
FAUNAPASSAGE DE POLLEN 
5 FAUNATUNNELS 

5 INRITROOSTERS 

1 INRITHEK 

1OOO METER AMFIBIEGELEIDEWAND 

 
De kikkers, padden en salamanders kunnen nu veilig onder de weg door via de tunnels van 

deze faunapassage. Daarvoor werden ze tientallen jaren met de hand de weg overgezet door 

vrijwilligers van de KNNV, afdeling Vriezenveen. Met tijdelijke rasters werden de dieren naar 

opvangemmers geleid. Van februari tot begin mei werden elke ochtend alle emmers 

gecontroleerd. De dieren in de emmers werden voorzichtig de weg overgezet. Dat was elk 

jaar een hele grote klus. We bedanken alle vrijwilligers die dit nuttige werk deden! 

Kikkers, padden en salamanders leven zowel op het land als in het water. Overwinteren doen ze 

tussen de afgevallen bladeren op de grond en in natuurlijke holletjes. Vooral aan de kant van het 

veen. In het voorjaar wordt het warmer. Dan komen ze uit hun winterrust. In het donker en als het 

regent komen ze tevoorschijn. Ze gaan op pad om voedsel te zoeken. En naar een plek om zich voort 

te planten. 

In elk geval twee keer per jaar kwamen ze daarbij een levensgevaarlijk obstakel tegen: de Oude 

Hoevenweg. Dat is de weg waar je nu naast staat en waar veel verkeer over rijdt. Aan de overkant 

van de weg liggen de poelen en slootjes waar bijvoorbeeld boomkikkers en salamanders zich 

voortplanten. In het voorjaar trekken de dieren daarnaartoe. In de zomer en de herfst trekken de 

dieren weer richting het veen. 

Niet alleen kikkers, padden en salamanders gebruiken de faunapassage. Ook adders, levendbarende 

hagedissen en kleine zoogdieren doen dat, op zoek naar voedsel en leefgebied.  

Voordat de faunapassage er was, werden elk jaar honderden dieren doodgereden. Vooral bij de trek 

terug naar het veen. De trek naar het veen duurt meerdere maanden en is onvoorspelbaarder dan 

het verloop van de trek in het voorjaar naar de poelen. Daardoor konden vrijwilligers elk voorjaar 

veel dieren redden door ze op te vangen en met de hand over te zetten. 

Om de dieren jaarrond te kunnen redden, was deze faunapassage nodig. Na meer dan 10 jaar 

lobbyen werden in 2014 3 tunnels aangelegd. In 2018 kwamen er 2 tunnels, 5 roosters en wanden 

bij. 

De faunapassage is nu zo gebouwd dat kikkers, padden en salamanders het hele jaar door veilig 

onder de weg door kunnen. De dieren kunnen niet meer op de weg komen. Ze worden automatisch 

naar de tunnels geleid. Hiervoor is 700 meter aan kunststof schermen geplaatst en 260 meter aan 

onopvallende wanden langs de beek. In de in- en uitritten van de Oude Hoevenweg zitten speciale 

roosters waardoor de dieren niet de weg op kunnen. Wil je meer weten? 

Kijk dan eens op ravon.nl of knnv.nl/vriezenveen 


