Over een moord op een biotoop in Doetinchem………
Genieten van een uniek stukje natuur waar een gemeente als Doetinchem trots
op zou moeten te zijn. Genieten van de geur, het licht, de vogels, de bomen,
het water.
Van de aalscholver die vanaf een bredere tak boven het water verbaasd
omkijkt als hij een ijsvogel langs ziet flitsen.
Van de rust, de uitnodiging om stil te staan bij de natuur.
Een perfecte groene long binnen de stadsgrenzen die ervoor zorgt dat er
voldoende ruimte is om een balans te vinden tussen de hectiek van een
plattelandse stad en de weelderigheid van het natuuraanbod.
En dat alles bereikbaar aan de Kapperskolk in Wijnbergen.
De wetenschap dat dit over een tijdje tot het verleden behoort benauwt ons.
Genieten van zo’n prachtig stukje natuur mag kennelijk niet meer.
De plannen, waar menig planoloog, bestuurder, aannemer en wie nog meer
een plas over heeft gedaan, worden in uitvoering gebracht.
Er zullen woningen staan met mensen die willen leven, lawaai maken, de
natuur gebruiken en de dieren in deze dan gewezen biotoop naar de
achtergrond gaan drukken en doen verdwijnen.
Geen aalscholver meer, geen ijsvogel en grote gele kwikstaart, goudhaantje,
oeverloper en boomkikker. Om nog maar te zwijgen over alle andere
gevleugelde –, lopende- en kruipende dierensoorten zoals
Misschien dat er als wisselgeld voor het overgebleven groen eens een
weldoordachte keuze wordt gemaakt om het te laten beheren door mensen die
verstand van zaken hebben.
Maar ook dat laatste geloven we niet.
Waar jaren geleden door een enthousiast hondenliefhebber en wandelaar (ons
welbekend) een losloopgebied geïnitieerd is in overleg met de toenmalige
wethouder Peter Drenth en geaccordeerd door het college van B en W, worden
we straks weggekeken en weggestopt op een aantal vierkante meters groot
hondenuitlaatveld. Vol met ziektekiemen van de hondenuitwerpselen die hier
keurig drie keer per dag achtergelaten worden.
Momenteel kan er gelukkig nog door veel hondenliefhebbers, maar ook
anderen met veel plezier gebruik gemaakt worden van dit fraaie stukje natuur.
We zouden haast zeggen tegen de ecologische criminelen die dit voorstaan:

Dag vogels, dag bloemen, dag Kapperskolk.
Droom maar over al het moois wat je kapot maakt.
Maar we hopen wél dat jullie slécht slapen……………………...
Briefschrijvers
Enthousiaste hondenliefhebbers, natuurliefhebbers en mens.

