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Padden; slachtoffers van het verkeer 
Op het Westeinde, het weggetje langs Leeuwenhorst, wordt ieder jaar omstreeks april 
een groot aantal padden doodgereden. Bijna om de drie meter vind je een platgereden 
exemplaar. 
Bij een telling in 1976 kwam ik op een totaal aantal doodgereden padden van  
75 ex. en in 1977 op 55 ex. Ik vind dit bijzonder grote aantallen. 
Kan daar nu niets aan gedaan worden? Ik dacht bijv. aan het plaatsen van een 
afrastering van gaas met vangkisten, net als langs de Kapelleboslaan. 
Misschien kunnen we dan ook langs deze weg het doodrijden van padden voorkomen. 
 

G.de Croock 
                       -------------- 

 
Antwoord van de redaktie 
Dat hier veel padden worden doodgereden is de vereniging bekend. Een moeilijk-  
heid om hier iets te doen, is de geringe breedte van de berm. Het is onmogelijk  
om hier een gaasafzetting te plaatsen. Mocht op een of andere manier daar een 
oplossing mogelijk zijn, dan werken we wel op grond van de gemeente Noordwijker- 
hout. Een eventuele subsidie voor het plaatsen van afzettingen met vangkisten  
zal dan ook aan die gemeente gevraagd moeten worden. 
Het lijkt ons in eerste instantie beter, gezien de goede ervaringen met ons  
eigen gemeentebestuur, om de gaasafzettingen met vangkisten in Noordwijk zelf  
uit te breiden. Langs de gehele Duinweg, en in mindere mate Koepelweg en Prins 
Hendrikweg, worden zeer veel padden doodgereden en het plaatsen van afzettingen  
kan, gezien de breedte van de berm, beter daar plaats vinden. 
Het paddenprobleem is inderdaad een probleem voor het bestuur. Het is een zorg- 
vuldig afwegen van mogelijkheden. Het bestuur heeft het gemeentebestuur gevraagd 
bepaalde wegen in de trektijd af te sluiten, maar dat stuitte af op onoverkomen- 
lijke verkeerstechnische bezwaren. Het begin is er en dat wordt ieder jaar iets 
uitgebouwd. We hopen op die manier toch een bevredigende oplossing voor het padden- 
probleem te vinden. 
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