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De afgelopen maanden hebben weer du izenden pad
den uit  de  du inen d e  overs teek over de  Kape l lebos
laan en de Vogelaardreef gemaakt om in de s loten 
aan de overkant  voor nakomeli ngen te gaan zorgen.  
Het is  nu voor het  derde jaar geweest, dat  de padd en
beschermi ng tijdens de trek werd geregeld door mid
del van d ra a ihekken, d ie de  gemeente Noordwi jk in  
1991 heeft geplaa tst, en door de  Vereniging voor Na
tuur- en Vogelbescherming werden bed iend . De we
gen waarover d e  padden trekken kunnen dan op 
dagen waarop veel trek optreed t a fgesloten worden, 
zoda t  het a u toverkeer wordt omgeleid . 
Ondanks deze beschermi ngsmaatregelen i n  het Lan
geveld hebben veel padden de trek naar de s loten niet 
gehaald en zijn ze door het langskomend verkeer 
doodgereden. Vooral in de weekei nden is geconsta
teerd, d a t  nogal wat  au tomob i l isten de hekken nege
ren. 
Maar ook op de niet beschermde wegen langs de bin
nend u inrand worden veel padden doodgered en. Be
kende plaatsen h iervan zijn het bos langs de Rand
weg tegenover de  Kraa iers laan, en een gedee l te van 
de Duinweg tegenover Pui k  en Duin. 
Van de bewoners i n  het Langeveld zi jn er voor zover 
ons bekend geen klachten b innengekomen. Wel heb
ben d iverse a u tomobi l is ten, d ie de geplaatste hekken 
negeerden, te kennen gegeven, da t  ze niet begrepen 
waarom de weg was a fgezet. Kenne l i j k  hebben ze de 
overstekende padden niet eens opgemerkt! Misschien 
kan een bord met de  vermeld ing " OVERSTEKENDE 
PADDEN" ook deze mensen du ide l ijk  ma ken waa r-
om de  wegen zijn a fgezet. 

· 

Wel is het opgeva l len, da t  i n  het begin van de padden
trektijd meer mensen de hekken negeren dan la ter  in  
het  seizoen. Kennel i jk is  h ier ook een bepaa lde gewen
n ing nod ig om de au tomob i l is ten te motiveren. 
De d raa ihekken, de knipperl ichten en de schi jnwer
pers hebben goed gefunctioneerd, zi j  het d a t  de ha ngs
loten na enkele jaren d ienst i n  weer en wind wel een 
druppel tje ol ie nod ig hadden. Jammer genoeg is één 
van de hekken na de trekperiode beschad igd door 
een au tomobi l i s t  d ie de berm inreed . 
Ook d i t  jaar heeft een grote groep enthousiaste vri jwi l-

l igers van d e  Vereniging voor Natuur- en Voge lbe
scherming Noordwi jk  het op zich genomen om dage
l i jks te gaan ki jken of de pad den actief werden. Om 
ons niet door vroegti jd ig trekkende padden te l a ten 
verrassen was aan Gemeentewerken gevraagd om 
a l  in de loop vun februur i  de hekken te p luatsen. 

Di t is op _
1 H februil ri gebeurd .  Daa rna is het weer de 

eerste d m· weken erg koud gebleven. Pas op maan
dag 1 5  mu u rt is er voor het eerst  paddentrek van bete
kenis opgetreden, en zi jn de hekken geplual<; t. Daarna 
werden de hekken gep laats t  op 1 8, 21,  22 en 23 maart. 
Voora l op 21 en 22 maart waren s ti jgende temperatu
ren, gevol�d door regen ideu le_omstand igheden. Tus
sen het Dumd a mse S lag en de Jeugd herberg werd en 
op d ie u vonden honderden d ieren doodgereden en op 
de afgezette weggedeel ten s lechts enkele .  
Dau rna Vl' rsch ra u I de het weer, totda t  op 30 maurt op
nieuw een weL· rsverbcteri ng optrad .  De hekken wer
den vervolgens geplaa ts t  o p  3 0  en 31  m a  u r t  e n  1 ,  2 en 
5 apri l .  Voora l op 3 1  maa rt en 1 a p r i l  hebben zeer veel 
padden de ove rsteek gewaagd . Ook op '1 en 1 0  apr i l  
waren er  goede omsta nd igheden voor de paddentrek 
en werden bij tempera tu ren tussen 9 en 1 2  grad en en 
zachte regen de wegen afgezet. 
Toch was toen de padd en trek d uidel i jk  over zi jn 
hoogtepunt heen. Er volgd e een koude, schra le  week, 
met temperu turen van 5 tot H graden. De laatste trek
periode was van l ó  tot 1 H  <l pri l ,  waa rb i j  toen is opge
val len dat  er veel d ode  f1adden werden geteld op de 
Duinweg, op het gedee te voorbi j  de woning van bos
wachter  Gie len. Daa rna is er ondanks wa rm weer en 
regen geen trek va n betekenis meer opgetreden, en is 
op 26 apri l aan Gemeentewerken gev raugd de hekken 
en l ichten vven weg te ha len. 
De paddentrek is in  1 993 va nwege de kou erg laat  op 
gang gekomen, L'n heeft in  totaa l  5 weken ged uurd .  
De hekken zijn i n  totaa l 14  maal geplaatst. In 1 992 
was d i t  1 3  rnaa l L·n in 1 99 1 1 5  maa l .  
De medewe rkers b i j  de pad dentrek in  1 993 wa ren Wil
lcm Baa l be rgen, Leen van Dui jn, Jc l le va n Di jk, Kees 
Verwey, Piet  va n der Luyt, Kees Erkelens, Pa ul  van 
der Linden, l ngrid van der  Meu len, Heinz Se! ter, Pim 
Godd i jn, Jan Jaco bs, Rien Sl ui js .  Richard Zonneveld, 
Femke Vi nk, Dave Za ppey, Stefa n Bel t, Meri jn van 
Lee u wen, Wi rn van Cappe l len en Ba rt No ort. 
Hoewel wi j  nil't de pretentie hebben om a l le padden 
in  Noord wi jk  L'L'n vei I i ge oversteek te kunnen garan
deren, kuni1L·n WL' a l len terugzien op een geslaagde ac
t ie om vee l van on;.e padden in Noord wi jk vei l ig aan 
de overka nt van de weg te kri jgen. 
H iermee is het fei t  dat d e  pad in  Nederland een offici
eel beschermde stu tus heeft, door samenwerking van 
de Gemeente Noord wi jk en de Verenig ing voor Na
tuur- en Vogel bescherming Noordwi jk  i n. pru kti jk  ge
bracht .  
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