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Kuikens dartelen weer
vrolijk rond in ‘horrorvijver’
MARIA DEL GROSSO

vrolijk ron
SINT ANNAPAROCHIE Acht jaar gele-
den luidde de noodklok al: kuiken-
tjes konden niet overleven in de
nieuwe vijver achter het gemeente-
huis. Dit jaar dartelen ze vrolijk
rond.

Wat eens een ‘horrorvijver’ was waar
eendenkuikens spartelden tegen de
verdrinking tot ze het niet meer vol
konden houden, is nu een veilig
thuis voor moedereenden met hun
kuikens. De vijver achter het ge-
meentehuis van Sint Annaparochie
is voorzien van drijfeilanden, brug-
getjes en trappetjes.

,,De kuikens vliegen nu bij de trap-
petjes op’’, vertelt Andries Swart die
twee keer per dag een kijkje neemt
bij de dieren.

Hij ziet ze heen en weer rennen

over het bruggetje dat de beide wa-
terbakken met elkaar verbindt. Dat
was in 2009 wel anders, toen Marti-
na Heinsma het resultaat van de
nieuwe vijver bekeek die op de plek
van het plantsoen was gekomen.
Geen kuiken lukte het tegen de hoge
randen van de waterbak op te klau-
teren. De gele bolletjes helpen bleek
moeilijk, omdat voorbijgangers er
vaak niet bij konden.

Sindsdien zette Heinsma zich met
andere dierenliefhebbers in voor
aanpassingen. Maar de gemeente
het Bildt hield in eerste instantie

vast aan het ontwerp van de water-
plas. In 2010 werden wel tijdelijk
loopplankjes geplaatst, maar dit was
geen oplossing.

Vorig jaar werd Swart bij de acties
betrokken. Hij schreef brieven naar
de gemeente die uiteindelijk resul-
taat hadden. Ook de Vogelopvang
Leeuwarden kwam in het geweer. De
gemeente liet voor het broedseizoen
van 2017 een groot drijfeiland en
faunatrappetjes plaatsen. Het helpt,
tenminste tot nu toe, kon Swart de
afgelopen dagen constateren. ,,Die
aanpassingen zijn hartstikke goed
gedaan.’’

Zo volgde Swart de afgelopen we-
ken een moedereend met dertien
kuikentjes. Dat haar kroost inmid-
dels teruggelopen is naar zes be-
treurt de buurtbewoner, maar is vol-
gens hem te wijten aan de natuur en
niet aan de vijver.
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