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Sinds 2008 worden structureel overzetresultaten van de 
paddenwerkgroepen verzameld binnen Padden.nu. Hieruit 
kunnen aantalstrends worden berekend voor gewone pad en 
bruine kikker. De aantallen gewone padden zijn in 2021 nog 
verder afgenomen. Ten opzichte van de start van Padden.nu in 
2008 worden er grofweg 60% minder padden overgezet. De 
trend vertoont daarmee een matige afname over de hele periode 
en een sterke afname over de laatste 12 jaar. Een zorgelijke 
ontwikkeling voor één van de algemeenste amfibieën. Ook in 
andere Europese landen zoals Engeland en Zwitserland neemt de 
soort af. De oorzaak is nog onduidelijk, maar ligt mogelijk in een 
combinatie van verlies aan habitat, insectensterfte door het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, landschapsversnippering door 
wegen en toenemende verkeersdrukte, intensivering van de 
landbouw en klimaatverandering. In tegenstelling tot de gewone 
pad is de trend van de bruine kikker nog steeds stabiel. Hoewel in 
2021 ook duidelijk minder bruine kikkers zijn overgezet.  
Deze trends zijn berekend op basis van data van Padden.nu, een 
platform voor en door paddenwerkgroepen, onderhouden door 
RAVON. Elk voorjaar zetten honderden vrijwilligers in Nederland, 
georganiseerd in deze paddenwerkgroepen, duizenden amfibieën 
veilig de weg over. Daarmee worden veel verkeersslachtoffers 
voorkomen en bovendien, via media-aandacht en excursies, veel 
mensen geïnformeerd. Op het kaartje is te zien waar er door de 
bij Padden.nu aangesloten werkgroepen amfibieën worden 
overgezet en van welk deel van de groepen er ook gegevens zijn 
ontvangen voor de trends.  
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Aantalstrend Padden.nu gewone pad: matige afname

Aantalstrend Padden.nu bruine kikker: stabiel
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Meer weten? 
zie www.padden.nu

Locaties waar in 2021 
amfibieën zijn over- 
gezet en van welk 
deel gegevens zijn 
doorgegeven (rood).
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