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Paddenbescherming in het Langeveld beëindigd 
 
Jan Jacobs 
 
In november van vorig jaar heeft de 
Paddenwerkgroep van onze vereniging besloten 
om te stoppen met de beschermingsmaatregelen 
voor de padden in het Langeveld in Noordwijk. 
Door de herinrichting van het terrein Langeveld 
van het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) zijn 
ideale omstandigheden geschapen voor de padden 
in het ZHL en het aangrenzende gebied van de 
Amsterdamse Waterleiding Duinen, om zich in 
nieuw water voort te planten, zonder dat ze drukke 
verkeerswegen hoeven over te steken. Maar het 
leek ons toen ook verstandig om de paddentrek in 
het seizoen van 2009 nog te blijven volgen. 
Daarom hebben we op gunstige dagen voor de 
paddentrek de aantallen dode padden geteld. 
 
Het aantal verkeersslachtoffers is dit jaar hoger 
uitgevallen dan vorig jaar, namelijk 752 stuks 
tegenover 630 in 2008. Op het vanouds 
onbeschermde deel, de Duinweg en Randweg 
tussen Noordwijk en Stay-ok, is het aantal dode 
padden teruggelopen van 465 naar 392. Op het 
overige, vroeger beschermde deel, namelijk de 
Kapelleboslaan en Vogelaardreef is een toename 
vastgesteld van 195 dode padden,  namelijk van 
165 naar 360. Hierbij moet worden aangetekend 
dat daar aanzienlijk meer verkeer is geweest, 
doordat de wegen dit jaar niet afgesloten zijn 
geweest. 
 
Ook is er in het voorjaar gekeken hoe het de 
padden in de poelen en de duinbeek vergaan is. 
Half maart vonden we de eerste eiersnoeren. Half 
april zwommen er al ontelbaar veel paddenlarven 
rond. En een maand later konden we constateren 
dat het een vruchtbaar jaar voor de padden was 
geweest, want in het hele terrein van het Zuid-
Hollands Landschap wemelde het van de jonge 
padjes, zowel in het open terrein als in het bos. 
Hetzelfde verschijnsel deed zich zes weken later 
voor met de Rugstreeppadjes. Deze dieren hebben 
het wel moeilijker gehad dan de gewone pad, want 
door de lage waterstand van de duinbeek zijn veel 
larven van de Rugstreeppad door droogte 
omgekomen. De duinbeek is op een groot aantal 
plaatsen volledig uitgedroogd. De paddenpoelen en 
enkele delen van de duinbeek zijn echter door hun 
grotere diepte altijd watervoerend geweest. Dit is 
door het ZHL bewust gedaan om bij calamiteiten 
zoals onverwacht grote of langdurige droogte de 
flora en fauna in het water kans van overleven te 
bieden. De Rugstreeppad heeft als pioniersoort 

bewezen zich onder moeilijke omstandigheden te 
kunnen handhaven. En ook hier weer met succes. 
Rond half juni wemelde het terrein voor de tweede 
keer van de jonge padjes, maar dit maal van de 
Rugstreeppadjes. 
 
Met het beëindigen van de paddenbescherming 
door onze vereniging sluiten we een zeer langdurig 
en succesvol project af. Vanaf 1974 hebben 
tientallen leden van onze vereniging zich daar 
jaarlijks enthousiast voor ingezet. Velen hebben dit 
gevoeld als een persoonlijke bijdrage aan de natuur 
in Noordwijk. De nieuwe inrichting van het 
aangrenzende terrein van het ZHL heeft er 
uiteindelijk voor gezorgd dat de 
paddenbescherming door de wegafzettingen in het 
Langeveld overbodig is geworden. De padden 
worden door de nieuwe duinbeek en de 
paddenpoelen nu permanent voorzien van 
voortplantingswater, zonder dat daar menselijke 
maatregelen genomen hoeven te worden. De dieren 
kunnen nu zichzelf bedruipen en zijn voor de 
voortplanting bij het ZHL in veilige handen. Of dit 
succes blijft, zal natuurlijk ook afhangen van het 
beheer van de beek en de poelen door het ZHL, 
maar daar hebben we alle vertrouwen in. 
 
Wat betreft het 
onbeschermde deel van het 
traject, tussen Noordwijk 
en Stay-ok, moeten we 
constateren dat daar het 
aantal dode padden 
eveneens terugloopt. 
Hiervoor moeten andere 
oorzaken zijn. Nu we 
besloten hebben met de 
paddenbescherming te 
stoppen lijkt het zinvol om 
langs dat deel van de weg 
waarschuwingsborden te plaatsen voor de 
paddentrek, zodat de automobilisten geïnformeerd 
worden over dit natuurverschijnsel. Ze kunnen dan 
met hun rijgedrag daar rekening mee houden. 
 
Dank is ook verschuldigd aan de Gemeente 
Noordwijk. Allereerst voor de beschikbaarstelling 
van de hekken en verlichting voor de 
wegafzettingen. Maar dank in het bijzonder aan de 
dienst Openbare Werken, die jarenlang de hekken 
en lampen hebben aangebracht en onderhouden en 
deze bij storingen vlot hebben gerepareerd. Zonder 
hun inzet zou de paddenbescherming niet zo 
succesvol zijn geweest. 




