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In 1991 begon voor de paddenbescherming in het Lan
geveld een nieuwe periode. In d at jaar werden op drie 
plaatsen draaibare hekken geplaatst waardoor op avon
den met pad dentrek het verkeer kon worden omgeleid . 
Na het seizoen werd de nieuwe situatie ten gemeente
huize geëvalueerd. Bij d i t  gesprek waren van de kant 
van de gemeente wethouder Willms en de heer Turion 
aanwezig, terwijl Wim Baalbergen en ondergetekende 
de vereniging vertegenwoordigden. Dit gesprek leidde 
er toe d at verschillende zaken d ie in het eerste jaar niet 
geheel naar wens waren verlopen, konden worden ver
beterd. Mede hierdoor kende het seizoen 1992 bijzon
der weinig problemen. De borden die de alternatieve 
route aangaven werden op tijd geplaatst. Juist door 
deze borden was het aantal klachten over doorrijdende 
automobilisten op avonden dat de hekken geplaatst wa
ren, veel kleiner dan in 1991 . Ook de medewerking van 
de aanwonenden verliep dit jaar zonder grote proble
men. Er kwamen geen klachten van de camping en drie
maal belde een aanwonende met het verzoek de hekken 
te plaatsen (Mevr. Koomen en Mevr. Alkemade). Bij de 
politie werd wel een klacht ontvangen van een verbol
gen automobilist d ie tijdens het plaatsen van d e  hekken 
niet wenste te stoppen om te vernemen waarom hij bij 
de Langeveld erslag kans liep in d e  hekken te rijden! 

In 1992 werden 13 maal de hekken geplaatst (in 1991 15  
maal). Di t  gebeurde in 1992 op de volgende data: 5 
maart - 7 maart - 8 maart - 10 maart - 12 maart - 17 
maart - 18 maart - 20 maart - 31 maart - 12 april - 17 
april - 24 april - 26 april. 

Gemeentewerken was d it jaar goed op tijd met het 
plaatsen van de installaties (14 februari). In de voor
gaande jaren werden wij verrast d oor bijzonder vroege 
paddentrek in de laatste week van februari! Op 5 maart 
steeg de dagtemperatuur voor het eerst tot 15 graden 
en in de avond begon het bij een temperatuur van 1 1  
graden licht te regenen. Voor de padden zijn dergelijke 
omstandigheden ideaal om massaal op pad te gaan. Op 
7 maart was het weer bijzonder zacht, maar het bleef 
wel d roog. Dit weerhield een aantal padden (veel min
der dan twee dagen eerder) er niet van om bij een 
avondtemperatuur van 10 graden toch de overkant van 
de weg op te zoeken. Ook de volgende dag (8 maart) 
kende een "zwoele" avond, d it keer met mist. Wederom 
werden de hekken geplaatst. Op 10 maart en 12 maart 
regende het bij een temperatuur van 7-8 graden. Hoe
wel er van massale trek geen sprake was (te koud), sta
ken toch zoveel padden over, dat op beide avonden de 
hekken werden geplaatst. Ook op 1 7, 18 en 20 maart wa
ren er geen ideale omstandigheden: temperatuur net on
der de 10 graden en lichte regen of mist. Op zulke 
dagen komt de trek vaak aarzelend op gang. De surveil
lant d ie na het vallen van de d uisternis zijn ronde doet, 
merkt dan soms nog niets van de komende paddentrek. 
Gelukkig werden wij op 18 maart om 21 .30 u gebeld 
door Mevr. Koomen, zodat er nog kon worden ingegre
pen. In d e  laatste decade van maart regende het regel
matig, maar de temperatuur was steeds zo laag (5-6 
graden) dat er nauwelijks trek van padden werd vastge
steld . Alleen op 31 maart bleek het bij lichte regen en 

een temperatuur van 7 graden nodig te zijn tot actie 
over te gaan. 
In 1991 werden de hekken voor het laatst op 2 april ge
plaatst .  In 1992 bleek het noodzakelijk om in april nog 
v iermaal in actie te komen. Na een vrij lange d roge pe
riode begon het op 12 april bij een temperatuur van 12 
graden licht te regenen. Bij zulke omstandigheden is 
het eigenlijk helemaal niet nodig om eerst te kijken of er 
ook werkelijk padden oversteken of al plat gereden 
zijn. Ook op 17 april waren de weersomstand igheden 
ideaal voor de padden. Na een paar koude d agen liep 
de temperatuur in de namiddag op tot 10 graden waar
bij het flink ging regenen. Dat het roos ter voor de sur
veillance moet doorlopen tot eind april werd d it jaar 
heel duidelijk onderstreept. Op 24 april en 26 april wer
den d e  hekken nogmaals geplaatst. Weer was er sprake 
van een temperatuur boven de 10 graden in combinatie 
met regenval . 

Direct na beëind iging van de surveil lance werd aan de 
gemeente gevraagd hekken, borden en knipperlichten 
weg te halen. Helaas werd d aar enkele weken mee ge
wacht. Het gevolg hiervan was dat er aan de hekken 
werd gerommeld en dat waarschuwingsborden werden 
gedraaid . Gelukkig kwam het d it jaar niet tot d iefstal 
van verkeersborden en tot het forceren van de draaihek
ken. Wat d e  technische uitvoering van het geheel be
treft, is er vooral deze wens: vervanging van de kleine 
hangsloten door grotere en betere. Na een paar regen
buien zijn de kleine sloten nauwelijks meer open en 
d icht te krijgen en door het kleine formaat is het vaak 
bijzonder moeilijk om het hek weer geborgd te krijgen. 
Een slot met een langere beugel zou dit  probleem kun
nen verhelpen. 
De paddensurveillance werd in 1992 verzorgd door 
Richard Zonneveld, Femke Vink, Robbert Erens, Rien 
Sluys, Jan Jacobs, Heinz Selter, Pim God dijn, Ingrid van 
der Meuten, Paul van der Linde, Piet van der Luyt, 
Kees Erkelens, Jelle van Dijk, Kees Verweij, Leen van 
Duijn en Willem Baal bergen. 
Leden die ook eens actief aan de paddenbescherming 
willen meewerken, kunnen zich aanmelden bij Jelle van 
Dijk (tel. 01791-10833). Sommige medewerkers hebben 
er geen enkele moeite mee om na vele jaren trouwe 
dienst de sleutelbos aa n een ander over te dragen! 
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