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Herman Stevens, lid van Padden.nu-werkgroep De Pollen

In het voorjaar van 1990 merkten een aantal betrokken buurtbewoners op dat er veel kikkers werden doodgereden. 
De drukke weg lag precies op de hoofdroute voor de amfibieëntrek. Aan de ene kant lag een sloot en wat poeltjes, 
aan de andere kant het bos.

Met emmers in de hand gingen we ’s avonds aan de slag. Alle dieren die op de weg zaten, raapten we op en zetten we 
over. Een pittige klus! Na twee jaar hebben we tijdelijke rasters neergezet in de wegbermen. Dat was een stuk 
makkelijker. De trekkende amfibieën konden zo de weg niet meer oversteken, maar kwamen in emmers terecht. 
Iedere ochtend brachten we die emmerinhoud veilig naar de overkant. 

Elk dier dat we vinden, tellen we voor in onze rapportages. Op die manier onderzoeken we hoeveel dieren er 
oversteken en op welke plekken de meeste slachtoffers vallen. Deze cijfers zorgden voor een goede onderbouwing 
waarom er permanente oplossingen nodig waren.

Na veel lobby- en papierwerk is er goed nieuws! Inmiddels zijn er 5 faunatunnels én permanente rasters langs de weg 
geïnstalleerd. Als kers op de taart kwam er ook een infohoek met infopaneel en zithoek in de vorm van een dikkopje 
en kikkerdril. Wij zijn blij! Maar ons werk zit er nog niet op. We blijven betrokken en zorgen voor goed onderhoud van 
de faunapassages en blijven steekproefsgewijs onderzoeken of de tunnels en rasters goed werken.

Waarom ik dit allemaal doe? Ik ben een echt natuurmens met een voorliefde voor herpetofauna. Ik doe dit allemaal 
voor de dieren. Ik wil hun leven veiliger maken. De dieren willen die weg oversteken, dan kan je ook denken dat de 
weg eigenlijk verkeerd ligt… Maar om die op een andere plek te krijgen is moeilijker dan faunapassages realiseren. 

“ Ik doe dit voor  
de dieren”

Onze werkgroepleden

Het infopaneel

De zithoek in de vorm van een dikkopje en kikkerdril


