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Water lekt weg uit vaart
in Sint Annaparochie
TIM FIERANT

Omwonenden van de Noordervaart
keken raar op toen de waterstand de
afgelopen weken halveerde. Even
was het zoeken naar de oorzaak; he-
melwater was er immers genoeg ge-
vallen. Op het gemeentehuis kreeg
men een telefoontje van het Wetter-
skip. Hoofd afdeling Werken Rob
Meenderink: ,,Die zagen wel erg veel
water vanuit onze kant stromen.’’

SINT ANNAPAROCHIE De Noorder-
vaart, een forse sloot in het hart
van Sint Anne, blijkt lek. Tiendui-
zenden liters water stroomden de
afgelopen weken in het riool.

‘We zagen het
water erg snel
door die putten
stromen’

Na het turen in een aantal contro-
leputten werd het Meenderink snel
duidelijk: er zat een lek in de sloot,
vermoedelijk bij een duiker. ,,We za-
gen het water erg snel door die put-
ten stromen. Als dat gebeurt als het
niet regent, weet je dat er iets niet in
de haak is. Er is nogal wat water het

riool in gestroomd. Hoeveel precies
weten we niet.’’ Het riool raakte voor
zover bekend niet overstroomd;
klachten over wateroverlast bleven
uit. ,,Dat wordt gewoon versneld af-
gevoerd.’’

Aannemer Miedema & Zijlstra uit
Tzummarum is ingeschakeld om het
lek op te sporen en te dichten. Gister-
middag werden er twee grote bulten
zand in de Noordervaart gestort, aan
weerszijden van de duiker. Op die
manier kan de plek worden droogge-
legd en kan er naar het lek gezocht
worden. Hoe lang de werkzaamhe-
den gaan duren, is niet bekend; dat
hangt ervan af wanneer het lek ge-
vonden wordt.

Aan de Stadhoudersweg in Sint Anne wordt druk gezocht naar de oorzaak van een lek waardoor water uit de Noordervaart is
gestroomd. Er is een dam opgeworpen om het weglekken te stoppen. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


