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Verslag Paddenbescherming 2001 
 

Jan Jacobs 

De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk zorgt elk jaar in het Langeveld in 

Noordwijk voor de paddenbescherming. Het is een 

alom bekend verschijnsel, dat de Gewone Pad, 

welke het gehele jaar door op het land leeft, in het 

voorjaar poelen en sloten opzoekt om daarin de 

eitjes af te zetten. In de herfst komen de padden uit 

de aangrenzende AWD-duinen en overwinteren 

massaal in de binnenduinrand, in het Kapellebos en 

het gebied van het Zuid-Hollands Landschap aan 

de Vogelaardreef. Als de padden in maart bij hun 

nachtelijke trek de Kapelleboslaan en de 

Vogelaardreef oversteken, worden ze massaal 

doodgereden. Door het afzetten van de wegen bij 

paddentrek probeert de vereniging dit zoveel 

mogelijk te voorkomen. Gemeentewerken 

Noordwijk plaatst hiervoor in februari de nodige 

draaihekken, lampen en verkeersborden. Onze 

vereniging zorgt in maart en april met een 

twintigtal vrijwilligers ‘s nachts voor de bediening 

van de hekken. 

 

Vroege paddentrek 

We hebben dit jaar een extreem zachte winter 

gehad. Bij  de voorbereiding van de 

paddenbescherming is zelfs overwogen om enkele 

weken eerder te beginnen met het controleren van 

het tracé. Gemeentewerken had de hekken e.d. ook 

al extra vroeg geplaatst. Terwijl gewoonlijk in 

februari de Elfstedentocht wordt gereden, bloeiden 

nu midden februari de Bosanemonen en de 

Winterjasmijn bij temperaturen van 14° C. 

Gelukkig werd het de tweede helft van februari 

weer wat kouder en kregen we zelfs een paar 

weken helder en droog weer met nachtvorsten. 

Vanaf 6 maart stegen de temperaturen weer flink 

en regende het veel. Tot 16 maart werden de 

wegen vrijwel  iedere nacht afgesloten. 

Desondanks zagen we ook dat er veel padden het 

slachtoffer werden van het verkeer. Van 8 tot 12 

maart worden er 2160  dode padden geteld, veel 

meer dan in heel het vorige jaar. 

De tweede helft van maart daalden de temp-

eraturen weer tot normale dagwaarden van 5 à 7° C 

en vond er nauwelijks paddentrek plaats. Maar 

vanaf  28 maart tot 8 april steeg de temperatuur 

weer tot 8 à 12° C, met een uitschieter van 17° C 

op 2 april. De padden gingen weer massaal op pad. 

De wegen werden in deze periode 11 nachten 

afgesloten, maar desondanks vonden we ’s mor-

gens 2257 verkeersslachtoffers. Na 8 april heeft er 

nauwelijks nog enige paddentrek plaatsgevonden. 

In totaal zijn de wegen 20 nachten afgesloten  

geweest. 

 

Verkeersslachtoffers 

Ondanks de inzet van onze vrijwilligers is het dit 

jaar niet gelukt om het aantal slachtoffer terug te 

brengen. Integendeel, het aantal doodgereden 

padden is dit jaar enorm omhoog gegaan. Terwijl 

in 2000 in totaal ruim 1600 doodgereden padden 

werden geteld, komen we dit jaar aan het droevige 

aantal van 4630! 

 

Oorzaken 

Over de oorzaken van deze toename valt weinig te 

zeggen. Mogelijk zijn er gewoon veel meer padden 

dan voorheen, en vallen er daardoor veel meer 

slachtoffers. Dit zou dan wel kunnen betekenen dat 

de paddenbescherming in de afgelopen jaren zijn 

vruchten heeft afgeworpen. Maar mogelijk is er 

veel meer verkeer dan normaal geweest. Typerend 

is dat er juist in de 2 weekeinden, die in de 

belangrijkste trekperioden vielen, de overgrote 

meerderheid van de slachtoffers is gevallen. En we 

weten uit ervaring, dat er dan nogal wat verkeer ‘s 

nacht via het Langeveld van en naar het 

uitgaanscentrum van Noordwijk gaat. En dat juist 

dit verkeer zich niet zo goed aan de aangegeven 

omleiding houdt. 

 

Hekken 

Dit jaar hebben we wel wat problemen gehad met 

de hekken. De oude hangsloten waren aan 

vervanging toe en zijn door een sponsor 

vervangen. Het achterste hek aan het eind van de 

Duinschoten functioneerde slecht. Het hek is 

enkele jaren geleden door een aanrijding ontzet 

geraakt. Gemeentewerken van Noordwijk heeft het 

hek weliswaar weer rechtgezet, maar desondanks 

zakt het hek toch steeds verder uit. Het is dan nog 

slechts met grote moeite te tillen en over de weg 

heen dicht te draaien. Hopelijk kan hiervoor een 

afdoende oplossing worden gevonden. Wat betreft 

de overige kleine mankementen aan de hekken en 

de verlichting, deze werden door Gemeentewerken 

van Noordwijk steeds goed en vlot gerepareerd. 

De draaihekken zullen volgend seizoen een iets 

ander uiterlijk krijgen, met een gewijzigde 

opstelling van de verkeersborden e.d.  

Dit vanwege de nieuwe voorschriften van het 

Wegenverkeersregelement. 

Ook proberen we te komen tot een betere 

aanwijzing van de omleidingsroute. Hierdoor 

zullen hopelijk meer  automobilisten van deze 
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omleidingsroute gebruik gaan maken. Dan kan het 

aantal verkeersslachtoffers onder de padden in het 

Langeveld  hopelijk weer aanzienlijk afnemen. 

 

Toekomst 

Bij het Zuid-Hollands Landschap zijn ver-

gevorderde plannen voor de aanleg van een 

duinbeek in het gebied tussen Vogelaardreef en de 

duinen, met daaraan verbonden een aantal poelen. 

Deze beek moet gaan lopen vanaf het 

zweefvliegveld naar het zuiden, slingerend door 

het landschap en de poelen voedend met schoon 

kwelwater. De beek kruist de Langevelderslag met 

een eco-duiker en mondt bij het Kapellebos via een  

duiker onder de Kapelleboslaan uit in de polder. 

De duinbeek doorkruist dus precies het 

overwinteringsgebied van onze padden. Hoewel 

padden bij hun trek naar de sloten zeer trouw zijn 

aan hun “geboortegrond”,  is het niet denkbeeldig, 

dat ze zich dan in deze poelen zullen gaan 

voortplanten, zodat ze dan niet meer zo massaal de 

wegen hoeven over te steken. De toekomst zal het 

uitwijzen. 

 

Wij danken alle mensen, die zich dit jaar voor de 

paddenbescherming hebben ingezet, en hopen dat 

zij volgend jaar weer van de partij zullen zijn. 

 

 

 

Wie? 
 
Wij zoeken nog enkele mensen, die in het voorjaar willen meewerken aan de 

paddenbescherming in  Noordwijk. 

Dit houdt in, dat je 1x per week in maanden maart en april ‘s avonds na 

zonsondergang samen met een ervaren paddenbeschermer in het Langeveld 

gaat kijken of er paddentrek plaatsvindt.  Zo ja, dan zet je samen de weg af 

met de draaihekken, die daar door de Gemeente zijn aangebracht. En de 

volgende ochtend zet je ze weer terug. 

Het is beslist niet zo, dat je padden opraapt en overzet. 

Het kost je die avond ongeveer één à anderhalf uur aan tijd. 

 

Heb je interesse of vragen?  Of wil je je aanmelden? 

Dan graag even bellen naar Jan Jacobs. tel 071-3610396 

 

In februari volgt dan een instructieavond, en kun je kennismaken met de 

andere paddenbeschermers. 
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