Geachte heer Bonhof,
Wij hebben geen informatie over de kosten van het realiseren van eendentrapjes of eendeneilandjes.
Van een gemeente mag verwacht worden dat voorzieningen degelijk, duurzaam en in bepaalde mate
bestand tegen vandalisme worden uitgevoerd. Omdat situaties ten opzichte van elkaar verschillen zal
het qua ontwerp en montage ook steeds maatwerk zijn. Als indicatie kunt u denken aan €100 tot € 200
per trapje.
Gezien de vele watergangen in Stichtse Vecht waarvan een groot deel een oever heeft die voor zeer
jonge eenden een obstakel vormt, gaat het om aanzienlijke kosten alleen al voor de realisatie.
Vervolgens moeten de voorzieningen nog beheerd worden. De raamovereenkomst, waarbinnen het
oeverbeheer wordt uitgevoerd voorziet niet in voorzieningen voor eenden, budget is dus niet
beschikbaar vanuit programma 3 (fysieke ruimte).
Een bijkomend probleem is de vraag hoe veilig de oever is. Je wil eigenlijk niet de dieren de kant op
helpen, waar ze vervolgens kans lopen om te worden dood gereden, of door een kat worden
opgewacht.
In veel gevallen nemen eigenaren van particuliere tuinen of buurtbewoners zelf het initiatief om een
plank in het water te leggen. Dergelijke initiatieven zijn uiteraard welkom.
Met vriendelijke groet,
Erik Broeke
Team Buiten, gemeente Stichtse Vecht
6 juni 2019

Technische vragen
Stichtse Vecht heeft veel grachten, sloten en vaartjes.
Van enkele wateren in Stichtse Vecht is al een aantal jaren bekend dat het hoge oevers heeft
waardoor
pasgeboren eendenkuikens het water niet uit kunnen.
Dit leidt tot vermoeidheid en uiteindelijk tot een verdrinkingsdood.
Lokaal Liberaal heeft daarom een aantal technische vragen:
Wat zijn de kosten van het realiseren van een of twee eenden trapjes of eenden eilandjes in
bijvoorbeeld
het grachtje bij de Aa in Breukelen?
Is het college in staat om in het kader van dierenwelzijn, wat ook expliciet vernoemd is in het college
werkprogramma, deze kosten vrij te maken om de grachtjes en sloten welke een hoge oever hebben
te
voorzien van een of meerdere eenden trapjes /eilandjes?
Wij zien graag de beantwoording tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Lokaal liberaal
Rein Bonhof

