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Blauwe Reiger 8-18 % en Zwarte Kraai 6 %.)  Bij 
de zoogdieren springt de Hermelijn er uit, incl. 
Wezel/Bunzing 15 %. 
De overige predatoren zijn Torenvalk, Havik, 
Sperwer, Bruine Kiekendief, Kauw, Kleine 
Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Ooievaar, Rat, Vos 
en Kat. 
Ten overvloede wijs ik er nog even op dat dit de 
cijfers zijn uit 6 geselecteerde gebieden 
en dus niet als algemeen geldend kunnen worden 
beschouwd. 
Kortom, u ziet dat het nog niet meevalt om een 
volwassen Kievit of Grutto te worden. Duidelijk is 
ook dat maatregelen als het huidige systeem van 
bescherming via nestbescherming, het sluiten van 
overeenkomsten voor de maaidatum, het niet 
maaien van slootkanten en  betaling voor 
uitgekomen legsels niet in staat zijn om de 
terugloop van de Grutto en Kievit te stuiten. 
 
De conclusie is dat het hele beschermingsgebeuren 
dus anders moet, volgens het Ministerie van LNV. 
 De huidige contracten worden nog wel 
gecontinueerd, maar vanaf 1 januari 2009 moet het 
hele systeem op zijn kop. Wordt vervolgd dus. 

De bescheiden weidevogelgroep, die over is, had 
een prima seizoen en  zag vooral het aantal 
Kieviten aanzienlijk toenemen. Dit werd 
verrassend genoeg veroorzaakt door het feit dat 
een van de boeren een gedeelte van het land ging 
gebruiken voor de teelt van mais. 
Van de 81 kievitsnesten bevonden zich er liefst 40 
in de maisvelden, evenals 2 van de 3 
scholeksternesten. Een bijzonder opvallende 
ontwikkeling. 
 
Het resultaat van het afgelopen seizoen (2007) ziet 
er uit als volgt : 
    
Soort Aantal 

nesten 
Resultaat 

 
  Bekend Uit Niet 

uit 
Grutto 3 3 3 - 
Kievit 81 81 73 8 
Tureluur 4 4 4 - 
Scholekster 3 3 3 - 
Wilde Eend 3 3 3 - 
Totaal 2007 94 94 86 8 
(totaal 2006 :   72            70          64         6   ) 

 
 

Verslag Paddenbescherming 2007 
 
Jan Jacobs 
 
Elk voorjaar trekken in Noordwijk ’s nachts 
duizenden padden vanuit de duinen naar de 
poldersloten in het Langeveld 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 de alternatieve route gebruik maken via 
Duinschoten en Langevelderlaan. 
 
Vroege paddentrek na zeer zachte winter 
Maart is altijd de maand van de paddentrek. Rond 
de 10e van de maand worden de padden wakker en 
komt de paddentrek in het Langeveld op gang. Dit 
duurt dan ongeveer een maand, maar het verloop 
ervan is erg afhankelijk van het weer. Hoe hoger 
de temperatuur en hoe meer het regent, des te 

sneller verloopt de paddentrek. Maar dit jaar zou 
het heel anders uitpakken. 
Vanwege de zachte winters van de afgelopen jaren, 
werden uit voorzorg de hekken en verkeersborden, 
die gebruikt worden om de wegen af te sluiten, al 
in de laatste week van februari geplaatst. Want na 
de extreem zachte winter 2006/2007 (volgens het 
KNMI de zachtste sinds 1706) vonden we het 
raadzaam de voorbereiding rond half februari klaar 
te hebben. En dat was maar goed ook, want al op 
20 februari, bij een temperatuur van 12 °C en  
lichte regen, kwamen de padden massaal op gang. 
Er volgde een natte periode, die duurde tot 16 
maart. In deze tijd zijn de hekken 16 keer gezet. 
Maar toen was het ook afgelopen en werden er 
weinig of geen padden meer gezien. Dat was dan 
ook een heel vroeg einde van de trek, want in 2006 
moest de paddentrek toen nog beginnen! Die 
verliep toen van 24 maart tot 20 april. Het is 
opmerkelijk dat er bij het verloop van de 
paddentrek in twee opeenvolgende jaren een 
tijdsverschil zit van meer dan een maand. 
Na 16 maart brak er een lange droge periode aan, 
waarbij het tot 6 mei niet meer regende.  Op 26, 27 
en 30 maart en 3 april werden de hekken wel 
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geplaatst, niet vanwege regen, maar meer vanwege 
de extreem hoge temperaturen van 15 à 16 °C. In 
de hele maand april is er in Nederland nauwelijks 
een druppel regen gevallen. Volgens het KNMI 
viel er in De Bilt 0,3 mm, ook een record sinds 
1901. In april is er dan ook geen paddentrek meer 
geweest. 
 
Slachtoffers 
Dit jaar zijn er veel minder padden het slachtoffer 
geworden van het verkeer. Telden we in 2005 wel 
4806 dode padden en in 2006 nog 2772, dit jaar 
werden er slechts 1239 doodgereden. Het ligt voor 
de hand om dit toe te schrijven aan de nieuwe 
duinbeek die evenwijdig loopt met de 
Kapelleboslaan en de Vogelaardreef, waar de 
paddenbescherming plaats vindt. Maar juist hier 
was het aantal slachtoffers slechts weinig minder, 
nl. 513 tegen 584  in 2006. De grote winst werd 
behaald op het onbeschermde deel, nl. tussen 
Noordwijk en de Jeugdherberg Stay-ok. Hier 
vielen dit jaar slechts 726 slachtoffers tegen 2188 
in 2006. Er moeten dus andere oorzaken zijn om 
het grote verschil in aantallen slachtoffers te 
kunnen verklaren. Zijn er vorig jaar minder padden 
gaan trekken? Heeft de grote droogte na 16 maart 
een rol gespeeld? Ook bij andere 
paddenwerkgroepen langs de binnenduinrand 
wordt gemeld dat de paddentrek dit jaar afwijkend 
is verlopen.  
 
In de nieuwe duinbeek in het gebied Langeveld 
van het Zuid-Hollands Landschap hebben we wel 
paddenlarven gezien van Gewone pad en 
Rugstreeppad, maar nog slechts in kleine aantallen. 
Ook van Bruine en Groene kikker en de Kleine 
watersalamander zijn in de duinbeek en de 
paddenpoelen larven waargenomen. In de toekomst 
moeten de duinbeek en de vier paddenpoelen het 
voortplantingswater vormen voor de padden, die 
tot nu toe vanuit de duinen naar de sloten in Polder 
Langeveld gingen. Het begin is er. 
 

Jeugdexcursie 
Op 19 maart heeft er weer een jeugdexcursie van 
de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk plaatgevonden naar de paddentrek. Met 
ongeveer 25 kinderen, en met vele ouders hebben 
we in het donker een wandeling gemaakt langs de 
Vogelaardreef om de paddentrek te bekijken. Door 
de droogte waren er maar weinig padden te zien, 
maar gelukkig vonden we er in het licht van de 
vele zaklantaarns nog een aantal, waaronder een 
paar dubbele. Ook staken er een paar salamanders 
de weg over. De meeste kikkers en padden zaten in 
de kolk bij het sluisje bij de Langevelderslag. Met 
een schepnet hebben we deze dieren er uit gevist 
en in de duinbeek losgelaten. Ook kregen vele 
Bootsmannetjes,  Geelgerande waterkevers, 
Spinnende watertorren en Kleine watersalamanders 
de vrijheid terug. Voor veel kinderen was het een 
ontdekkingstocht. 
 
Uitvoering 
Tijdens de uitvoering zijn er dit jaar geen grote 
problemen geweest. Op 1 maart en 19 maart is het 
licht in het Langeveld uitgevallen en moesten de 
afzettingen weer worden weggehaald. Op 13 maart 
verdween er een hangslot, waarna er op alle 
hekken nieuwe sloten werden gezet.  
Een uitgevallen schijnwerper werd door 
Gemeentewerken Noordwijk weer snel 
gerepareerd. Op 4 april heeft de politie d.m.v. de 
paddenhekken de wegen afgesloten, nadat er in de 
bocht bij het zweefvliegveld een ernstig 
verkeersongeluk had plaatsgevonden. 
 
De mensen die zich dit jaar met de 
paddenbescherming hebben bezig gehouden zijn 
Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Martha 
Baalbergen, Jaap Eisenga, Kees en Jopie 
Erkelens, Theo en Nico van den Berg, Piet van 
Dijk, Annelies Marijnis, Ineke van Dijk, Siem de 
Haas, Piet Broekhof, Wim Breukers, Jelle van Dijk 
en Jan Jacobs. 
Ook willen we Jaap Wassenaar en zijn collega’s 
van Wijkbeheer Noordwijk weer bedanken voor het 
verzorgen van het materiaal in het Langeveld. 

 

 




