
Van:  
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 13:34 
Aan: Griffie Leiderdorp <Griffie@leiderdorp.nl>; griffier@leiderdorp.nl 
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Onderwerp: Fauna ondertunneling/passage Engelendaal/Gallaslaan  
 
Leden van de Gemeenteraad Leiderdorp, 
Postbus 35, 
2350 AE Leiderdorp 
 
 
Ondergetekende heeft  eerder  schriftelijke vragen gesteld aan betrokken ambtenaren nav de 
plotselinge verlenging van de Faunapassage onder de Engelendaal richting Gallaslaan. Om exact te 
zijn, middels  een schriftelijke melding Openbare Ruimte dd 7 november 2020. De Gemeente heeft 
eind vorig jaar de oorspronkelijke ingang van de Faunapassage aan de Gallaslaan verwijderd, 
vanwege vernieuwing van het huidige fietspad aan de Engelendaal.  
Er is gekozen voor de optie van een verlenging/uitbreiding van tiental “ondergrondse” meters 
betonnen buis, met minimale diameter 40 cm. 
 
Inmiddels - bij regelmatige inspectie - is gebleken dat er toch storende elementen zijn aangaande 
de  verlengde Faunapassage. Te weten: 
 

• Ondergetekende stelt grote vraagtekens bij deze verlenging van de tunnelbuis onder het 
nieuwe fietspad. Reden: hierbij wil ik u graag verwijzen naar het orginele Rapport: Advies 
amfibietunnel Ravon ( 2014), pagina 8 (bijlage). De bestaande nieuwe situatie voldoet  totaal 
niet meer aan de  gestelde randvoorwaarden, nl: o Er dient voldoen lichtinval te zijn, hetzij 
door een rooster aan bovenzijde of door een ruime opening aan de uiteinden; o De lengte is 
zo kort mogelijk en zonder bochten; o Er stagneert geen water; o Inspectie en onderhoud zijn 
cruciaal voor langdurig functioneren; o Regelmatig vegetatiebeheer is noodzakelijk om 
dichtgroeien te voorkomen. 

• Wateroverlast blijft een hekel punt bij de Faunapassage. 
Ik wil u graag verwijzen naar de  2 foto’s  in de bijlage bij deze mail. Het is een terugkerend 
probleem, wat nog steeds niet goed is en wordt opgelost door de gemeente. Zie ook  eerder 
gestelde Raadsvragen door GroenLinks ( bijlage) mbt wateroverlast Faunapassage en het 
antwoord  hierop van de gemeente/College van B&W. 

 
Ik wil de Gemeenteraad, alsmede het College van B&W, vriendelijk verzoeken om een andere 
oplossing/constructie te bedenken mbt de “verkeerde” lengte van de tunnnelbuis onder het fietspad, 
daar  dit thans  zorgt voor een onverlichte en donker geheel voor de betrokken amfibieën, egels, 
wellicht ook marterachtigen, en dus nutteloos is aangelegd!! 
 
Tevens dient er -  indien niets gedaan wordt aan de nieuwe  verlengde tunnelbuis -  méér lichtinval 
gecreëerd te worden. Hiervoor zijn alternatieven denk- en inzetbaar. Méér lichtinval is noodzakelijk ( 
èn gewenst als beschreven randvoorwaarde) voor  een positief en adequaat  functionerend gebruik. 
 
Verder? 
Wat gaat u doen om de wateroverlast  definitief weg te halen bij de ingang van de Faunapassage 
zijde park de Houtkamp? Ligt hier wel extra drainage of zijn er extra kolken geplaatst zoals gemeente 
eerder heeft beantwoord?  Is er wellicht sprake van een obstructie of zijn er verstopte kolken nabij 
de ingang? 
NB.  



Binnenkort vindt de migratie/voortplanting plaats van o.a. amfibieën, een maand later de egels, dus 
vriendelijk verzoek om hier rekening mee te houden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Edwin Brussee 
( lid Zoogdieren Vereniging en RAVON) 
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1 INLEIDING 
 
 

Leiderdorp behoort tot de stedelijke agglomeratie van Leiden en wordt omringd door 
veenweidegebied aan de rand van het groene hart. De hoofdgroenstructuur van Leiderdorp 
richt zich op het versterken van de relatie tussen stad en land, onder meer ten behoeve van 
de biodiversiteit en zoekt aansluiting op het bovenlokale groennetwerk (Van der Wiel, 
2012). In deze hoofdgroenstructuur vormt de weg Engelendaal de ruggengraat. 
Wijkontsluitingswegen zoals de Gallaslaan verbinden de grote groene plekken in 
Leiderdorp, zoals de parken Houtkamp en Bloemerd (figuur 1). 
Vanuit deze achtergrond is de gemeente Leiderdorp op zoek naar mogelijkheden om de 
verbinding tussen Houtkamp en de Bloemerd via de Gallaslaan te versterken. De aanleg 
van een amfibieëntunnel onder de Engelendaal bij de splitsing met de Gallaslaan is daarvan 
een onderdeel. Doel hiervan is de geïsoleerde ligging van park Houtkamp in de stad op te 
heffen en migratie van (onder meer) amfibieën mogelijk te maken tussen Houtkamp en de 
Bloemerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Gemeentelijk hoofdgroenstructuur in Leiderdorp (Van der Wiel, 2012) 
 
RAVON is door Royal HaskoningDHV verzocht een advies uit te brengen over de wijze 
waarop een functionele amfibieëntunnel onder de Engelendaal aangelegd kan worden. De 
bevindingen hieromtrent worden beschreven in deze rapportage. Het advies van RAVON 
is gebaseerd op de volgende onderzoeksvragen:  

o Wat zijn de doelsoorten voor de amfibieëntunnel?  
o Waar liggen belangrijke biotopen voor amfibieën? 
o Voldoet de voorgestelde tunnel aan de eisen die amfibieën daaraan stellen? 
o Voldoet de voorgestelde geleidende elementen aan de eisen die amfibieën daaraan 

stellen? 
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2  METHODE 
 

Amfibieën in het plangebied 
Om een actueel beeld te verkrijgen van de aanwezige amfibieën in de omgeving van de 
beoogde amfibieëntunnel zijn gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 
geraadpleegd van de periode 1-1-2000 t/m 10-6-2014 (figuur 2). Door Van der Helm 
Milieubeheer B.V. is een ecologische quickscan uitgevoerd in december 2013 (Van Dam, 
2013) (zie 3.2 en 4.2.1 voor informatie over fauna. Er heeft in het kader van dit advies geen 
veldonderzoek naar amfibieën plaatsgevonden.  
Er is een inschatting gemaakt van de ligging van belangrijke biotopen voor amfibieën. Deze 
is gebaseerd op de bovengenoemde gegevens uit de NDFF en een veldbezoek op 10 juni 
2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Zoekgebied verspreidingsgegevens amfibieën uit de NDFF. 
 
Voorlopig ontwerp amfibieëntunnel 
Het voorlopige ontwerp voor de amfibieëntunnel en geleidende elementen zijn door Royal 
HaskoningDHV aan RAVON voorgelegd in een overleg dat op 10 juni 2014 plaatsvond in 
het gemeentehuis van Leiderdorp. 
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3  AMFIBIEËN IN HETPLANGEBIED 
 

Aanwezige soorten 
In het plangebied en de omgeving zijn volgens de NDFF recent vier soorten amfibieën 
waargenomen (tabel 1). Daarnaast is zijn er van de groene kikkers enkele waarnemingen 
waarvan de soort niet nader bepaald is, waarbij het kan gaan om meer-, bastaard-, of 
poelkikker. 
In het algemeen geldt dat het plangebied slecht onderzocht is op amfibieën. Zo is er uit het 
park Houtkamp slecht één actuele melding van een bruine kikker. Het is de verwachting 
dat in dit park ook meerkikker, kleine watersalamander en gewone pad aanwezig zijn. In 
het plangebied is waarschijnlijk ook de bastaardkikker aanwezig. Van de rugstreeppad zijn 
actuele waarnemingen bekend uit de omgeving van Warmond (Koudenhoorn). Mogelijk is 
deze soort ook in of rond Leiderdorp aanwezig.  
Alle aanwezige soorten zijn algemeen voorkomend in Nederland. Ze zijn beschermd 
volgens de Flora en Faunawet (tabel 1: licht beschermde soorten). 
 
Tabel 1. Aanwezige amfibieënsoorten volgens de NDFF (2000-2014). 
 
Soort jaar laatste waarneming 

Gewone pad 2010 
Bruine kikker 2012 
groene kikker (soort onbepaald) 2009 
Meerkikker 2007 
Kleine watersalamander 2008 

 
 
Ligging en kwaliteit van leefgebieden 
Het park Houtkamp wordt een belangrijk leefgebied voor amfibieën in Leiderdorp. Het is 
een park met veel hoogopgaande begroeiing (struiken en bomen). Hierdoor zijn er in het 
park zelf in ruime mate biotopen aanwezig voor de overwintering, om te schuilen en 
fourageren in de zomer. Ingeschat wordt dat de voortplantingswateren niet optimaal zijn 
voor amfibieën. De meeste vijvers hebben beschoeide oevers en er is waarschijnlijk overal 
vis aanwezig. Amfibieën prefereren juist glooiende en vegetatierijke oevers zonder de 
aanwezigheid van predatoren (zoals vissen). In het park zijn geen drukke verharde wegen 
aanwezig. 
 
De Gallaslaan dient als verbindingszone tussen Houtkamp en de Bloemerd. Parallel langs 
deze laan is een lijnvormig water aanwezig. De aanliggende taluds zijn deels begroeid met 
bomen en struiken. In het water zijn enkele rietkragen aanwezig en er is sprake van enige 
groei van waterplanten. De oevers zijn beschoeid. Hoewel de verbindingszone smal is, zijn 
er voor amfibieën wel redelijke mogelijkheden om te schuilen en fourageren op de oevers. 
Door de beschoeiing en de aanwezigheid van vis is het als voortplantingswater niet erg 
geschikt. De verbindingszone wordt doorkruist door vier obstakels voor amfibieën: 

o Engelendaal (drukke verkeersader) 
o Voorhoflaan (zijweg naar woonwijk) 
o Pluimzeggekreek (rustige weg in woonwijk) 
o Dwars wetering (brede en diepe watergang) 

 
Park de Bloemerd is in het kader van dit advies niet bezocht. 
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Vijver in de Heemtuin in Park Houtkamp. Door de 
zonnige ligging en rijke watervegetatie is het een 
geschikt voortplantingswater voor amfibieën. 

Vijver in park Houtkamp. Door beschaduwing, 
beschoeiing en afwezigheid van waterplanten is deze 
vijver niet erg geschikt voor amfibieën. 

De Voorhoflaan, hier gezien vanaf de Gallaslaan, doorkruist de beoogde verbindingszone tussen park 
Houtkamp en de Bloemerd.  

De Dwars Wetering nabij de Bloemerd is een brede en diepe watergang met beschoeide oevers, welke door 
amfibieën waarschijnlijk slecht passeerbaar is. Het vormt daarmee een van de vier knelpunten in de beoogde 
verbindingszone tussen park Houtkamp en de Bloemerd. 
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4  ONTWERP AMFIBIEËNTUNNEL 
 
4.1 Amfibieëntunnel 
 

Royal HaskoningDHV presenteerde op 10 juni 2014 het onderstaande, voorlopige ontwerp 
voor een amfibieëntunnel onder de Engelendaal door richting de Gallaslaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
Figuur 3. Voorlopig ontwerp amfibieëntunnel Engelendaal in Leiderdorp (bron: Royal HaskoningDHV) 
 
De voorgestelde amfibieëntunnel wordt gemaakt van ACO PRO klimaattunnelelementen 
(type KT-500,  polymeerbeton) met een afmeting van 60 x 52 cm (hoogte x breedte, 
buitenmaten) en een lengte van 1 x 7.00 meter plus 1 x 10,00 meter. Deze zijn aan de 
bovenzijde open, met zogenaamde klimaatopeningen. In de middenberm van de 
Engelendaal wordt een open goot geplaatst van ACO PRO geleidingswanden (type LEP 
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100) met dezelfde afmetingen (60 x 52 cm) en een lengte van 20 meter. De totale 
amfibieëntunnel bestaat uit drie delen met de karakteristieken zoals aangeven in tabel 2. 
 
Tabel 2. Karakteristieken van de voorgestelde amfibieëntunnel  
 
 type lengte hoogte x breedte bovenzijde 
     
Rijbaan aan Houtkamp-zijde buis 7,00 60 x 52 cm met openingen 
Middenberm goot 20,00 60 x 52 cm open 
Rijbaan aan Gallaslaan-zijde buis 10,00 60 x 52 cm met openingen 
 

 

 
4.2 Geleidingsschermen 
 

In het voorlopige ontwerp zijn met uitzondering van enkele meters rond de 
tunnelopeningen (figuur 3) verder geen geleidingsschermen voorzien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beoogde locatie voor amfibieëntunnel, gezien vanaf Park Houtkamp richting Gallaslaan. 
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5  ADVIES AANLEG AMFIBIEËNTUNNEL 
 
 

RAVON is gevraagd een advies uit te brengen over de wijze waarop een functionele 
amfibieëntunnel onder de Engelendaal aangelegd kan worden. We beschouwen in dit 
hoofdstuk eerst de beoogde locaties voor de tunnel en gaan daarnaast in op de wijze 
waarop de tunnel aangelegd moet worden om effectief te functioneren. Gelet op het doel 
van de tunnel (verbinding Houtkamp en de Bloemerd) wordt hierbij ook de inrichting van 
de omgeving beschouwd.  
 
 

5.1  Locatie van de amfibieëntunnel 
 
Een amfibieëntunnel voorkomt dat amfibieën worden doodgereden door verkeer wanneer 
zij zich verplaatsen. Meestal wordt een tunnel geplaatst tussen een voortplantingswater en 
overwinteringsbiotoop, omdat hiertussen een geconcentreerde trek plaatsvindt en er daarbij 
veel verkeersslachtoffers vallen. Er zijn geen aanwijzingen dat er op de Engelendaal veel 
verkeersslachtoffers vallen tijdens de amfibieëntrek. We schatten in dat park Houtkamp alle 
benodigde biotopen bevat voor een compleet leefgebied voor amfibieën (overwintering, 
fourageren, voortplanting). Er is daarom ook geen intensieve amfibieëntrek te verwachten 
over de Engelendaal. Vanuit dit oogpunt is er op deze locatie geen directe noodzaak om 
een voorziening als een amfibieëntunnel te treffen. 
 
Conform de gemeentelijke hoofdgroenstructuur is het de ambitie om park Houtkamp en 
park De Bloemerd ecologisch met elkaar te verbinden, via de groenstrook langs de 
Gallaslaan. Versterking van deze verbinding zal naar verwachting resulteren in de 
uitwisseling van amfibieën tussen deze kernleefgebieden. Om op deze manier de genetische 
diversiteit in beide gebieden op peil te houden, is het niet noodzakelijk dat er direct grote 
aantallen individuen door de verbindingszone migreren. Uitwisseling van lage aantallen 
individuen wordt voldoende geacht om de genetische variatie te behouden of vergroten. 
Vanuit dit oogpunt is de voorgenomen versterking van de verbinding tussen Houtkamp en 
de Bloemerd, waar de amfibieëntunnel een belangrijke schakel in is, positief voor de 
duurzame instandhouding van amfibieënpopulaties in beide gebieden.  

 
 
5.2  Inrichting tunnel, geleidingsschermen en de directe omgeving 

 
Door een verkeerde aanleg en gebrekkig onderhoud functioneren veel amfibieëntunnels in 
Nederland niet (Prudon & Creemers, 2004). In deze paragraaf worden aanbevelingen 
gedaan over de wijze waarop de tunnel en geleidingsschermen bij Engelendaal aangelegd 
dienen te worden.  
 
Inrichting tunnel 
De tunnel onder Engelendaal bestaat uit drie delen (zie paragraaf 4.1), waarvan er twee 
onder het wegdek doorlopen. Deze delen zijn 7 en 10  meter lang. In deze situatie wordt 
geadviseerd een gesloten (dus zonder openingen aan de bovenzijde), rechthoekige tunnel 
aan te leggen onder de wegen, met de afmetingen 100x70cm (Anonymous, 2002). Door 
gebruik te maken van een tunnel zonder openingen aan de bovenzijnde, wordt de 
inspoeling van strooizout en olie vanaf de weg voorkomen. In een bredere tunnel valt meer 
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licht, waardoor het gebruik door amfibieën verbetert. Gezien de relatief korte lengte van de 
tunnels (max. 10 meter) kan de ACO PRO KT-500 klimaattunnel zonder klimaatopeningen 
met een afmeting (buitenmaten) van 60 x 52 cm gezien worden als een  minder optimaal, 
maar bruikbaar alternatief.  
Het deel in de middenberm bestaat uit een goot, met de afmetingen 100x70 cm en 20 
meter lengte. Hier kan optioneel een rooster op geplaatst worden om inval van blad en 
afval te beperken. 
Geadviseerd wordt om de tunnel zo kort mogelijk te maken. Verkeersslachtoffers vallen 
met name op de wegdelen waar auto’s rijden. De tunnels hoeven daarom niet perse onder 
het fietspad en het trottoir te liggen. Zo kan de lengte van de tunnels verkleind worden. 
Dit heeft natuurlijk ook implicaties voor de plaatsingen van het scherm (dat dus ook 
dichter op de weg komt te liggen). 
 
Een amfibieëntunnel dient verder te voldoen aan de volgende kenmerken: 

o Er dient voldoen lichtinval te zijn, hetzij door een rooster aan bovenzijde of door 
een ruime opening aan de uiteinden; 

o De lengte is zo kort mogelijk en zonder bochten; 
o Er stagneert geen water; 
o Inspectie en onderhoud zijn cruciaal voor langdurig functioneren; 
o Regelmatig vegetatiebeheer is noodzakelijk om dichtgroeien te voorkomen. 

 
 
Inrichting geleidingsschermen 
Geleidingsschermen zijn een onmisbaar onderdeel van een amfibieënpassage. Ze zorgen 
ervoor dat amfibieën naar de tunnelopening worden geleid, zodat de amfibieëntunnel 
effectief werkt. Geadviseerd wordt om aan beide zijde van de weg en aan beide zijde van 
elke tunnelopening een scherm te plaatsen. Bij plaatsing van te korte schermen van hooguit 
enkele meters, of helemaal geen schermen is de effectiviteit van de tunnel zeer laag.  
Geadviseerd wordt om de schermen aan de zijde van het park Houtkamp twee keer 100 
meter lang te maken. Aan de zijde van de Gallaslaan dienen ze ingepast te worden in de 
beschikbare ruimte rond de daar aanwezige watergang. Een voorstel voor de plaatsing van 
de schermen is weergegeven in figuur 4. 
Het is erg belangrijk de zijwegen te beveiligen met behulp van een geleidende goot die 
aansluit op het scherm. 
 
Geleidingsschermen dienen verder te voldoen aan de volgende kenmerken: 

o Duurzaam en stevig, bij voorkeur gemaakt van beton of polymeer(cement)beton; 
o Schermhoogte minimaal 50 cm + 10 cm ondergronds; 
o Terugkeer van amfibieën vanaf de weg moet mogelijk zijn; 
o Naadloze aansluiting op tunnelopening; 
o Plaatsing kort op de weg/trottoir; 
o Stop- of keerwand aan alle uiteinden van de schermen; 
o Tunnelingangelement om geleiding in tunnel te verhogen; 
o Afhankelijk van de lokale mogelijkheden kan het scherm een L-, U- of halfrond 

profiel hebben; 
o Inspectie en onderhoud zijn cruciaal voor langdurig functioneren; 
o Regelmatig vegetatiebeheer is noodzakelijk om overwoekering te voorkomen. 
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Figuur 4. Voorstel voor plaatsing van de noodzakelijke schermen bij de amfibieëntunnel 
 
 
Inrichting verbindingszone Gallaslaan 
De groenstrook langs de Gallaslaan vervult een belangrijke functie als ecologische 
verbindingszones tussen Houtkamp en de Bloemerd. Hoewel het landbiotoop er van 
redelijke kwaliteit is, is het water in de huidige staat niet zeer geschikt voor amfibieën. Dit 
wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van oeverbeschoeiing en van vis. 
Door verdere extensivering van het maaibeheer van de watervegetatie zal het aandeel 
waterplanten toenemen. Dit creëert schuilmogelijkheden en eiafzetplekken voor amfibieën, 
waarmee de predatie door vissen enigszins gemitigeerd kan worden. Hiervoor is 
afstemming met het hoogheemraadschap noodzakelijk. 
Het functioneren van de verbindingszone wordt verder belemmerd door drie andere 
migratiebarrières (de Voorhoflaan, de Pluimzeggekreek en de Dwars wetering). Ook daar 
dienen mitigatiemaatregelen genomen te worden om de verbindingszone als geheel te laten 
werken. Oplossingen kunnen bestaan uit de aanleg van tunnels met geleidingsschermen en 
bijvoorbeeld een faunastrook over de brug over de Dwars wetering. Welke oplossingen 
hier het meest geschikt zijn valt buiten de scope van dit onderzoek. 
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Aan de hand van informatie en foto’s van www.padden.nu wordt op de navolgende 
pagina’s beschreven waar men rekening mee moet houden bij de aanleg van 
amfibieëntunnels.  

Keuze voor duurzaam materiaal Tunnelingangelement 

Aansluitingen naadloos Keerwand aan uiteinde 
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Overstekende rand Lengte

Trechtervormige geleiding naar de tunnel Vrije ligging schermen 
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Vrije doorgang in de tunnel 

 

Beveiliging zijwegen 
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6  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Uit het onderzoek komen de volgende conclusies en aanbevelingen naar voren. 
 
Locatie 
De aanleg van een amfibieëntunnel op de beoogde locatie is in beperkte mate nuttig als 
onderdeel van een verbindingszone voor amfibieën tussen Houtkamp en de Bloemerd. 
Kanttekeningen die bij het nut van de amfibieëntunnel geplaatst kunnen worden zijn: 

o Park Houtkamp vormt een redelijk groot leefgebied waarbinnen alle biotopen voor 
amfibieën aanwezig zijn, zodat migratie vanuit het park naar de omgeving 
waarschijnlijk beperkt is. Er zijn ook geen hoge aantallen verkeersslachtoffers 
onder amfibieën bekend van deze kruising;  

o De amfibieëntunnel alleen is niet voldoende om de verbindingszone functioneel te 
maken. Andere migratiebarrières dienen ook opgelost te worden. Door een gebrek 
aan goede voortplantingswateren in de verbindingszone langs de Gallaslaan is deze 
niet optimaal voor amfibieën. 

 
Ontwerp tunnel en geleidingsschermen 
Door enkele belangrijke aanpassingen in het voorgestelde ontwerp kan de amfibieëntunnel 
effectief functioneren voor amfibieën. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 5. De 
belangrijkste daarvan zijn de plaatsing van goede geleidingsschermen en plaatsing van een 
bredere tunnel. 
 
Actuele verspreidingsgegevens amfibieën 
Informatie over de verspreiding van amfibieën en de ligging van de belangrijke 
leefgebieden en voortplantingswateren is incompleet. Het is niet duidelijk of er op de 
Engelendaal veel verkeersslachtoffers vallen onder amfibieën. Middels een veldonderzoek 
kan hierover beter informatie verkregen worden. Om de participatie van de bewoners te 
vergroten kunnen bij dergelijke onderzoeken ook lokale natuuronderzoekers (bijvoorbeeld 
van IVN, KNNV, NJN of RAVON) betrokken worden. 
 
Overweging kosten-baten 
We willen de gemeente Leiderdorp ter overweging meegeven dat vanuit een kosten-
batenanalyse het verbeteren van habitats in de parken en verbindingszones voor amfibieën 
wel eens rendabeler zou kunnen uitpakken dan het aanleggen van een tunnel en 
geleidingsschermen. Habitatverbetering, zoals aangepast maaibeheer en aanleg van 
geïsoleerde poelen, kan een grote bijdrage leveren aan de duurzame instandhouding van 
amfibieën in Leiderdorp. Aangeraden wordt hiervoor een deskundig en professioneel 
advies in te winnen. 
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Vraagsteller : GrL/Frauke Joester
Datum : 26-02-2016

Na oplevering van een heringericht Engelendaal blijkt dat regenwater niet goed afgevoerd wordt. 
Op tal van plaatsen blijven na een flinke bui erg grote en diepe plassen staan. Voor 
automobilisten kan dat storend zijn, voor fietsers langs de Engelendaal is het probleem 
aanzienlijk groter. Zij maken grote kans op een koude douche als een auto met enige snelheid 
passeert.

1. Is het college op de hoogte van dit probleem?
Antwoord: Ja, deze problemen zijn geconstateerd.

2. Wat gaat het college doen om de plasvorming op de weg naar een aanvaardbaar niveau 
terug te brengen en fietsen ook bij slecht weer aantrekkelijk te maken?
Antwoord: Er worden extra kolken geplaatst welke het regenwater af zullen voeren. De 
werkzaamheden hiertoe zullen in maart plaatsvinden.

Bij het kruispunt Engelendaal/Gallaslaan is bij de herinrichting een faunapassage ingericht. 
Landdieren, zoals padden, kikkers, salamanders en egels, zouden hier een veilig oversteek van 
de sloot Gallaslaan naar de Houtkamp en vice versa aantreffen.
De faunapassage staat echter bijna constant onder water, zowel de ingangen als ook het 
tussengedeelte. Kennelijk is men vergeten dat een tunnel, hoe klein ook, moet beschikken over 
een drainage of afvoer.



    
3. Wat gaat het college doen om de faunapassage voor landdieren daadwerkelijk 

begaanbaar te maken?
Antwoord: Ook hier zullen extra kolken geplaatst worden om het water af te voeren. 
Hierbij worden kolken gebruikt die rekening houden met de landdieren welke van de 
passage gebruik maken.

4. Zal de aanpassing op tijd worden uitgevoerd voor de dezer dagen beginnende 
paddentrek?
Antwoord: Ook deze werkzaamheden zullen in maart uitgevoerd worden.
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