voorkomen en
om reigers en andere padden-etende vogels
een beetje op afstand te houden. Zonder
struiken en riet kunnen de kleine en grotere
padden zich niet verstoppen voor vijanden.
O.a. reigers komen zo wel heel erg gemakkelijk aan hun eten en zijn daarbij in staat
om op die plek alle padden uit te roeien.
Daarom moet deze paddenpoel er zo natuurlijk
mogelijk uitzien. Water en het omringende
land horen bij elkaar en vormen met elkaar
een paddenpoel.

28 mei 2001.
De Paddenpoel is beschermd gebied

De Paddenpoel in de wijk Schollevaar, net naast het Schollebos, wordt al meer dan 30 jaar
door de padden als paaiwatertje gebruikt. Deze
paddenpoel werd daarom in 2001 door
het Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard en de gemeente Capelle
aan den IJssel tot beschermd gebied verklaard. Er werd afgesproken om de padden te beschermen tegen vogels en andere
bedreigingen door het toepassen van ecologisch maaibeheer en een aantal andere
maatregelen. Het riet zou men lang laten
en het gras niet te kort. Begroeiing erom
heen intact laten om ‘andere bedreigingen’
te voorkomen. Bramen werden geplant om
het nog resterende open gedeelte minder
toegankelijk te maken. Er werden twee bordjes
in het water geplaatst ‘Paddenpoel’ en paaltjes
langs de struiken en bomen om de maaiers duidelijk te maken: hierachter mag u niet komen om
te snoeien! Deze paddenpoel werd geopend
door de toenmalige wethouder Binnendijk
van de gemeente Capelle en Piet Molenaar
van het HHSK. Zo kwam de eerste beschermde
paddenpoel in deze regio tot stand. ( zie het
krantenartikel dd. 29-5-2001). De initiatiefnemers hiervan waren Ina Scheek en Edith
Stuivenberg. Beiden zijn nu bestuursleden
van de stichting Natuurvrienden Capelle
aan den IJssel e.o.

Aanleiding

30 januari 2008.

Bij de stichting Natuurvrienden Capelle aan
den IJssel e.o. kwam een mailtje van de
gemeente Capelle binnen: “Zou u zo vriendelijk willen zijn om met mij zo snel mogelijk contact op te nemen. Het gaat over het
snoeien bij de padden poel. De gemeente
heeft van Schieland de opdracht gekregen
om, om de paddenpoel te snoeien.”
Opdracht HHSK: de gemeente Capelle moet
3 meter vanaf de oever alle struiken tot op
10 cm afzagen. Bomen mogen (nog) blijven
staan. Wanneer de gemeente deze opdracht
van het HHSK uitvoert, is de vegetatie rond
de paddenpoel weg. Dat is een ernstige
verstoring van de broedplaats van de pad
en terugkeer naar de oude situatie: vandalisme gevoelig en een te gemakkelijke prooi
voor reigers en andere rovers, met veel
sterfte van padden en paddensnoeren tot
gevolg. Einde paddenpoel. Daarnaast is het
nog maar zeer de vraag of het HHSK hiewel
moet baggeren...

Aangifte

31 januari 2008.

De stichting Natuurvrienden doet aangifte
bij de politie: opdracht geven tot het verstoren van een paddenpoel, als erkend beschermd gebied. Dader: het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.
De gemeente Capelle zit in de klem: wanneer zij niet zagen, krijgen zij een forse
boete van het HHSK. Wanneer zij wel zagen
doen wij aangifte van verstoring van een
paddenpoel als beschermd gebied, in het
kader van de Flora en Fauna wet.

Zorgplicht en verstoring

De gemeente Capelle en het HHSK hebben
een zorgplicht voor de aanwezige padden en
deze paddenpoel. In de nabijheid van deze
paddenpoel bevinden zich geen vervangende poelen. Padden zijn zeer honkvast!
Naar verwachting komen de padden weer
naar deze paddenpoel. Vorige week (eind
januari) werden al de eerste trekkende padden gesignaleerd.
De werkzaamheden, die het HHSK van de
gemeente Capelle eist, is: drie meter vanaf
de oever alle beplanting verwijderen. Deze
eis is zonder meer schadelijk voor de padden. Dit is een verstoring van hun broedgebied; een regelrechte ramp voor het hele
gebied!

Bestuursdwang HHSK

Over twee weken zal het HHSK een hercontrole uitvoeren. Wanneer het onderhoud
(verwijderen van de oeverbegroeiing) niet
of onvoldoende is uitgevoerd, zal het HHSK
bestuursdwang toepassen!
Daarna zal het HHSK zelf de begroeiing verwijderen op kosten van de gemeente Capelle. De gemeente Capelle krijgt de gelegenheid om uit te leggen welke reden zij
had om dit ‘onderhoud’ (nog) niet uit te voeren. Maar het HHSK vertelt er al wel bij,
dat zij bepalen wat er gaat gebeuren... Het
HHSK zegt in deze brief dd. 28 november
2007, dat de paddenpoel valt onder een
‘overige watergang’. Dat klopt echter niet.
De paddenpoel is voor de waterafvoer en
–berging niet van belang. Dat hadden ze in
2001 zelf vastgesteld. Het water in de paddenpoel staat hoger dan het omringende
water. De paddenpoel staat met twee kolken
in verbinding met het omringende water
om eventueel overtollig water te kunnen afvoeren.

Taken HHSK

Het HHSK heeft twee belangrijke taken; zij
moet zorgen voor de afvoer (doorvoer) en
een goede kwaliteit van het water. Anders
gezegd: ervoor zorgen dat wij droge voeten
hebben en schoon water. Voor de doorvoer
en de afvoer van het water is deze paddenpoel absoluut niet van belang. Voor de
kwaliteit van het water nog minder... dat
bewijzen de padden door hun jaarlijkse trek
naar dit –voor hen - unieke watertje in deze
regio!!!

