
KNNV afd. Vriezenveen. Werkgroep paddenopvang. 

Faunapassage Oude Hoevenweg bij De Pollen. 

De historie van vrijwilligerswerk en resultaat tussen 1990 en 2018. 

De KNNV afd. Vriezenveen  werkgroep Padden- en kikkeropvang de Pollen is sinds 1990 actief met 

het opvangen en overzetten van padden en kikkers langs de Oude Hoevenweg in de gemeente 

Twenterand.  

Er werd begonnen met het opvangen van padden/kikkers die 's avonds in het donker op de weg 

liepen. Al snel werd met kunststof gaas en opvangemmers gewerkt. En dit werd steed verder 

uitgebreid. Deze opvang bestond van lm. 2000 tot en met 2014 uit 650 meter afrastering en een 50 

tal opvangemmers. In de periode begin maart tot eind april werden zo padden, kikkers en 

salamanders veilig naar de overkant van de weg gebracht. Sinds 2005 zet de KNNV zich al in voor een 

vaste faunapassage. 

De faunapassage werd gerealiseerd aan de rand van het Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen. Tot 

2015 alleen elk voorjaar d.m.v. tijdelijke schermen en een 45-tal geplaatste emmers. Met ongeveer 

elke 15 meter een emmer die dagelijks gecontroleerd werden door 1 à 2 mensen. Gemiddeld elk 

voorjaar werden zo'n 800 dieren overgezet, in 2008 met een piek van 1130 en in 2014 zelfs 1239. 

Gemiddeld werden elk voorjaar toch nog 100 dode dieren op de weg gevonden. Vanaf 2008 is ook de 

Boomkikker een vaste bewoner van het gebied geworden. Heikikker en Alpenwatersalamander 

alsook Adder en Levendbarende hagedis werden incidenteel opgevangen. 

  



In april 2014 alweer een RECORD! Niet eerder was het aantal door vrijwilligers overgezette 

padden/kikkers/salamanders bij onze paddenopvang Oude Hoevenweg (al ruim 20 jaar) bij de 

Engbertsdijksvenen zo groot! Al 1200 exemplaren veilig naar de overkant geholpen! Alleen op 8 april 

werden in totaal 145 kikkers/padden overgezet. 

 

Begin 2014 werd met de gemeente Twenterand overeengekomen dat er gestart wordt met het 

realiseren van fase-1 van een vaste faunapassage. De gemeente Twenterand heeft als wegbeheerder 

slechts een beperkt budget beschikbaar kunnen stellen waarmee in juni 2014 3 faunatunnels 

gerealiseerd worden. Voor de verdere inrichting zoals (landschappelijk passend) raster, inritroosters 

en twee extra faunatunnels was geen geld. 

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Twenterand op dinsdag 11 november 2014 

besloot de raad met 21 stemmen voor en 1 stem tegen dat de gemeente een bedrag van € 15.000,- 

beschikbaar maakt om cofinanciering te zoeken voor verdere realisatie van de faunapassage aan de 

Oude Hoevenweg. Een uitstekend besluit, weer een forse stap in de richting van de realisatie van een 

het gehele jaar goed werkende, duurzame en landschappelijk passende faunavoorziening. 

Met wat tegenzin is de KNNV Vriezenveen januari 2015 begonnen aan het opzetten van een tijdelijk 

scherm om de padden/kikkers naar de drie wegtunnels te geleiden. We hadden de energie graag 

gestopt in een definitieve raster oplossing, die is echter nog (lang) niet in zicht! In januari werd er tot 

nu toe al 3 ochtenden met een groep van gemiddeld 10 personen hard gewerkt om een tijdelijke 

afzetting over een afstand van plm. 900 meter aan te brengen. 

http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/Grafiek 2002-2015.pdf


 

Januari 2015: het schiet goed op, we hopen het komende week af te ronden. Mooi op tijd voor de 

echte voorjaarstrek. Het wordt dan pas echt spannend of (en hoe goed) de opvang en geleiding 

voorjaar 2015 gaat werken met 3 wegtunnels op een behoorlijke onderlinge afstand. 

 

Onze faunapassagemet 3 wegtunnels  in/langs de Oude Hoevenweg bij Vriezenveen-De Pollen werkt 

in 2015 nog verre van optimaal. In 2015 jaar werd frequent op de weg gezocht naar toch nog 

doodgereden dieren. De teller stond boven de 250... en dat zijn alleen maar de dode dieren die wij 

vonden. Ook vermoeden wij dat een deel van de dieren hun pogingen staakt om voortplantingswater 

te bereiken en maar een jaar overslaat. Er is dan ook nog veel geld nodig om dit te verbeteren. Nodig 

zijn: meer tunnels en inritroosters, betere afrastering en op een deel een landschappelijk passende 

geleidingswand. 

In 2016 en 2017 werd op enkele plekken waar de opvang niet goed functioneerde, met een 10-tal 

opvangemmers gewerkt. In die emmers werden in 2017 800 dieren opgevangen, maar helaas 

werden ook nog 300 verkeersslachtoffers geteld.  

Ook op andere locaties wordt onderzoek gedaan naar de efficiëntie van faunapassages. 

Zie: Natuurbericht: Hoe effectief zijn paddentunnels? 



 NATUURBERICHT.NL|DOOR CONTENT: NATUUR BERICHT 

(WWW.NATUURBERICHT.NL) 

 

 

Het aanleggen van paddentunnels onder een weg helpt padden bij het oversteken van anders 

dodelijke wegen. Maar als je wilt weten hoe effectief ze zijn, moet je niet alleen kijken hoeveel 

dieren de tunnels gebruiken, maar ook hoeveel dieren dat niet doen! 

De KNNV tracht op alle mogelijke manieren meer draagvlak te creëren en geld te genereren. Zo werd 

onder andere voor het project “Mijn Droomplek” zelfs een film gemaakt.    

 

Klik op de foto om de film te bekijken 
 

Er werd zelfs een crowd-funding actie opgestart, maar helaas met weinig resultaat. Wie helpt ons bij 

de realisatie vaneen goedwerkende jaarrond amfibieën/reptielen passage aan de rand van het 

Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen in Overijssel. En via een filmpje "Mijn droomplek" werd exra 

aandacht gevraagd voor afronding van de faunapassage 

 

http://www.natuurbericht.nl/?id=14011&Eid=11871
http://www.natuurbericht.nl/?id=14011&Eid=11871
http://www.natuurbericht.nl/?id=14011
http://youtu.be/FYLW3fm7AIQ


 

 

 

De resultaten van de paddenopvang zijn in de trekperiode in het voorjaar dagelijks gepubliceerd 

via:  de website van de Ravon.  

Eind 2017 kwam als verrassing via de provincie Overijssel toch nog voldoende geld beschikbaar voor 

de afronding van een jaarrond goed werkende en landschappelijk passende oplossing. Dit in het 

kader van het soortenbeleid. Ook de gemeente Twenterand, Landschap Overijssel en, 

Staatsbosbeheer en Waterschap  droegen bij. 

Op dinsdagmorgen 18 november 2017 starten vrijwilligers, o.a. van de KNNV afd. Vriezenveen, al met 

voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van een kunststof hdpe-afrastering voor de 

faunapassage in de bosrand langs de Oude Hoevenweg. 

De werkzaamheden voor de voltooiing werden door de firma Arfman en onderaannemers uitgevoerd 

in de periode 19/2/18 tot 7/3/18, precies voordat de trek op gang kwam. Er werden 2 extra 

wegtunnels aangelegd, 5 inritroosters, ruim 200 meter beektalud kreeg een landschappelijk goed 

passende LEP-wand en 800 meter raster werd in de bosrand geplaatst. Begin april zijn wild-

reflectorpaaltjes voor o.a. reewild geplaatst en werd een deel van de berm met een kruidenrijk 

bloemenmengsel ingezaaid 

Contact: Herman Stevens. Tel: 0652786351 mail: stevenshh51@gmail.com 

Via www.padden.nu zijn elk voorjaar de resultaten te zien.  

 Meer informatie werd ook gepubliceerd op het KNNV informatie bord bij de ingang van de 

Engbersdijksvenen aan de Oude Hoevenweg.  

 

Bijlage:  

Grafiek 2002-2015.pdf 

Afdeling Vriezenveen 

Een deel van de gelden is er, maar .... er is nog veel meer geld nodig!  

Donaties zijn welkom op Bank nr. NL24 INGB 0006 7281 87 tnv KNNV Vriezenveen. 

Vermeld dan “Padden oversteek” 

 

http://www.padden.nu/Werkgroepen/Overijssel/TwenterandPaddenenkikkeropvangDePollen/tabid/145/Default.aspx
http://www.padden.nu/Werkgroepen/Overijssel/TwenterandPaddenenkikkeropvangDePollen/tabid/145/Default.aspx
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/Grafiek%202002-2015.pdf
https://www.knnv.nl/vriezenveen

