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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. Daarbij worden veel 
padden doodgereden. 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 is. Is dat het geval, dan worden de 
wegen afgesloten. Het doorgaande verkeer kan dan 
van een alternatieve route gebruik kan maken. 
Vreemde winter 
Als eind februari of begin maart de eerste zachte 
dagen met wat regen zich aandienen, komt 
doorgaans de paddentrek op gang. Dit jaar was het 
duidelijk anders. 
De maand januari was zo zonnig en zacht, dat we 
toen al bang werden dat de paddentrek wel eens 
heel vroeg zou kunnen gaan beginnen. Ook 
februari begon veel warmer dan normaal. Op 12 
februari werd het zelfs 14° C. Bovendien viel er 
tussen 9 en 14 februari veel regen. Evenals vorig 
jaar heeft Gemeentewerken Noordwijk daarop de 
hekken en de lampen voor de wegafzettingen 
vervroegd geplaatst en aangesloten. Toch lieten de 
padden zich niet zien. 
Gelukkig ging na half februari de temperatuur 
weer omlaag en kwam het weer tot nachtvorst. Op 
27 februari doken de temperaturen zelfs overdag 
tot onder het vriespunt en kwam het tot een koude-
inval met strenge vorst en veel sneeuw. Op 4 maart 
werd zelfs bij ons –15° C. gemeten. Daarna steeg 
de temperatuur weliswaar tot normaal niveau, maar 
ondanks de warme wintermaanden hadden we t/m 
14 maart nog geen pad gezien. Ook de 
jeugdexcursie op 11 maart naar de paddentrek 
moest het zonder padden stellen. 
Vanaf 14 maart gingen de temperaturen stevig 
omhoog. Op 15 maart meldden zich de eerste 
padden op weg naar de sloot. De wegen werden 
toen pas voor de eerste keer afgesloten.  
Hierna begon een lange periode van 3 weken, 
waarin iedere nacht veel paddentrek was en dus 
werden de wegen elke avond afgezet. Dit duurde 
tot 5 april. De trek was daarna afgelopen, want 
ondanks redelijk hoge avondtemperaturen van rond 
10°C en veel regen werd geen paddentrek meer 
waargenomen. 
  
 

Slachtoffers: teleurstellende tendens. 
Tijdens het weghalen van de hekken zijn ook weer 
de dode padden geteld. Hoewel we hoopten op een 
dalend aantal slachtoffers na de explosieve 
toename daarvan in 2004, laten de cijfers het 
tegendeel zien. We telden in totaal 4806 
doodgereden padden tegen 2883 in 2004. Van de 
4806 slachtoffers vielen er 4001 (83%) op het 
onbeschermde stuk tussen Noordwijk aan Zee en 
de Jeugdherberg. Op het beschermde gedeelte ten 
noorden van de Jeugdherberg vielen er 805 (17%). 
Positief is, dat ondanks het stijgen van de absolute 
aantallen dode padden, het percentage slachtoffers 
op het beschermde stuk jaarlijks wel daalt. Hieruit 
blijkt dus wel dat de paddenbescherming heel veel 
effect heeft. Naar verwachting zal dit effect nog 
verder versterkt worden door de aanleg van nieuwe 
paddenpoelen in het aangrenzende terrein van het 
ZHL. 
Nieuwe duinbeek 
Het Zuid-Hollands Landschap is inmiddels bezig 
om in het terrein langs de Vogelaardreef het 
tweede deel van de duinbeek aan te leggen, vanaf 
het zweefvliegveld naar de reeds gegraven beek bij 
de Langevelderslag. Langs deze duinbeek komen 
nog een viertal extra paddenpoelen, die in de 
toekomst voor de padden een goed alternatief 
moeten gaan vormen voor hun gevaarlijke 
oversteek naar de sloot aan de overkant de 
Vogelaardreef. De twee poelen welke in 2002 bij 
de Langevelderslag zijn aangelegd, hebben hun 
bestaansrecht al ruimschoots bewezen. Elk jaar 
krioelt het er nu van de jonge padjes. Ook worden 
er veel rugstreeppadjes en kikkertjes gezien. We 
hopen dat voor de padden de aanleg van de nieuwe 
duinrel met de vier poelen een goed alternatief is 
en dat ze voor hun voortplanting niet meer de 
gevaarlijke Kapelleboslaan en Vogelaardreef  
zullen oversteken.  
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, Siem de Haas, Piet 
Broekhof, Wim Breukers, Jelle van Dijk, Rob 
Jansson en Jan Jacobs. 
Van Frans Ruigrok hebben we helaas afscheid 
moeten nemen. Frans is op 20 augustus overleden. 
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Ook willen we Jaap Wassenaar en zijn collega’s 
van Wijkbeheer Noordwijk weer bedanken voor het 
verzorgen van het materiaal in het Langeveld.




