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Dierenwereld krijgt de ruimte om te hoppen 
door Gerco Mons 

 

Dieren moeten de mogelijkheid krijgen om van het ene natuurgebied naar het andere te 
hoppen. Daarvoor hebben dieren een eigen verbindingsweg nodig. Op de grens van de 
Achterhoek en Duitsland komt zo’n route.  

  
 

 
Het gebied langs de Toldijk in het buitengebied van Westendorp. krijgt een nieuw bos, waar op dit moment de mais nog groeit. In deze omgeving komen  

ook twee te bouwen dassentunnels uit. Foto: Theo Kock  
Een goed bewaard geheim. Dat is het prachtige gebied tussen de Toldijk en Kersendijk in het 
buitengebied van Westendorp. Goed, de bezoeker moet zich niet willen storen aan het geluid 
van voortrazende auto's van de A18, maar toch. "Hier komt bijna niemand", weet Piet 
Kleingeld van de gemeente Oude IJsselstreek. "Af en toe een verdwaalde fietser, maar daar 
blijft het bij." 
 
Erg vervelend vindt Kleingeld dat niet. Want het gebiedje is één van de parels van Da'sgoed. 
Een mooie naam voor een soort snelweg van zo'n vijfhonderd meter breed voor dieren die van 
het ene naar het andere natuurgebied willen hoppen. Zo'n snelweg heet officieel ecologische 
verbindingszone. "Een vreselijke term, maar ik weet niets beters", glimlacht Kleingeld. 
 
Da'sgoed moet de bossen in en rond het Duitse Anholt verbinden met de Slangenburg en de 
Boven Slinge.  



 
"Dieren moeten eenvoudig de overstap kunnen maken tussen de verschillende 
natuurgebieden." 
 
Vorig jaar is definitief besloten om Da'sgoed te gaan ontwikkelen. 
 
Grote boosdoener voor de natuurlijke verbindingsroute is de A18 tussen Doetinchem en 
Varsseveld. Rijkswaterstaat heeft inmiddels laten weten dat er in de buurt van de 
Bijvankstraat twee dassentunnels worden aangelegd onder de A18 door. De tunnels zijn 
ongeveer een kleine halve meter hoog en breed. Ter hoogte van de te boren tunnels wordt 
langs de rijksweg gaas geplaatst om de dieren in de richting van de tunnel te dirigeren. 
 
Het is de bedoeling dat klein wild vanaf dat moment niet meer de A18 over hoeft te steken om 
aan de andere kant te komen. "Nu zoeken ze zich nog rot naar een geschikte plaats", weet 
Kleingeld.  
 
De dieren laten zich in het uiterste geval niet tegenhouden. "Dat merken we aan het aantal 
ongelukken. Het komt steeds vaker voor dat dieren worden aangereden. Nee, cijfers heb ik 
niet. Het is een gevoel dat ik heb." 
 
Een populaire passeerplek bij dieren is het viaduct van de Veldkampstraat over de rijksweg. 
Aan beide kanten van de straat is bewust gekozen voor veel groen. De bomen hangen zo'n 
beetje over de A18, waardoor dieren maar twintig meter zonder rugdekking van groen hebben 
bij het oversteken.  
 
De das is de meest in het oog springende dier dat gebruik moet gaan maken van de 
verbindingsroute. Vandaar ook de naam. Er zijn inmiddels al wel wat dassen gezien in het 
gebied, maar de verwachting is dat het er meer gaan worden als de tunnels eenmaal gereed 
zijn.  
 
Aan de bewoners van de natuurlijke verbindingsweg tussen Anholt en Westendorp wordt 
gevraagd mee te werken aan het aantrekkelijker maken van het gebied voor dieren. Gedacht 
wordt aan het aanleggen van poelen, laantjes en het op een natuurlijke manier beheren van de 
bermen.  
 
Eén landeigenaar heeft aangegeven een nieuw bos van liefst acht hectare te willen aanleggen 
langs de Toldijk. De provincie en de gemeente zien de plannen wel zitten. Kleingeld: "Een 
buitenkansje. Straks krijg je een mooi aaneengesloten stuk bos tussen het bestaande 
Hoenderbos en de A18." 
 
De gemeente Oude IJsselstreek heeft inmiddels zelf ook al besloten tot de aanleg van een 
grote poel in het nieuwe bosgebied aan de Luimesweg langs de Keizersbeek tussen Sinderen 
en Breedenbroek.  
 
Die hoek van Da'sgoed is nu nog een zwakke plek. "Daar is op dit vooral landbouw te vinden. 
Dat hoeft geen belemmering te zijn. Er wordt op dit moment gesproken met een boer die zijn 
bermen wel op een natuurlijke manier wil gaan beheren. Dat is al een mooie eerste stap", 
vindt Kleingeld. 
 
Het is volgens hem ook geen ramp voor de verbindingsroute. "Mensen zoeken altijd de 



snelste route. Dat geldt voor dieren niet. Die hebben alle tijd en zigzaggen zich door het 
landschap." 
 
Kleingeld heeft nog wel één ultieme droom. Een viaduct voor dieren over de A18. "Dat zou 
wel heel geweldig zijn, maar ik denk niet dat dat er van gaat komen. Kwestie van centen hè. 
Helaas."  
 


