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Schriftelijke vragen aan Dagelijks Bestuur Brabantse Delta. (14 nov 2011).
Betreft Krooshekreiniger in Aa of Weerijs.
Ter inleiding:
De laaglandbeek Aa of Weerijs, die stroomt van de Vlaamse grens tot zijn monding in de
Mark bij Breda, is een ecologische verbindingszone. Bij de
herstel maatregelen enkele jaren geleden is mede om die
reden de stuw ter hoogte van de Zuidelijke Rondweg in
Breda (Graaf Engelbertlaan) verwijderd en is er ter vervanging een natuurlijke vispassage aangelegd in het nabijgelegen Zaartpark.
Echter de krooshekreiniger is gehandhaafd. Deze ligt in
de verbinding tussen de natuurlijke
landschapselementen Zaartbos (aan de
zuidzijde) en
Zaartpark (aan de
noordzijde). De krooshekreiniger vormt zodoende een
blokkade in een verbindingszone. Duidelijk is dat vogels hier niet vliegend of zwemmend kunnen passeren
en dus de drukke vierbaansweg (Zuidelijke Rondweg)
vaak laagvliegend zullen moeten passeren. Vissers hebben waargenomen dat grote vissen bij
warm weer de oppervlakte zoeken en vervolgens niet het traliehek konden passeren. Kanoers die hier langs wilden hebben lopend met hun kano de drukke vierbaansweg overgestoken, hetgeen niet veilig lijkt. De reden van het handhaven lijkt te zijn het voorkomen van
drijfvuil in de singels van Breda. Daartoe wordt de krooshekreiniger beheerd door Waterschap Brabantse Delta.
Vragen aan het Dagelijks Bestuur:
1) Wat zijn de jaarlijkse kosten van het beheer van deze krooshekreiniger, het afvoeren
van het materiaal en wat zijn de evt. vervangingsreserveringen?
2) Valt deze krooshekreiniger als onderpand onder de Cross Border Lease regeling,
waardoor opheffen niet mogelijk zou zijn?
3) Wat voor materialen worden jaarlijks door de krooshekreiniger uit de Aa of Weerijs
geschept? Is hierbij een trend te ontdekken?
4) Klopt het dat het merendeel plantaardig materiaal is? Is het bezwaarlijk dat dit natuurlijke materiaal verder stroomafwaarts stroomt en geleidelijk via biologische processen verteert?
5) Wat is de reden dat bij de twee vergelijkbare laaglandbeken, die beiden de singels
van Breda in stromen, er in de Aa of Weerijs wél en in de Mark géén blokkerende
krooshekreiniger aanwezig is?
6) Wil het Dagelijks Bestuur uit oogpunt van bezuiniging, focus op haar eigen verantwoordelijkheid en het bevorderen van de verbindingszone die de Aa of Weerijs van
nature is het opheffen van deze blokkerende krooshekreiniger overwegen?
7) Zo nee, waarom niet en is in dat geval het permanent openen van een gedeelte van
het krooshek een optie om verbinding voor vogels, vissen en kano’s te herstellen?
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voor deze: J.A. van Riet, lid Algemeen Bestuur.

