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Elk voorjaar vindt er in het Langeveld te
Noordwijk op grote schaal paddentrek plaats. Dan
trekken duizenden exemplaren van de Gewone Pad
vanuit de duinen naar de poldersloten in de polder
Langeveld om zich voort te planten. Daarbij
moeten ze de Kapelleboslaan en de Vogelaardreef
oversteken. Door het verkeer komen er dan veel
om het leven. Onze vereniging zet zich in om de
padden bij het oversteken van deze wegen te
beschermen. Gedurende maart en april staan er aan
begin en eindpunt hekken, waarmee wij ’s nachts
bij voldoende paddentrek de wegen afsluiten.
De paddentrek in het Langeveld in Noordwijk
heeft dit jaar een rustig verloop gehad. Na een paar
koude, zonnige en droge wintermaanden gingen de
temperaturen eind februari flink omhoog. Op 28
februari viel er na weken droogte weer enige
regen. De eerste padden lieten zich direct zien en
op die dag zijn de wegen ook direct afgesloten.
Deze periode van zacht en vochtig weer duurde tot
8 maart, waarbij op 5 nachten de wegen zijn
afgezet. We telden toen bij elkaar 225 dode
padden. Vervolgens was het weer wekenlang
droog en koud, met bijna dagelijks nachtvorst. Pas
op 24 maart kwam de volgende trekgolf op gang
en die duurde tot 1 april. Gedurende 8 van die 9
dagen zijn de wegen afgezet en heeft het overgrote
deel van de padden de sloten opgezocht. Ook
vielen in die periode de meeste slachtoffers,
namelijk 1872 overreden padden.
Tot 10 april was het weer koud en droog en was er
nauwelijks trek. Tussen 10 en 20 april steeg de
temperatuur flink tot zo’n 16 à 18 ºC en waren de
wegen bijna elke nacht afgesloten. In die periode
telden we toch ook nog 398 doodgereden padden.
Na 20 april hebben we nauwelijks trekkende
padden meer gezien en zijn we gestopt met de
paddenbescherming.

aantal Gewone padden in de nieuwe poelen en in
de nieuwe duiker onder de weg. Ook zagen we een
aantal Kleine watersalamanders en Bruine kikkers.
Toch werden de nieuwe poelen merkwaardig
genoeg
voornamelijk
bevolkt
door
de
Rugstreeppadden, een soort die als een echte
pionier bekend staat. Van deze soort zwommen er
in het late voorjaar en de zomer duizenden
kwakbollen rond, en kropen de jonge padjes met
tientallen tegelijk uit de opdrogende poelen.
Blauwe reigers, Zwarte kraaien en zelfs een jonge
Buizerd deden zich daaraan weer tegoed.
In totaal hebben we helaas toch weer 2495 dode
padden geteld, hoewel dit maar de helft is van de
voorgaande jaren. Van de Gewone pad is bekend
dat het een gewoontedier is en dat ze elk jaar naar
hetzelfde water trekken waarin ze geboren zijn. We
hopen dat ze zich nu wat willen aanpassen en in de
toekomst de nieuwe duinbeek en paddenpoelen
gaan bevolken. Misschien dat er dan nog veel
minder verkeersslachtoffers zullen vallen.
De mensen die zich dit jaar met de
paddenbescherming hebben beziggehouden zijn
Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Martha
Baalbergen, Jaap Eisenga, Kees Erkelens, Piet van
der Luyt, Piet van Dijk, Frans Ruigrok, Annelies
Marijnis, Ineke van Dijk, Herbert de Bruijn, Siem
de Haas, Piet Broekhof, Martijn Kosterman, Bart
Noort, Wim Breukers, Jelle van Dijk en Jan
Jacobs.
Wij danken hen voor hun inzet en hopen dat zij
volgend jaar weer van de partij zullen zijn.
Ook willen we Jaap Wassenaar en zijn collega’s
van Openbare Werken bedanken voor het
verzorgen van het materiaal in het Langeveld.

We waren dit jaar erg nieuwsgierig
hoe de nieuwe duinbeek en de
nieuwe paddenpoelen langs de
Langevelderslag
zouden
gaan
functioneren. Al gauw na de eerst
paddentrek zwom er ook een klein
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