
Buurt boos over vernielen zwanennest door werklui 

LEIDEN - Tot woede van de buurt hebben werklui, vermoedelijk van wegenbouwer Van 
Eijk Infra, gisteren op een moeraslandje aan het einde van het Kiljanpad in Leiden, het nest 
van een zwanenpaar vernield. ,,Ik vroeg of ze helemaal gek geworden waren, maar ze 
gingen gewoon door’’, zegt Mark Meelker uit de naburige flat Bella Rosa.  

,,Het is schorem’’, zegt een andere bewoner van de flat, die niet met zijn naam in de krant 
wil. ,,Ze zijn al weken dieren aan het verjagen. Maar wat ze nu met die zwanen doen is echt 
schandalig.’’ Hij is woedend. ,,’t Is maar goed dat er een sloot omheen ligt, want anders had 
ik ze een paar klappen gegeven.’’ 

Meelker stond er vlakbij toen de twee mannen op het nest af liepen. ,,Een hield met een 
bezem de zwaan op afstand, de ander haalde met een hark het nest uit elkaar.’’ Het 
zwanenpaar, zegt Meelker, had al voor het vierde jaar zijn nest op het landje gebouwd. 
,,Vorig jaar hadden ze zeven jongen.’’ 

Voor bouwverkeer naar het nieuwe wijkje langs het spoor, wil bouwer Blauwhoed 
Eurowoningen een weg door het moeraslandje aanleggen. ,,Daar is nog geen vergunning 
voor’’, zegt Meelker, ,,maar ze zijn al volop bezig. Er zijn piketpaaltjes geslagen, een 
dammetje gelegd en er wordt water weggepompt.’’ Meelker, voorzitter van de vereniging 
van eigenaren van Bella Rosa, heeft de gemeente gewaarschuwd. 

,,Boeven zijn het’’, zegt directeur Bart Lippens van basisschool De Marke aan het Kiljanpad. 
Hij maakte foto’s van de mannen die het zwanennest vernielden. ,,Maar toen gingen ze net 
doen of ze die hark bij zich hadden om een bal uit de sloot te halen.’’ 

Volgens de flora- en faunawet mogen nesten niet worden verstoord. ,,En dat geldt vanaf het 
moment dat het eerste takje wordt neergelegd, tot het laatste ei is uitgebroed’’, zegt een 
woordvoerster van de Vogelbescherming. 

Bij Blauwhoed Eurowoning kan niemand iets zeggen over het vernielen van het zwanennest. 
Een woordvoerder verwijst naar wegenbouwer Van Eijk. Maar een woordvoerder van dat 
bedrijf zegt, dat ’alle contacten met bewoners en omwonenden en de pers via Blauwhoed 
lopen’. 

Moeder zwaan kwam overigens gistermiddag terug en is bezig een nieuw nest te bouwen. 
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