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In de afgelopen maanden maart en april heeft de 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk weer de bescherming op zich geno
men van de trekkende padden in het Langeveld. 
Elk voorjaar trekken duizenden padden uit de 
duinen en de bossen langs de binnenduinrand 
naar de sloten in het Langeveld, om daarin hun 
eieren af te zetten. Daarbij moeten ze de Voge
laardreef of de Kapelleboslaan oversteken. Hier
bij vielen in het verleden onder de padden veel 
verkeersslachtoffers. Onze vereniging heeft zich 
het lot van deze padden aangetrokken. In samen
werking met de Gemeente Noordwijk zijn draai
hekken op de bewuste wegen geplaatst, zodat 
indien nodig de wegen kunnen worden afgezet, 
en wordt het verkeer omgeleid. Dit jaar is de 
paddentrek vlot verlopen. 
De belanghebbende bewoners in het Langeveld 
zijn in februari ingelicht over de afsluiting van de 
Vogelaardreef en de Kapelleboslaan. De plaatse
lijke kranten hebben aandacht besteed aan de 
paddentrek en ook de regio-TV-zender Kanaal 7 
heeft een reportage verzorgd over de padden. 
Op 18 februari heeft Gemeentewerken de hekken 
en bijbehorende schijnwerpers geplaatst. 
Op 27 februari zijn de hekken voor de eerste keer 
door de medewerkers van de Natuurvereniging 
dichtgezet. De invallende dooi na een pittige 
vorstperiode zorgde voor de eerste paddentrek, 
die voor de padden wel eindigde op het dikke ijs 
in de sloten. De eerste helft van maart was een 
koude periode. Alleen op 14 en 18 maart was er 
enige trek bij iets zachter weer. Pas op 22 maart 
sloeg het weer volledig om. In de daarop volgen
de, erg natte periode tot 8 april werden de hek
ken 16 keer gezet. Daarna brak er een periode 
van erg schraal weer aan, en is er nauwelijks 
meer paddentrek waargenomen. Op 22 april is 
de paddenbescherming voor 1994 afgesloten , en 
is aan Openbare Werken verzocht de hekken en 
lichten weer weg te halen. 

Hoewel we dit jaar kunnen terugzien op een 
goed en vlot verlopende padden bescherming, 
met een groep fijne en enthouiaste mensen die in 

wind en regen elke avond hun kontroleronden 
maakten, moet ons wel van het hart, dat er toch 
nog veel padden doodgereden worden. 
Vooral in de eerste uren na het invallen van de 
duisternis worden de hekken veelvuldig door au
tomobilisten genegeerd en vallen er onder de 
padden veel slachtoffers. Enkele tellingen in de 
ochtend direkt na zonsopkomst gaven de volgen
de aantallen doodgereden padden: 
donderdag 24 maart: 445 dode padden 
vrijdag 25 maart: 370 dode padden 
zaterdag 26 maart: 212 dode padden 
donderdag 31 maart: 310 dode padden 
vrijdag 1 april: 162 dode padden 
Totaal op 5 willekeurige dagen meer dan 1500 
slachtoffers. Hierbij dient te worden aangetekend 
dat lang niet alle dode padden kunnen worden 
geteld, omdat kauwen, kraaien en eksters zich 's 
morgens vroeg al te goed doen aan de paddelijk
jes. Als alleen al op 5 willekeurige dagen meer 
dan 1500 padden omkomen, zullen er in de gehe
le trekperiode een veelvoud aan dieren omko
men. 
Mogelijk ku41nen er voor 1995 aanvullende maat
regelen genomen worden om dit te voorkomen. 

In 1994 zijn de hekken in totaal 19 keer geplaatst, 
tegen in 1991 15 maal, in 1992 13 maal en in 1993 
14 maal. 

De medewerkers bij de paddenbescherming wa
ren Willem Baalbergen, Leen van Duijn, Jelle van 
Dijk, Kees Verwey, Kees Erkelens, Ingrid van der 
Meulen, Christien Alkemade, Heinz Selter, Pim 
Goddijn, Jan Jacobs, Rien Sluys, Bart Noort, Wim 
van Capellen, Robbert Erents, Merijn van Leeu
wen, Stefan Belt, Jisca Bot, Stef Nes, Thijs Zonoe
veld en Shirley Duivenvoorde. 

Wat betreft de paddenbescherming in 1994 kun
nen we terugzien op een geslaagd beschermings
project. Voor volgend jaar hopen wij d.m.v. 
aanvullende maatregelen het aantal doodgere
den padden nog sterk te verminderen, maar hier
over zal nog nader overleg moeten worden 
gevoerd met de Gemeente Noordwijk. 
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