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Elk voorjaar trekken ’s nachts duizenden padden 

vanuit de duinen naar de poldersloten in het 

Langeveld te Noordwijk om zich in het water voort 

te planten. Daarvoor moeten ze altijd een druk 

bereden weg oversteken, waarbij veel padden 

doodgereden worden. Om zoveel mogelijk dieren te 

redden worden de wegen ’s nachts afgezet met 

hekken. Dit gebeurt door leden van de 

Paddenwerkgroep van de Vereniging voor Natuur 

en Vogelbescherming Noordwijk, die vanaf eind 

februari tot eind april ’s avonds gaan kijken of er 

veel paddentrek plaats vindt. Is dat het geval, dan 

worden de wegen afgezet voor het doorgaande 

verkeer, dat dan van een alternatieve route gebruik 

kan maken. 

 

Zachte winter 

 

Het was dit jaar voor de 31e keer dat onze vereniging 

de paddenbescherming in het Langeveld op zich 

nam.  

Het jaar begon met een zachte en natte maand 

januari, gevolgd door een eveneens natte en zachte 

maand februari. Vooral de eerste helft van februari 

was uitzonderlijk warm: op 4 februari werd het 18º 

C. en regende het langdurig.  

Om erop voorbereid te zijn dat de padden wel eens 

heel vroeg uit hun winterslaap zouden kunnen 

komen is al vroeg aan de Gemeente Noordwijk 

gevraagd om de hekken en de verlichting zo spoedig 

mogelijk te plaatsen. Gelukkig bleek dat mogelijk 

en al op 10 februari was alles geplaatst en 

aangesloten. Op verschillende dagen vond toen al, 

hoewel op kleine schaal, al paddentrek plaats, maar 

dat was eigenlijk toch veel te vroeg voor de tijd van 

het jaar. 

Na 19 februari daalde de temperatuur sterk en vroor 

het bijna elke nacht. Dit duurde ruim 3 weken en in 

die tijd was er van paddentrek dan ook geen sprake. 

Vanaf 12 maart ging de temperatuur weer sterk 

stijgen en regende het regelmatig. De padden waren 

toen goed wakker en gedurende 10 dagen trokken 

ze massaal de sloten in. De wegen werden in die 

periode dan ook dagelijks afgezet. 

Vanaf 22 maart breekt er weer een frisse periode aan 

met bijna iedere dag nachtvorst en dus geen 

paddentrek.  

Vanaf 29 maart wordt het weer een stuk warmer, 

met dagelijks temperaturen rond 15º C. Er komt dan 

een tweede golf van trekkende padden op gang en 

de wegen worden weer iedere nacht afgesloten. 

Na 5 april volgt een wekenlange koele periode, 

waarbij iedere dag nog wel enkele padden worden 

gezien, maar meestal zijn dit dieren die uit de sloot 

komen en weer terug de duinen intrekken. De 

wegen worden in die tijd niet meer afgesloten en 

daarmee is de paddentrek dit jaar vroeg gestart en 

ook vroeg weer afgelopen. 

 

Slachtoffers 

 

Wat betreft het aantal doodgereden padden kunnen 

we melden dat er dit jaar veel meer padden 

slachtoffer van het verkeer zijn geworden dan in het 

jaar 2003.  

We telden er dit seizoen 2883 tegen 2495 in 2003. 

Toen was er een dalende lijn in het aantal dode 

padden. Wel moet hierbij opgemerkt worden, dat 

bijna driekwart van de slachtoffers valt ten zuiden 

van de Jeugdherberg namelijk 2080 van totaal 2883 

padden.  

Dit gedeelte van de weg langs de binnenduinrand 

kan helaas om verkeerstechnische redenen niet 

afgesloten worden.  

Hiermee lijkt het alsof de paddenbescherming zijn 

vruchten afwerpt. Omdat we echter niet weten 

hoeveel padden wel succesvol de weg overgestoken 

hebben, kun je hiermee nog niet per trajectvak het 

succes van de paddenbescherming aflezen. Maar het 

simpele feit dat er op het onbeschermde stuk bijna 3 

maal zoveel padden sneuvelen als in het 

beschermde gedeelte, zegt wel voldoende. 

Ook heeft een deel van de paddenpopulatie zich 

voortgeplant in de twee poelen bij de 

Langevelderslag en in het al gegraven deel van de 

duinbeek, die daarmee in dat opzicht zijn 

bestaansrecht al duidelijk bewezen heeft. 

 

Hekken en verlichting 

 

Wat betreft het functioneren van de hekken en 

lampen hebben we het afgelopen jaar niet te klagen 

gehad. Slechts 1 schijnwerper heeft het een keer af 

laten weten maar was door Wijkbeheer Gemeente 

Noordwijk weer spoedig vervangen.  

Op de beide buitenste draaihekken zijn behalve 

nieuwe inrij-verbodsborden ook extra waar-

schuwingsborden aangebracht, met daarop fraai 

afgebeeld een overstekende pad, uitgevoerd als 

sticker en vervaardigd door Frans Ruigrok.  

We denken dat het hiermee voor het verkeer nog 

duidelijker is waarom de wegen afgesloten zijn. 
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Excursie 

 

Op 19 maart vond er een nachtelijke paddenexcursie 

plaats voor een groep van 20 kinderen van een 

basisschool uit Sassenheim. Ze gingen, samen met 

hun ouders de paddentrek bekijken. Ze stuitten 

daarbij in het donker op tientallen padden, sommige 

al in paartjes, die zich van schrik voor de vele 

zaklantaarns, plat tegen de grond drukten. Ze 

werden door de kinderen liefdevol maar ook wel een 

beetje benepen opgepakt en naar de sloot gebracht.  

Ook zagen we verschillende kikkers en salamanders 

op weg naar de sloot. Ook zagen ze in het donker op 

het Zweefvliegveld een groep damherten in de 

schijnwerpers en de oplichtende ogen van een vos 

en enkele reeën in de duinen, wat door de kinderen 

als heel spannend en ook wel een beetje eng werd 

ervaren. 

 

Toekomst 

 

Het Zuid-Hollands Landschap was van plan om 

deze winter in het terrein langs de Vogelaardreef het 

tweede deel van de duinbeek aan te leggen, vanaf 

het zweefvliegveld naar de al gegraven beek bij de 

Langevelderslag.  

Alle vergunningen zijn inmiddels verleend, maar de 

start van de werken is verschoven vanwege een 

aantal bezwaren, die door bloembollenkwekers in 

de polder tegen de plannen zijn ingediend. Zij 

vrezen schade te lijden door de aanleg van de beek 

en het plaatsen van een scherm als 

grondwaterkering langs de Vogelaardreef. Juist dit 

scherm is bedoeld om overlast door grondwater in 

de polder te voorkomen. Het afhandelen van deze 

bezwaren zal zoveel tijd vergen, dat de 

werkzaamheden niet meer in dit winterseizoen 

kunnen worden uitgevoerd.  

Ook de padden zijn hiervan de dupe, want langs 

deze duinbeek zouden een viertal paddenpoelen 

worden gegraven, welke op den duur een goed 

alternatief moeten gaan vormen voor hun 

gevaarlijke oversteek naar de sloot aan de overkant 

de Vogelaardreef.  

We hopen voor de padden op een spoedige en 

gunstige uitslag van de bezwaarprocedures. 

 

 

De mensen die zich dit jaar met de 

paddenbescherming hebben beziggehouden zijn 

Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Martha 

Baalbergen, Jaap Eisenga, Kees Erkelens, Piet van 

der Luyt, Piet van Dijk, Frans Ruigrok, Annelies 

Marijnis, Ineke van Dijk, Herbert de Bruijn, Siem 

de Haas, Piet Broekhof, Martijn Kosterman, Bart 

Noort, Wim Breukers, Jelle van Dijk en Jan Jacobs. 

 

Wij danken hen voor hun inzet en hopen dat zij 

volgend jaar weer van de partij zullen zijn. 

Ook willen we Jaap Wassenaar en zijn collega’s van 

Wijkbeheer Noordwijk bedanken voor het verzorgen 

van het materiaal in het Langeveld. 

 




