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Allereerst willen we enkele instanties bedanken waardoor deze paddenoverzet tot stand is kunnen komen, namelijk: 

 Natuurpunt-Wal die voor een goede begeleiding zorgde voor tijdens en na de paddenoverzet. 

 De Gemeente Beveren, maar vooral de Groendienst die het opzetten en afbreken van de wand voor hun rekening 

hebben genomen, alsook de begeleiding van de verschillende klassen die kwamen helpen namelijk Sarah 

Roggeman en Christa Maes. 

 Ook de gezinsavond was een voltreffer met dank aan Richard Timmerman. Elke vrijdagavond waren er gezinnen 

aanwezig die een handje willen meehelpen. Jammer dat de amfibieën hiervan niet op de hoogte waren, want er 

was zelfs een avond bij met heel veel overzetters voor amper 1 diertje. 

Maar wie we zeker niet willen vergeten te bedanken zijn onze overzetters die zich kosteloos hebben willen inzetten 

om onze diertjes veilig naar de overkant te loodsen. 

 

De start begon ietwat hectisch. Daar de gehele wand er sneller stond dan verwacht dienden we reeds vroeger met de 

paddenoverzet te beginnen. Er werden snel enkele vrijwilligers aangesproken of ze reeds een handje wilden helpen 

met de overzet. Het was kijken naar de amfibieën tegen de wand, want de emmers zaten nog niet in de grond. Dit was 

gepland op de dag van de officiële start van de paddenoverzet. 

 

De temperaturen waren vrij snel redelijk, maar door de droogte en de wind was het de eerste week vrij rustig. 

Zoals iedereen weet hebben de padden en de kikkers nood aan vochtigheid. 

 

Met een mooi aantal op woensdag 21 februari (51 stuks) begon de start van een goede overzet met op vrijdag 23 

februari (102 stuks) en met een topweekend op 24 februari (193 stuks) en 25 februari (167 stuks). Dit zijn de totalen 

van de ochtend en de avond tezamen. De regen en de vochtige dagen maakten deze hoge scores mogelijk.  

 

De klassen die op 28 februari en op 1 maart in de voormiddag kwamen, waren dan ook heel erg in hun nopjes. Op 

28.02 werden er in de ochtend 184 stuks overgezet en op 01 maart 136 stuks. 

 

Hoge scores zoals vorig jaar werden er nu niet gehaald. Daar de temperatuur gelijkmatig opliep zonder hoge pieken of 

dalen. Jammer voor de overzetters die de ochtenden deden, daar er toch wel veel koude nachten bij waren. 

 

Hieronder zien we onze eindscore. 1920 stuks. Toch wel een mooi resultaat. En als we dit met de vorige jaren 

vergelijken (2003: 1700 stuks, 2004: 1391 stuks, 2005: 1634 stuks) kunnen we toch van een verbetering spreken. 2006 

was een toch een uitzonderlijk jaar vooral wegens de goede verhouding plaatsen scherm / weersomstandigheden. 



Resultaten: 

Periode : 15/02/07 - 02/04/07 

Overgezette dieren Ochtend Avond Totaal 

Kleine Watersalamander 65 62 127 

Bruine Kikker 635   297 932 

Groene Kikker 13 2 15 

Gewone Pad 550 290 840 

Rugstreeppad 4 2 6 

Totalen   1920 

 

Verkeersslachtoffers 

 Ochtend Avond Totaal 

Kleine Watersalamander 0 3 3 

Bruine Kikker 2 13 15 

Groene Kikker 0 0 0 

Gewone Pad 5 59 64 

Totalen   82 

Totaal overgezette dieren + slachtoffers :  2002 

 



Situatie t.o.v. 2006 

Wat ons dit jaar vooral opviel waren de weinige salamanders die er werden overgezet. 127 t.o.v. 1240 in 2006. 

Dit is vooral te wijten aan de enkele warme regenachtige dagen die we reeds hadden in januari. De salamanders zijn de 

eerste amfibieën die de oversteek wagen. Niks kan hen dan belemmeren om aan de grote overtocht te beginnen. Niet 

alleen wij hadden met dit fenomeen te maken. Ook de andere verenigingen ( o.a. Kruibeke ref. Groenlink) merkten dit 

reeds op. 

 

Als we het aantal bruine kikkers vergelijken met 2006 zien we dat er dit jaar toch een 150 stuks meer hebben. 

Dit terwijl we er toch een 711 padden minder werden overgezet t.o.v. vorig jaar. Kikkers steken dan ook veel later over dan 

de padden.  

 

Bij mooi regenachtig weer zijn de padden evenals de salamanders zoals eerder reeds aangegeven, reeds vertrokken. En met 

de klimaatsveranderingen, wat zal het ons in de toekomst geven met de warme winters. Op 10 januari had Lieven reeds zijn 

eerste vrouwelijke en mannelijke pad naar de overzijde van de kwarikweg gezet. 

 

Ook opvallend zijn de veel minder groene kikkers die er door de vrijwilligers werden overgezet. 15 t.o.v. 44 in 2006. Hopelijk 

blijven zij in de running. 

 

Het was lang wachten, maar op 29 maart was hij eindelijk daar: de rugstreeppad. Ok, zij komen wel vrij laat, maar wij 

naderden dan toch het einde van de paddenoverzet. Alleen, waar verblijft hij nu het liefst. We kwamen er namelijk ook 

enkele tegen aan de andere kant van de wand. Met een score van 6 t.o.v. 1 vorig jaar mogen wij toch van een kleine 

opmars spreken. 

 

82 verkeersslachtoffers t.o.v. 57 in 2006. Dit is toch nog een redelijk getal aangezien het feit dat de kwarikweg, die vorige 

jaar afgesloten was door de werken aan de Finatanks, nu weer open was en de auto's, autobussen en vrachtwagens weer 

vrij spel hadden. 

 

 

Situatie  overgezette amfibieën t.o.v. 2006 incl. verkeersslachtoffers 

  

Overgezette dieren 2006 2007 

Kleine Watersalamander 1240 127    

Bruine Kikker 774 932 

Groene Kikker 44 15 

Gewone Pad 1551 840 

Rugstreeppad 1 6 

Verkeersslachtoffers 57 82 

Totaal 3667 2002 



 Tenslotte zien we toch weer dat er beduidend meer vrouwtjes kikkers en vooral padden waren dan het mannelijk geslacht. 

Er waren heel veel zwangere vrouwtjes bij. Dit kunnen we alleen maar aanmoedigen, want het zijn zij die voor het 

nageslacht zorgen. 

Situatie adulte man t.o.v. adulte vrouw 2007: 

Overgezette dieren Man Vrouw 

Kleine Watersalamander 42 79   

Bruine Kikker 413 475 

Groene Kikker 8 7 

Gewone Pad 198 553 

Rugstreeppad 3 3 

 

 
 


