
 

 

 
Jaap van den Top 
 
Aan: College van B&W Barneveld 
 
Betreft: Paddenoversteek Heetweg 
Kootwijkerbroek, [14 juni 2020] 
 
 
Geacht college, 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie stel ik u, op grond van artikel 42 van de 
organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de paddenoversteek bij de 
Heetweg. 
 
Aan het begin van de Heetweg bij de natuurplas Loofles ligt een paddenoversteek. Deze 
oversteek moet voorkomen dat de padden op hun tocht naar het water worden doodgereden. Na 
hun winterslaap, februari/maart, gaan de padden op weg naar het water om hun eitjes in het 
water te leggen om zo voor nageslacht te zorgen. Deze oversteek is nu aan een grondige 
onderhoudsbeurt toe. Wilde zwijnen hebben de oversteek vernield en er is achterstallig 
onderhoud. Bij het wijkplatform Kootwijk is deze oversteek al verschillende keren aan de orde 
geweest maar tot op heden is het probleem niet opgelost. 
 

    
 
Vragen 
1. Is het college op de hoogte van de slechte onderhoudsstaat van de paddenoversteek? 
2. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze oversteek? 
 
In 2004 is begonnen met het overzetten van de padden door het plaatsen van een afscheiding 
zodat de padden in een emmer terecht kwamen en dagelijks werden deze emmers aan de 
overkant van de weg geleegd. In dat jaar en volgende werden er wel 4000 padden per jaar 
overgezet. Later zijn er tunnels in het wegdek aangebracht en daardoor is het nu niet bekend 
hoeveel amfieën er gebruik van maken. 
 
3. Wordt deze oversteek nog gebruikt door de padden? 
4. Als de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud wil het college er dan voor zorgen 
dat, voor de volgende paddentrek, de oversteek wordt hersteld? 



 

 

5. Is het mogelijk om voor de gelden die nodig zijn voor het onderhoud  het 
plattelandsontwikkelingsfonds of staatsbosbeheer aan te spreken? 
 
Wij zien uit naar uw antwoorden. 
 
Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie, 
Jaap van den Top 
 
 
 
 
 
 


