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vochtige voorjaar waardoor het gras veel sneller 

was gegroeid en er voldoende op het veld stond om 

te maaien. Een ander probleempje was het feit, dat 

een van de vrijwilligers een enkel had gebroken 

(gelukkig niet bij het veldwerk), en dat de tweede 

man in zijn eentje bang voor het vee was. Dit 

betekende dat het resultaat van een aantal nesten 

onbekend is gebleven.  De bezetting van de groep 

liep wat achteruit (zoals overal elders: 

druk,druk,druk).  

Het zou plezierig zijn als er mensen interesse voor 

deze  activiteit hebben.  

Voor geïnteresseerden : Er zijn half januari weer 

een aantal weidevogelcursussen gepland, waarvan 

een in de buurt: Gouda ! Mochten er 

belangstellenden zijn voor meewerken met de 

groep of voor het volgen van deze cursus, laat het 

dan even weten  a.u.b.Traditiegetrouw werd het 

seizoen besloten met een bijeenkomst in het Jan 

Verweycentrum (ook ernstig bedreigd).  

De nieuwe coördinator voor de Bollenstreek van 

Landschapsbeheer Zuid-Holland, Ruud Steggerda, 

hield aan het eind daarvan een dialezing over de 

Biebrzamoerassen in Polen. Deze moerassen langs 

de rivieren Biebrza en Narew bevinden zich 

ongeveer 200 km ten noordoosten van Warschau. 

Hoewel het accent beslist niet lag op vogels, 

werden er in 10 dagen door de groep 149 soorten 

waargenomen.  

In een bepaalde plaats stuitten ze o.a. op een groep 

van 100 Ooievaars. Ook zwarte ooievaars werden 

regelmatig gezien. 

Van de roofvogels noem ik: Rode en Zwarte 

wouw, Zeearend, Schreeuwarend, Bruine en 

Blauwe kiekendief.  

Aan spechten: Zwarte, Groene, Grote bonte, 

Middelste bonte , Drieteen en Draaihals. 

Aan sterns: Grote, Noordse, Zwarte, Witvleugel-,  

Witwangstern en Visdief. 

Dit is slechts een kleine greep. Wie geïnteresseerd 

is, kan deze lijst van mij kopiëren.  

Uiterst jammer was, dat de belangstelling  voor 

deze slotavond weer  zeer matig was .  

Het resultaat van onze groep zag er voor het 

afgelopen seizoen uit als volgt : 

 

 

Soort Aantal nesten RESULTAAT 

  Bekend Uit Niet uit 

grutto 17 16 7 9 

kievit 70 66 23 43 

tureluur 4 4 0 4 

scholekster 15 11 7 4 

wulp 2 2 0 2 

kuifeend 1 1 1 0 

slobeend 1 1 1 0 

wilde eend 12 10 5 5 

meerkoet 18 11 6 5 

waterhoen 4 3 2 1 

TOTAAL 144 125 52 73 
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Elk jaar zorgt de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk in het Langeveld  

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 afsluiting 

van die wegen. 
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Omleidingsborden 

 

Dit jaar is de belangrijkste wegomleiding, nl. via 

de Duinschoten, door Gemeentewerken voorzien 

van nieuwe borden met daarop aangegeven de 

omleidingsroute.  

We hopen hiermee de weggebruikers meer 

duidelijkheid te verschaffen om zo verwarring en 

nodeloos negeren van de afsluitingen te 

voorkomen. 

 

Vroege paddentrek 

 

Ook dit jaar hebben we weer een extreem zachte 

winter gehad, de vierde op rij. Aan het eind van 

een zachte maand januari gingen de temperaturen 

extreem omhoog.  

Willem-Alexander en Maxima trouwden op 02-02-

02 bij een temperatuur van 17º C, een record voor 

de tijd van het jaar. Bij  de voorbereiding van de 

paddenbescherming is toen besloten om enkele 

weken eerder te beginnen en hebben we 

Gemeentewerken gevraagd om zo spoedig 

mogelijk de hekken te monteren.  

In de plaatselijke bladen werd over de padden-

bescherming geschreven.  

En in de Zeekant verscheen ook een bericht in de 

gemeentepagina.  

Na 12 februari daalden de temperaturen weer tot 

normale waarden en liet de paddentrek gelukkig 

toch nog even op zich wachten. Waarschijnlijk zijn 

de padden die zachte winters al gewend. 

In de laatste week van februari ging de 

dagtemperatuur weer zodanig omhoog dat de 

paddentrek wel op gang moest komen. De eerste 

keren dat de wegen werden afgesloten, waren 25 

en 26 februari en dat was aan de vroege kant. 

Op 6 maart begon een lange periode van zacht en 

vochtig weer, welke zou duren tot 3 april. Op de 

meeste avonden in die periode zijn de wegen ‘s 

nachts afgezet geweest; in totaal is dit 22 keer het 

geval geweest. 

Op 3 april was het ook direct de laatste keer dat de 

padden massaal de wegen overtrokken. 

 

Slachtoffers 

 

Ook dit jaar zijn er weer veel slachtoffers gevallen 

onder de padden. Het totale aantal doodgereden 

padden bedroeg dit jaar 5169, tegen 4625 in 2001. 

Op de weg van Noordwijk tot de Jeugdherberg 

hebben onze vrijwilligers in 5 weken 2543 dode 

padden geteld, tegen 3341 in 2001. Dit is triest, 

maar daar kunnen we niets aan doen. De wegen 

kunnen daar niet afgezet worden. We hoopten, dat 

de vele drempels die daar vorig jaar aangelegd 

zijn, de automobilisten zou dwingen daar 

langzamer ofwel voorzichtiger te rijden. We 

krijgen de indruk dat daarvan een positief effect 

uitgegaan is. 

Juist in het beschermde stuk is het aantal 

slachtoffers fors gestegen, nl van ruim 1285 in 

2001 naar 2626 het afgelopen jaar.  

 

De nacht van 12 op 13 maart was wel het 

dieptepunt van het seizoen. Ineke en Annelies 

telden toen meer dan 1100 doodgereden dieren. 

 

Tegenslag 

 

Op 8 maart werden we volledig verrast door een 

telefoontje uit de Oase aan het Langevelderslag, 

dat er een grote filmploeg in aantocht was vanuit 

de richting Lisse, bestaande uit zo’n 40 

vrachtwagens. Met het verzoek of we die vanwege 

de wegafzetting in goede banen wilden leiden. 

Gelukkig was er een professionele begeleiding bij 

deze colonne, maar desondanks was een gedeelte 

van de groep afgedwaald. Deze groep werd 

onverwacht bij de Jeugdherberg geconfronteerd 

met een wegafzetting. Het formaat van deze 

trucks-met-oplegger, geladen met allerlei cabines, 

toiletwagens en een compleet restaurant was 

zodanig dat deze de bocht Duinschoten-Boender 

nooit zouden kunnen nemen. In overleg zijn de 

wagens doorgelaten en hebben ze hun tocht naar 

het Langevelderslag kunnen voltooien.  

Maar omdat de padden onverstoord de weg bleven 

oversteken, heeft dat wel een aantal dieren het 

leven gekost. Enkele weken later na beëindiging 

van de filmopnamen, is de karavaan ‘s nachts 

zonder problemen weer vertrokken. Die nacht was 

er geen paddentrek. 

 

Materiaalpech 

 

Dit jaar werden we ook verschillende keren met 

materiaalpech geconfronteerd. Al in het begin 

weigerden twee schijnwerpers op het kruispunt 

Langevelderslag te branden. Ook de beide 

knipperbollen functioneerden slecht door vocht of 

ouderdom. De knipperbol bij de Ruigenhoek liet 

het zelfs na 20 maart helemaal afweten. 

Ook het achterste draaihek, dat door een vroegere 

aanrijding ontzet was, gaf door zijn gewicht grote 

problemen. We hebben dit door middel van een 

zwenkwieltje provisorisch kunnen repareren, maar 

Gemeentewerken heeft toegezegd de hekken deze 

winter na te zien. Ook kunnen dan enkele 

verkeersborden, die van de hekken ontvreemd zijn, 

weer aangevuld worden. 
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Nieuwe ontwikkelingen. 

 

Het Zuid-Hollands Landschap, de eigenaar van het 

bos langs de Kapelleboslaan en de Vogelaardreef, 

is gestart met de aanleg van een duinbeek door hun 

natuurgebied. Dit gebeurt in fasen. De eerste fase 

houdt in het afplaggen van de twee weilandjes aan 

weerszijde van de Langevelderslag, de aanlag van 

twee poelen daarin en het maken van een duiker 

met een afwateringssloot vanaf de Langevelderslag 

naar de polder. De eerste fase in inmiddels 

uitgevoerd. 

In de tweede fase, welke volgend jaar op het 

programma staat, wordt een duinbeek aangelegd 

vanaf het zweefvliegveld naar het zuiden. Ook 

worden er dan een aantal poelen aangelegd.  

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. 

 

De mensen die zich het afgelopen jaar ingezet 

hebben voor de paddenbescherming, waren Wim 

Baalbergen, Wil Heemskerk, Martha Baalbergen, 

Berthelle Passchier, Kees Erkelens, Piet van der 

Luyt, Piet van Dijk, Frans Ruigrok, Annelies 

Marijnis, Ineke van Dijk, Siem de Haas , Piet 

Broekhof, Martijn Kosterman, Bart Noort, Wim 

Breukers, Jelle van Dijk en Jan Jacobs. 

 

We danken hen voor hun inzet en hopen, dat zij 

volgend jaar weer van de partij zullen zijn. 

 

 

 




