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Krasse zwaan teistert straat  

Van onze correspondent  
APELDOORN -  Wat doe je als je auto bijna elke dag wordt bekrast en de dader is geen mens maar een 
zwaan? Bewoners van de Goeman Borgesiusstraat in Apeldoorn willen graag een antwoord op deze 
vraag, maar zitten voorlopig met de handen in het haar.  
 
 

De zwaan is de veroorzaker van de duizenden krasjes in dit voorportier. 
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Mehmet Ayvaci, Sebastiaan Dissel en Charlotte Arts weten niet wat ze aanmoeten met de slopende zwaan. Foto: 

Ronald Hissink  

Wie zijn auto voor een van de flats parkeert, loopt groot risico de dupe te worden van de zwaan die in het kleine 
watertje tegenover de gebouwen leeft. Het dier houdt er van om met zijn snavel tegen bushokjes en auto’s aan te 
schuren. Het gevolg: ontelbare krasjes. Bij meer dan tien wagens is op die manier al voor duizenden euro’s 
schade aangebracht.  

Bewoner Mehmet Ayvaci besloot in actie te komen. ,,Mijn auto zit onder de krassen, iemand moet iets doen.” Al 
snel merkte de Apeldoorner dat een oplossing ver weg is. ,,Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Ik heb 
inmiddels gebeld met de politie, de gemeente, de dierenambulance, Staatsbosbeheer, de woningstichting… 
Iedereen roept dat het niet hun verantwoordelijkheid is.”  

Ayvaci heeft niks tegen zwanen. ,,Mooie dieren, maar dit gaat wel te ver.” De zwanen verhuizen lijkt geen optie te 
zijn, omdat de dieren automatisch naar hun oude stek terug keren. ,,Misschien kunnen ze een hek plaatsen, 
zodat die zwaan de weg niet meer over kan. De vraag blijft: wie gaat er in actie komen? Ik heb een hard hoofd in 
een snelle oplossing…”  

Ook andere buurtbewoners hebben last van de gevleugelde vandaal. Het dier wegjagen durft eigenlijk niemand. 
,,Ik heb gehoord dat ze extreem sterk zijn”, treurt Ayvaci.  

 


