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Betreft: Zienswijze met betrekking tot het Singelplan 

Geachte dames/heren, 

Wij hebben in het Singelplan gelezen dat de gemeente van plan is om een kanoroute aan te leggen door 
landgoed Bredius, de camping en de zandgaten. Ook staat in het Singelplan dat de gemeente een 
natuurvriendelijke oever wil aanleggen aan de singeloever, waar die grenst aan landgoed Bredius. 

Zoals bekend is het Landgoed Bredius en het daaraan grenzende groene gebied met de zandgaten van grote 
historische waarde. Deze gebieden zijn bovendien van evident belang voor het behoud van de natuur- en 
cultuurhistorische waarden, de waterkwaliteit en waterhuishouding van dit gebied. 

In het hele gebied van het landgoed en de zandgaten komt een groot aantal beschermde planten- en 
dierensoorten voor: 

Beschermde vogelsoorten: o.a.: aalscholver, kwak, waterhoen, ijsvogel, bosuil, kerkuil, groene specht en karekiet; 
Beschermde kleine zoogdieren zoals wezel en bunzing; 
Beschermde insecten, met name heel veel soorten vlinders en bijzondere libellen; 
Beschermde vissen en amfibieën: Grote modderkruiper, verschillende soorten padden, kikkers en 
salamanders; 
Beschermde plantensoorten: o.a. Spaanse ruiter, Grote keverorchis, Brede wespenorchis, 
Moeraswespenorchis, Rietorchis, Zeegroene zegge, Zwanebloem, Knopig Helmkruid en Moeraszoutgras 
Beschermde paddenstoelen, met name bij de eiken langs de Singel en in het stiltegebied. Het betreft hier een 
bijzonder kleibosgebied met zogenaamde kleibospaddenstoelen, waarvan er 14 op de rode lijst staan, o.a. 
Rode kleibosmelkzwam, Rafelige parasolzwam, Welriekende inktruffel en Kapjesmorielje. Zonder de eiken en 
andere oude bomen die hier staan zouden deze bijzondere paddenstoelen verdwijnen. 

In artikel 12 en 13 van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) staat hierover: 'De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen voor de instelling van een systeem van strikte bescherming van de in Bijlage IV (letter a en b) 
genoemde soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied, waarbij een verbod wordt ingesteld op: 
-het opzettelijk verstoren van die (dier- c.q. planten-)soorten, vooral tijdens de perioden van voortplanting 
-de beschadiging of vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen. 

In artikel 6 van de Habitatrichtlijn wordt bovendien gesteld: 'De Lid-Staten treffen passende maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale 
beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de 
zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant 
effect zouden kunnen hebben'. 

En in de Vogelrichtlijn (79/409/EEG), art 4.1 staat: 'Voor de leefgebieden van de in bijlage I vermelde soorten 
worden speciale beschermingsmaatregelen getroffen, opdat deze soorten daar waar zij nu voorkomen, 
kunnen voortbestaan en zich kunnen voortplanten.' 

Het toelaten van boten en de daarmee samenhangende activiteiten zoals zwemmen, picknicken, urineren, etc. 
zal leiden tot een aanzienlijke extra vervuiling van water en oevers. Vernieling van de kwetsbare eilandjes en 
de daarop aanwezige flora ligt ook op de loer. 

Als laatste wijzen wij u erop dat het van weinig piëteit getuigt om een recreatieve vaarroute aan.te leesen -
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Om bovengenoemde redenen zijn wij van mening dát ęr geen vaarverbinding moet komen dwars door 
landgoed Bredius en tussen de singel en de zandgaten. Wij zouden het bovendien toejuichen als het hele 
gebied wordt aangewezen als natuurgebied. 

Stichting Kerngroep Bredius maakt tevens bezwaar tegen het aanleggen van de 'natuurvriendelijke oever' op 
dę plaats waar de Singel aan landgoed Bredius grenst. Voor de natuurvriendelijke oever zou 1,5 meter oever 
moeten worden afgegraven. Op de sinġeloever staat ter plekke een lange rij óúde eiken, die allemaal gekapt 
zouden moeten worden voor de aanleg van de natuurvriendelijke oever. 
Met name bij de eiken langs de Singel staan veel bijzondere paddenstoelen. Zónder de eiken die hier staan 
zouden deze bijzondere paddenstoelen verdwijnen. 
Bovendien komen de fruitbomen in het boomgaardje langs het Rijnoordpad dan zo dicht bij de oever te staan 
en dat zij te veel water krijgen en dood gaan. 

Wij zijn daarom van mening dat er geen natuurvriendelijke oever moet worden aangelegd op dė singeloever 
van landgoed Bredius. Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever buiten de huidige oeverrand stuit wat 
ons betreft niet op problemen. 

Hoogachtend, 

[f3 
00 

A.M.C. Blauw-Griffiöen 
Voorzitter Stichting Kerngroep Bredius 


