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Uitbaggeren van de 22 vijvers: taaie
klus

Sandra Pool

HENGELSPORTERS VAN CARPER DIEM REDDEN
BEDREIGDE VIS
Het uitbaggeren van de 22 vijvers op de campus heeft nogal wat
voeten in aarde. Ruim veertig jaar is er niet echt naar het water
omgekeken. Het slib van plantenresten, takken en bladeren is
daardoor taai en dik. Een heavy klus dus om de bodem te saneren.
Maar, daar blijft het niet bij. Ook de vissen zorgen voor overuren. `We
redden wat er te redden valt,' aldus Tom Ensink van UThengelsportvereniging Carper Diem.

De baggerwerkzaamheden op de campus zijn in volle gang. In totaal krijgen 22 vijvers een
opknapbeurt. Vrijwilligers van hengelsportvereniging Carper Diem brengen de vissen die zich
diep in het slijk verschuilen, veilig naar een ander onderkomen.

Het verwijderen van de sliblaag van de bodem kan steeds pas beginnen als de vis veilig is
overgebracht naar een andere vijver. Dat is de taak voor het professionele visserijbedrijf
Kalkman. `Door stroomstootjes wordt de vis verdoofd. Die komt dan bovendrijven. Met grote
sleepnetten haalt men de vis eruit.' Aan het woord Tom Ensink, informatiebeheer-medewerker
bij de faculteit EWI en lid van hengelsportvereniging Carper Diem. Ensink is nauw betrokken
bij de reddingsactie. `Niet alle vissen komen in één keer mee. Zo'n dertig tot veertig procent
schrikt, is bang en verschuilt zich onder planten. Wij van Carper Diem proberen die te vangen.'
Gekleed in waadpak gleed Ensink vorige week woensdag de Achterhorstvijver in op jacht naar
deze gladjanussen. `Samen met mijn vader, die ook op de UT werkt, en student Christiaan
Hummelink ploeterden wij door het slib. Nee, geen alledaags karwei. Ik neem er, als het kan,
speciaal vrij voor. Vangnet mee, waadpak aan en scheppen maar. Het is mooi om te zien wat
er nou eigenlijk is zo'n vijver zwemt. Rare dingen zijn we nog niet tegengekomen. Ja, een paar
autobanden. Bij vijvers in de buurt van studentenhuizen verwacht ik eerder wat. Iets van
koelkasten, fietsen of banken.'
Volgens de visliefhebber is het nog een hele klus om alle vijvers eind dit jaar schoon te
krijgen. `Alleen het leegpompen van een vijver duurt al een dag. Het baggerwerk een dag of
vijf. Vrij intensief dus. Een extra ploeg is wel nodig wil je eind dit jaar klaar zijn.'
André de Brouwer, contractmanager bij het Facilitair Bedrijf van de UT, zegt dat er de
afgelopen veertig jaar weinig gebaggerd is op de campus. `De verantwoordelijkheid voor de
vijvers heeft de UT sinds de zomer met het Waterschap Regge en Dinkel gedeeld. Daardoor
konden we samen een beroep doen op Europese subsidie en kwam er extra geld binnen voor
deze werkzaamheden. Door de opknapbeurt zal de waterkwaliteit en de waterbodemkwaliteit
verbeteren.'
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