Diepenvener Sart Feldbrugge kijkt al uit naar de 'kwaakmaand' mei: dan hopen hij en Peter Heijke, voorzitter van de Stichting Natuur Anders, voor de eerste keer te genieten van het gekwaak van kikkers in de nieuwe kikkerpoel. (Foto Cees Baars)

doorJanvanMullem
DIEPENVEEN-Diepenvener
Hart Feldbrugge(53)is natuurliefhebber. Om die reden
kocht de gewezenbiologiedocent in 1998een pittoresk
boerderijtje aan de landelijk
gelegen Schapenzandwegin
Diepenveen.Op afstand van
de drukte, middenin het
groen. Een perceel weiland
'kreeg' hij er bij; een mooiere
plek leek ondenkbaar. Alleen
de verlande kikkerpoel bleef
hem een doorn in het oog.
Natuurlijk had hij tevreden achterover kunnen leunen, genietend van de rust, de bomen en
struiken, de dwergpony's in zijn
weiland en de frisse lucht. En
die verlande poel, ach ja... Die
ligtverweg op het uiterste hoekje van zijn grond, niet eens te
zien vanuit de tuinstoel naast de
woning. Maar als een gedreven
natuurliefhebber weet dat het
ook anders kan, hij bijvoorbeeld
zóu kunnen genieten van het geluid van kwakende kikkers in

de kwaakmaand
mei, dan kan
hij ondanks de vele zegeningen
nog niet rusten.
Zo kon het dan ook gebeuren
dat Feldbrugge -balend van die
slechte kikkerpoel
en zoekend
naar een oplossing -contact opnam met zijn vrienden van de
Stichting Natuur Anders (SNA).
Dat is een elfjaargeleden
opgerichte
instantie
die als doel
heeft om in haar werkgebied
(Deventer, Voorst, Bathmen en
Olst) de natuurlijke
leefomgeving van dieren te verbeteren.
De stichting beperkt zich uitsluitend tot 'het leggen van de fundamenten',
waarna de natuur
haar gang kan gaan en zich op
eigen kracht kan ontwikkelen.
SUBSIDIE
'Samen met Peter Heijke, de
voorzitter
van de SNA, is een
plan van aanpak gemaakt', zegt
Feldbrugge. 'De stichting zorgt
voor de benodigde vergunningen. Ook heeft zij subsidie aangevraagd. Er is een provinciaal
potje voor dit soort projecten.

Hopelijk kunnen Heijke en ik
op een dag in mei volgend jaar
in alle vroegte genieten van kwakende kikkers.'
Vrijdag werd het zware grondwerk verzet. Met een graafmachine werd de verlande poel die jaren geleden werd gedempt
na het aantreffen en verwijderen van vervuilde grond -weer
uitgediept. En groter gemaakt.
DOORKIJKJES
'De oude kikkerpoel
was zo'n
drie bij vier meter', zegt Deventenaar Heijke. Als een soort opzichter volgt hij de graafwerkzaamheden op de voet. 'De nieuwe wordt dertig bij twintig meter. Na het uitgraven begroeien
we de wallen heel bescheiden
met planten.
Sleedoorn, vuilboom en Gelderse roos zullen elkaar afwisselen. We zorgennatuurlijk
voor voldoende 'doorkijkjes'.'

Die doorkijkjes geven wandelaars en fietsers vanaf het pad
lang het weiland straks de moge-

lijkheid
om een blik op de poel
te werpen.
'Bankjes
komen
er
niet op mijn
weiland
" klinkt
Feldbrugge
vastbesloten.
'De
mens zou zich op sommige plekken
eigenlijk
helemaal
niet
moeten vertonen;
we hebben al
zoveel natuur verstoord
of opgeofferd aan woningbouw.'
KNOFLOOKPAD
De verwachting
is dat kikkerpoel -of
beter 'kikkerbiotoop'
volgens Heijke -straks wordt bevolkt dooreen
tweetal bijzondere soorten.
'Naast de groene en
bruine kikker
zijn in deze omgeving
ook de zeldzame
en beschermde
kamsalamander
en
knoflookpad
gesignaleerd.
De
eerste is onder meer bij Nieuw
Rande en op het Kerkplein
in
Diepenveengezien,
de knoflookpad op een locatie
hier
zo'n
paar honderd
meter
vandaan.
VVe hopen
dat de knoflookpad
de afstand
tot de nieuwe
poel
gaat
overbruggen.
Het
zou
prachtig
zijn
om
ook
hem
straks hier te zien.'

