
 

 

Persbericht 

 

 

Elk jaar 4000 amfibieën gered te Tervuren

Het Zoniënwoud, waarvan een belangrijk deel op grondgebied van de gemeente Tervuren, is een parel vol 
uitzonderlijke natuurwaarden. Maar het wordt tegelijk doorsneden door wegen en infrastructuren die 
slachtoffers eisen. In 2013 en 2014 zijn telkens ongeveer 4000 amfibieën veilig over de Duisburgesteenweg te 
Tervuren gezet. Aangezien de overzetacties een hele organisatie zijn, werd er gezocht naar een definitieve 
oplossing. Deze oplossing komt er nu, onder de vorm van twee tunnels onder de Duisburgsesteenweg en 
samen met de asfaltwerken die op de Duisburgsesteenweg gepland zijn tussen 30 juni en 3 juli 2014. Hierdoor 
zullen de amfibieën in de toekomst niet meer over de steenweg moeten. De goede samenwerking tussen de 
partners ANB, gemeente Tervuren en LNE maakte deze snelle plaatsing mogelijk. 
 

Persmoment op het terrein: woensdag 2 juli 2014 om 8.30u aan de bij de poort van het park van Tervuren ter 

hoogte van de kruising van de Duisburgsesteenweg met de Isabelladreef (graag verwittigen indien u komt). 

Samenwerking en investeringen in topnatuur 
Het Zoniënwoud wordt omgeven door verstedelijkend landschap. De aanwezigheid van bewoning en verkeer 
brengt allerlei vormen van verstoring mee, waardoor investeringen noodzakelijk zijn om de hoge natuurkwaliteit 
te vrijwaren. Bovendien zijn in en om het bos diverse overheden bevoegd, zodat samenwerking noodzakelijk is 
om succes te boeken. Hier, aan de zuidzijde van het Park van Tervuren, investeerden de gemeente Tervuren en 
Aquafin de voorbije jaren in een gescheiden rioleringsstelsel. Het zorgt ervoor dat het afvalwater niet langer de 
Voer belast. Ook in het laatste decennium investeerde het ANB in de heraanleg van de Zuidelijke vijvers van het 
park: het slib werd verwijderd en de oevers heraangelegd. Zo werd ook het habitat voor veel soorten in ere 
hersteld. De talrijke amfibieën die er nu te vinden zijn, tonen aan dat de investeringen in proper water en 
habitatherstel wel degelijk hun effect hebben gehad.  
 
Paddenoverzet acties 
In 2013 werd een eerste overzetactie georganiseerd ter hoogte van de Duisburgse poort nadat boswachter Johan 
Bennekens  vaststelde dat er veel kikkers, padden en salamanders doodgereden waren. In de loop van februari 
ontwaken padden en kikkers uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar poelen om zich voort te planten. 
Aan de Duisburgse Poort moeten ze de straat oversteken door een smalle poort om de vijvers van het Park van 
Tervuren te bereiken. De padden en kikkers lopen een groot risico overreden te worden. Het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB) nam daarom het initiatief voor een paddenoverzet actie waardoor deze amfibieën hun 
geboortepoel veilig kunnen bereiken. In Tervuren werd beslist met schermen en emmers te werken: de 
schermen houden de amfibieën tegen om de straat over te steken en leiden hen naar een emmer. Deze actie 
kwam mee tot stand dankzij de medewerking van de milieudienst van Gemeente Tervuren en tal van vrijwilligers.  
 
4000 amfibieën overgezet in 2014 
Dankzij de medewerking van alle vrijwilligers werden er in 2014 in totaal 3798 amfibieën overgezet en slechts 
118 dode dieren geregistreerd. In Tervuren werden er vooral bruine kikkers overgezet en beduidend minder 
padden. Ten opzichte van 2013 was er een stijging van 93% van het aantal overgezette dieren. Meer amfibieën 
vinden hun weg naar de vijvers van Tervuren. Dankzij de goede samenwerking tussen ANB, de gemeente 
Tervuren en de enthousiaste vrijwilligers kunnen we zo opnieuw genieten van een kikker- en paddenconcert. 
 
Een lange termijnoplossing 
Dergelijke hoge aantallen dieren, ingebed in een stuk Europese topnatuur, verdienen een definitieve oplossing. 
Na terreinbezoeken met een aantal experten, werden de eerste plannen opgemaakt. Het dossier kwam in een 
stroomversnelling toen de gemeente Tervuren aankondigde dat het asfalt aan de Duisburgse poort begin juli 
vernieuwd zal worden. Deze kans grijpen partners aan om twee amfibieën tunnels onder de weg te plaatsen. 
Tussen 30 juni en 3 juli 2014 zullen de tunnels geïnstalleerd worden in combinatie met de heraanleg van de het 
asfalt. ANB staat hierbij in voor de aankoop van de tunnels en de gemeente Tervuren voor de plaatsing. Op een 
later tijdstip zullen geleidingswanden geplaatst worden, dewelke betaald worden door Departement Leefmilieu, 
Natuur en Energie (LNE). Tijdens de werken leidt de politie van Tervuren het verkeer om doorheen het Park.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:  
 

Steven Vanonckelen, Agentschap voor Natuur en Bos | 0496 36 63 42 – steven.vanonckelen@lne.vlaanderen.be  

Theo Debeer, Schepen van Milieu Tervuren |0472 96 78 99 - theo.debeer@tervuren.be 


