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HET PADDENAVONTUUR 

 
Er is heel wat gebeurt nadat ons het eerste schrijven bereikte over wat wij 

gemakshalve "Het paddenavontuur" hebben gedoopt. Bas van Leeuwen, student biologie 
te Amsterdam, heeft in het voorjaar van 1974 een onderzoek ingesteld naar de 
paddensterfte door het autoverkeer langs een deel van de Kapelleboslaan in het 
Langeveld. Hij kwam tot het volgende overzicht: 
 30 mrt. 31 mrt. 6 apr. 7 apr. 11 apr. 12 apr. 19 apr. 20 apr. 26 apr. 
A  260   37  62   20   16   14    3    0   1 
B  150  125 148  128  118  136   22   18   9 
C   57   34  96   43   88   93   16   19  10 
D    3    5   4    4    5    5    0    1   1 
E   27   26  22   41   46   46    9    5   2 

 
Totaal aantal doodgereden padden: 1975 stuks. 

A = eerste deel vanaf Kapelleboslaan 10 ong. 500 m. Dit deel is na iedere telling 
    schoongemaakt, zodat een indruk kan worden gekregen van het aantal slachtoffers 
    per 24 uur. 
B = De volgende 800 m, parallel aan de duinen. 
C = Het gedeelte van de Kapelleboslaan loodrecht op de duinen, ong.600 m. 
D = Smalle weg dwars door de bollenvelden loodrecht op de duinen. 
E = Smalle weg met aan de ene kant bollenvelden met slootje en aan de andere kant 
    een strook bos. 
De migratie begon in 1974 op 27 maart. 

Sinds 1973 is de pad (Bufo bufo) die in onze omgeving voorkomt een beschermd  
dier geworden. Met deze gegevens en met het resultaat van zijn onderzoek heeft  
de heer van Leeuwen zich tot het college van burgemeester en wethouders gewend  
met het verzoek hier iets aan te doen. Gelukkig vond hij bij onze bestuurders  
een willig oor. Na wat heen en weer geschrijf werd besloten contact met onze 
vereniging op te nemen om te trachten iets aan deze paddensterfte te gaan doen.  
De heer van Leeuwen wist dat men in Zwitserland proeven had genomen met een gaas-
afzetting langs gedeelten van wegen waar padden werden doodgereden. 

Nu was voor onze vroede vaderen een afzetting een prijzenswaardig initiatief  
maar na wat cijferwerk van de heer Dessing, directeur van gemeentewerken, bleek  
dit tevens ook wel wat prijzig te worden + ƒ 4000,-- voor een proefvak van  
2 x 100 meter. 

Het gemeentebestuur verzocht ons mee te werken met het plaatsen van de gaas-
afzetting, de controle en de afbraak na de trektijd. Dit verzoek hebben we 
vanzelfsprekend niet naast ons neergelegd en in overleg met de dienst gemeente-
werken werden rollen gaas, draad, paaltjes, vangkisten e.d. aangeschaft. Met een 
ploeg van ongeveer 20 man waren we zaterdagmorgen 8 maart aanwezig om samen met de 
heer van Leeuwen een proefvak uit te zetten aan dat deel van de Kapelleboslaan waar 
vorig jaar de meeste padden doodgereden werden. U kunt dit kunstwerk gaan 
bewonderen zo'n honderd meter ten zuiden van de Langevelderslag. 

Na enige uren van stug doorwerken stond de gaasafzetting aan weerszijden van de 
weg, ruim 100 meter lang en 40 cm. hoog. Aan elke kant 3 vangkisten, die iedere 
morgen trouw door de heer Gielen, lid van onze vereniging en ambtenaar van het 
Staatsbosbeheer, werden gecontroleerd. In de weekends wordt dit werk gedaan door de 
heer v.d. Oever. 

De padden die er in worden aangetroffen werden over de verkeersweg gebracht  
en in de sloot losgelaten. Als de trek vanuit de sloot terug naar duin begint 
worden de padden in duin losgelaten. 
En nu maar hopen dat dit systeem goed werkt. We zijn erg benieuwd naar de 
resultaten, die we ongetwijfeld in een volgende Strandloper zullen publiceren. 

Zo hebben we weer een klein beetje geprobeerd iets te doen voor een bedreigde 
diersoort in onze omgeving. Er is heel wat te doen aan de bescherming van wat  
leeft en groeit. Soms kost het veel moeite en veel tijd, soms kost het iets van 
onze vrije tijd en wat blaren op handen die dit werk niet gewend zijn. In ons  
geval kostte het de gemeente geen ƒ 4000,-- maar ongeveer ƒ 1000,-- en dank zij  
een enthousiaste ploeg medewerkers beleefden we een fijne morgen met veel zon  
met steeds het gezang van een Geelgors rondom ons. Een welbestede morgen! 
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