Verslag paddenbescherming

Jan Jacobs
De voorjaarstrek van de Gewone Pad in Noordwijk
heeft in 1997 een betrekkelijk rustig verloop ge
had. Zoals inmiddels wel algemeen bekend is, trek
ken deze padden in het voorjaar massaal uit de
duinen naar de sloten in de polder om zich daarin
voort te planten. De Vereniging voor Natuur- en
Vogelbescherming Noordwijk speelt hierop in door
de padden bescherming te bieden als ze de druk
bereden Kapelleboslaan en Vogelaardreef moeten
oversteken.
Nadat de dienst Gemeentewerken eind februari in
het Langeveld langs de Kapelleboslaan en de Vo
gelaardreef de draaihekken en de verlichting had
geplaatst, hebben onze medewerkers aan de pad
denbescherming weer hun jaarlijkse taak op zich
genomen. Dagelijks werd direct na zonsondergang
het beschermingstraject geïnspecteerd en werden,
bij gunstige omstandigheden voor de padden, de
wegen afgezet. Ook op weg naar het Langeveld
werd al op de Duinweg gekeken of er paddentrek
was, en werden de doodgereden padden geteld.
Op 7 en 8 maart werden de eerste padden gesig
naleerd.
Vanaf 13 maart kwam de trek goed op gang, en in
de periode van 13 maart tot 2 april werden de we
gen bijna dagelijks afgezet, Totaal is dit op 23 da
gen gebeurd. Dit is aanzienlijk vaker dan in de
voorgaande jaren. Maar wij hadden besloten om
de padden dit jaar minder risico's te laten lopen.
Bij constatering van geringe hoeveelheden padden
werden de wegen afgezet.
Normaal gesproken lopen de padden wel tot 20
april, zij het dat in die laatste weken de trek voorna
melijk weer terug gaat naar de duinen. Maar dit
jaar is het in die laatste weken wel erg stil geble
ven en dachten we dat de trek wel over was. Maar
bij stijgende temperaturen en regen op 25 april en
de daarop volgen de week werden er toch weer
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veel padden geteld en is de controle met een
week verlengd. Er zijn in die week toch nog veel
padden doodgereden, ondanks dat de wegen nog
extra afgezet werden. Ook dit jaar zorgden de pad
den dus weer voor een verrassing.
We kunnen niet aan de indruk ontkomen, dat dit
seizoen minder padden zijn overgetrokken dan in
andere jaren. Mogelijk heeft de trek zich meer ge
leidelijk voltrokken en hebben we er daardoor min
der van gemerkt. Maar er was geen sprake van
topnachten met duizenden trekkende padden, zo-.
als in voorgaande jaren altijd wel het geval is ge
weest. Ook van nachten waarin honderden dieren
doodgereden werden, was dit jaar geen sprake.
De hoogste aantallen waren dit jaar 165 stuks op
woensdag 26 maart en 90 stuks op woensdag 2
april. In 1996 en ook in voorgaande jaren is het
meerdere malen voorgekomen dat tussen de 200
en 500 dieren in één nacht omkwamen.
Enkele technische mankementen zoals uitgevallen
lampen, een afgebroken vergrendeling door een
aanrijding, en enkele defecte knipperbollen wer
den weer snel door Gemeentewerken gerepareerd.
De groep paddenbeschermers bestond dit jaar uit
Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Jelle van Dijk,
Kees Verweij, Leen Bedijn, Jan de Ridder, Wim
Breukers, Richard Zonneveld, Kees Erkelens, Piet
van de Luyt, Rien Sluijs, Merijn van Leeuwen, Wim
van Capellen, Stef van Nes, Robert Erents en Jan
Jacobs. Voor volgend jaar wordt weer op hun me
dewerking gerekend.
Maar ook nieuwe medewerkers zijn volgend jaar
welkom om gedurende de maanden maart en april
een keer per week het traject in het Langeveld te
controleren. Indien je hiervoor belangstelling hebt,
dan graag even een berichtje naar Jan Jacobs, tel.
071-3610396.

