Voliére stadspark Drachten

De stadsvolière in het
van Haersma-parkje

Samenstelling Henk van der Wal

100 jaar vogelverenigingen in Friesland 1908 – 2008 De Stadsvolières in Drachten

1

Drachten

De stadsvolière in het van Haersma-parkje.
In augustus 1956 overweegt het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente
Smallingerland een volière te plaatsen in het van Haersmaparkje aan de Stationsweg te Drachten.

Op de ansichtkaart is één van de twee zwanen zichtbaar die in 1957 door de volièrevereniging
“Drachtster Vogelvrienden” aan het park zijn geschonken

Het College geeft Gemeentewerken de opdracht dit verder uit te werken.
In februari 1957 is het ontwerp van een volière met de afmetingen van 7,50 x 4,50 m met de
bijbehorende begroting klaar.
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In de maanden die daarop volgen wordt ook de pas opgerichte volièrevereniging “Drachtster
Vogelvrienden” geïnformeerd. De vereniging biedt aan de inrichting en verzorging van de volière op
zich te nemen.
Helaas blijkt halverwege het jaar dat de ongunstige financiële positie van de Gemeente, er heerst in
Nederland een “bestedingsbeperking” …, de voortgang van de bouw te vertragen.

Om de kosten te drukken worden pogingen ondernomen de bouw van de volière door leerlingen van
de Technische School te laten verzorgen.
Een nieuw plan wordt gemaakt waarbij gekozen wordt voor een andere plaats in het parkje.
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Ondanks alle inspanningen van gemeentewerken en de volièrevereniging, wordt eind 1957 toch
vastgesteld dat de bouw financieel niet haalbaar is waardoor het geheel nog niet tot uitvoering kan
komen.
In 1958 moet het van Haersmapark opgeknapt worden.
De Drachtster Courant doet daar melding van in onderstaand artikeltje ( 30 december 1958):

In 1959 wordt toch met de bouw begonnen en medio augustus is de volière zo ver gereed gekomen
dat overgegaan kan worden tot “bevolking”.
De volièrevereniging neemt uit liefhebberij de verzorging van de vogels op zich. Daarnaast stellen
diverse leden vogels beschikbaar.
Na een aantal jaren hebben volières bouwkundig onderhoud nodig, maar vallen ze ook ten prooi aan
steeds erger wordende vernielingen.
In december 1968 beklaagt zowel het bestuur van de “Fûgelwacht It Sud en omkriten”, als de
volièrevereniging zich bij het College van B en W omtrent de toestand van de volière.
Dit heeft als resultaat dat de Gemeente besluit om in samenwerking met de Lagere Technische
School te Drachten een nieuwe volière te bouwen.
Halverwege 1969 zijn de vernielingen aan de volière zo groot dat toch daadwerkelijk met de
nieuwbouw moet worden begonnen. Verwacht wordt dat dit medio mei 1970 gereed komt.
De voortgang van de nieuwbouw wordt erg vertraagd omdat de bedachte constructie, het
samenwerken met de LTS op veel bezwaren stuit.
Het blijkt dat de leerlingen niet op de bouwplaats zelf werkzaamheden mogen verrichten.
Uiteindelijk wordt in augustus 1972 besloten de afbouw van de volière in het van Haersmapark maar
door een aannemer te laten doen.
Ook dit plan slaagt niet en in 1973 wordt de afbouw opgedragen aan de stichting “De Brug” , een
werkplaats voor minder validen. In 1975 ligt de bal bij Werkvoorzieningsschap Oost Friesland te
Bergum om de volière in het van Haersmaparkje af te bouwen.
Maart 1976, na ruim zes jaar, wordt de volière afgebouwd en in mei 1976 opgeleverd, zonder de
voorzieningen voor water en elektra.
Over de periode 1976 tot 2008 is nog niets terug gevonden.
Ook foto’s van de volière zijn nog niet aangetroffen.
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De stadsvolière in het Reidingpark
In oktober 961 overweegt het College van B en W van de gemeente Smallingerland een volière te
plaatsen in het nieuwe park aan de Berglaan.

De volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” bied haar medewerking aan en levert een ontwerp
met tekeningen voor de te bouwen volière aan. Uitgangspunt is een achtzijdige volière waarbij de
vluchten rond een centraal middengedeelte zijn geplaatst.
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Nog in hetzelfde jaar gaat het College van B en W akkoord met dit ontwerp. Gemeentewerken wordt in
februari 1962 gevraagd de bouw van de volière in “GSW-verband” uit te voeren.
In maart 1962 is de toestemming rond en kan met de bouw worden begonnen. Om de kosten zo laag
mogelijk te houden wordt bouwmateriaal gebruikt afkomstig van de sloop van woningen aan de
Noorderdwarsvaart 115 en Zuiderdwarsvaart 82 en 84.
In augustus 1965 meldt de volièrevereniging een aantal gebreken aan de volière en verzoekt de
Gemeente om herstel en het plaatsten van vuilnisbakken.
Binnen het College van B en W ontstaat in 1966 de wens om de omgeving van de volière
aantrekkelijker te maken. Een voorstel is het vijvertje te dempen en op die plaats extra volières te
plaatsen.

Dit plan wordt niet uitgevoerd, wel wordt in april de volière, maar ook die in het van Haersmapark,
opgeknapt.
Eind november 1966 stuurt de volièrevereniging opnieuw een brief naar het College van B en W,
waarin zij aangeeft dat het gaas van de volière is vernield, waardoor vogels “verdwenen” zijn.
De vereniging adviseert een hekwerk op een meter afstand om de volière te plaatsen.
De vernielingen aan de volière blijven doorgaan wat in 1968 voor zowel de Fûgelwacht It Sud en
omkriten als de volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden” aanleiding is zich hierover bij het College
van B en W te beklagen.
Dit is mede de aanleiding dat gemeentewerken Smallingerland in november van dat jaar met een plan
komt een nieuwe volière te bouwen in het Reindingpark.
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Het College bericht vervolgens beide verenigingen dat in principe besloten is samen te gaan werken
met de LTS om nieuwe volières te bouwen in zowel het Reidingpark als het van Haersmapark.
In augustus 1969 wordt dit opnieuw bevestigd omdat de vernielingen dan zoomvangrijk zijn geworden
dat het niet langer verantwoord is vogels in de volière te huisvesten.
De Gemeente verwacht dat de volières medio 1970 gereed zijn.
De bouw van een nieuwe volière in het van Haersmapark wordt eind 1970 opgestart maar die van de
volière in het Reidingpark zal niet eerder opgestart worden dan medio 1971.
Een jaar later, augustus 1972, wordt besloten dat er geen nieuwe volière zal worden gebouwd in het
Reidingpark.
De afbouw van de volière in het van Haersmapark verloopt erg traag.
In januari 1975 ligt de opdracht bij het werkvoorzieningsschap Oost Friesland te Bergum. In mei 1975
wordt definitief besloten dat er geen nieuwbouw van een volière in het Reidingspark zal plaats vinden.
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