GEEF DE KIKKER EEN TRAP

Foto: Kalkhoven fotografie

Foto: BTL Realisatie

Hoe vreemd het ook klinkt, amfibieën zoals kikkers, padden en
salamanders kunnen in een vijver verdrinken als ze er niet uit kunnen
klimmen. Daarvoor hebben ze een glooiende oever, wat ruwe stenen
of een boomstronk nodig. In natuurlijk aangelegde vijvers is dat geen
probleem, zelfs overhangende beplanting kan een kikker redden, maar
in een strakke vijver met rechte wanden is een helpende hand voor
kleine dieren echt nodig. Een kikker- of survivaltrap is dé oplossing.
KNNV Delfland ontwierp een eenvoudig te maken model. Een
houten plank van 80 x 15 centimeter waarop om de 10 centimeter
een dwarslatje is aangebracht, geeft de dieren een loopbrug. Met
een driehoekige plank bevestig je de trap aan de rand van de vijver.
Is dit technisch niet mogelijk, hang dan de plank met een metalen

beugel over de vijverrand. Zorg dat de onderkant van de trap in het
water steekt. Schilderen van de plank is geen goed idee, want verf
kan giftige stoffen in het water brengen. In plaats van dwarslatjes,
kun je de plank ook bekleden met kippengaas of grindfolie. Gaas
kun je heel simpel om de plank vouwen. Grindfolie bevestig je met

kleine spijkertjes of lijm.
Tekst: Marjolein van den Bout

Hout (a, b, c) = 1 duim, ruwhout
C = latje, ca. 2 x 1 cm x 15 cm

Illustratie: KNNV afdeling Delfland

Kikkers plonzen in het water, salamanders trekken
baantjes, padden zetten eitjes af. Het zijn de dieren
die een vijver zo leuk maken. Maar ze moeten er
wel uit kunnen komen. Bij een vijver met rechte
wanden lukt dat niet. Een trapje biedt uitkomst.
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Van steen Wie een houten plank afbreuk vindt doen aan een
strakke vijver, kan ook kiezen voor een stenen trap, bijvoorbeeld van
hardsteen zoals op de foto te zien is. Een eenvoudiger uitvoering kun
je zelf maken door meerdere tegels overlappend op elkaar te stapelen tot een trapje dat tot aan de rand van de vijver komt. Bevestig
de stenen met specie of tegellijm (bijvoorbeeld All weather fix) aan
elkaar. Afhankelijk van de vijverdiepte kan de trap rusten op enkele
trottoirtegels of patioblok(ken).
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