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1. ALGEMEEN 

Het was een spannend jaar, het eerst jaar zonder Joop van Buuren, die jaarlijks 4 
maanden aan deze activiteit besteedde. Daar deze inspanning niet door één persoon 
kon worden geleverd is in het project, dat voor deze activiteit is geschreven, dezelfde 
werkwijze aan gehouden als die al enkele jaren geleden in Pijnacker gebruikelijk is. 
Namelijk dat de locatiecoördinatoren contact hebben met de overzetters en dat de 
projectleider contact heeft met de locatiecoördinatoren en verder voor alle 
randverschijnselen zorgt. Het was ook de bedoeling om meer per email en internet te 
werken. 
 
We kregen het al in eind januari, begin februari behoorlijk benauwd, de 
dagtemperaturen waren erg hoog, gelukkig waren de avondtemperaturen een stuk 
lager. Op 22 februari zijn de eerste padden overgezet, een maand eerder dan in 2006. 
Op 1 april is de overzetactie afgesloten. Waarbij de actie Putten doorliep tot 17 april. 
 
Net als vorige jaren was het migratiegedrag en de resultaten per avond tussen de 
locaties wisselend, mede veroorzaakt door het landschappelijke verschil (bebost, 
weilanden of bebouwing) tussen de locaties. De medewerking van de weggebruikers 
was gevarieerd: van nieuwsgierigheid en spontane hulp tot onbegrip, boosheid en 
tegenwerking. De inzet van de overzetters was overwegend goed, waarbij door de lange 
overzetperiode wel een vermoeidheid optrad 
 
De negen locatiecoördinatoren hebben regelmatig de overzetters bezocht op de 
locaties; waarbij dit jaar geen koffie is verstrekt; dit werd ingegeven doordat de 
temperaturen vroeg in de avond daalden en de behoefte aan koffie niet aanwezig was. 
Tijdens de overzetactie hebben diverse overzetters zich afgemeld, vaak op het laatste 
moment en vervanging was dan niet mogelijk, ook zijn afspraken niet altijd nagekomen. 
Dit jaar is de handleiding per locatie verstrekt en vrijwel altijd via de email verstuurd. 
 
De aantallen zijn een stuk lager dan andere jaren, dit is een landelijke tendens. De 
verwachting is dat de paddentrek over een heel lange periode heeft plaatsgevonden. 
Ook de droogte heeft daar niet positief op ingewerkt. Hierbij springen de aantallen van 
de Brasserskade (incl Middelweg) in het oog, deze zijn vrijwel hetzelfde als vorig jaar; 
de verklaring waarbij is de effectieve en vaste afzetting van de weg. 
 
De samenwerking met de gemeenten was goed. De gemeente Delft heeft hekken, 
verkeers- en tekstborden en ca 100 roosters voor rioolputten geplaatst en informatie 
opgenomen in het gemeenteblad. We kregen van de gemeente het advies dat de politie 
een instructie zou geven om voorbijgangers aan te spreken bij wegafzettingen. Door 
ziekte bij de politie is dat niet gelukt en op een gegeven moment was het te laat. 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft verkeersborden geplaatst. Door onze 
tussenkomst gaf de gemeente Pijnacker-Nootdorp toestemming aan de gemeente Delft 
om verkeersborden op de Noordeindseweg (grondgebied van Pijnacker-Nootdorp) te 
zetten. De gemeente Den Haag heeft met instemming gereageerd over een mogelijke 
puttenactie in Ypenburg in 2008. 
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In het voorjaar heeft de KNNV en vele bewoners hun stem laten horen over de renovatie 
van oeverbeschoeiing in Kerkpolder door de Groenservice Zuid-Holland. De plannen 
worden bijgewerkt. 
 

2. DE LOCATIES 

In alfabetische volgorde binnen Delft en Pijnacker. 
 

A. Delft 

 

Brasserskade 
Deze weg vormt de verbinding tussen Delft en Nootdorp en op het naastgelegen 
fietspad worden hier amfibieën overgezet op het gedeelte wat grenst aan de sportvelden 
tot ± 200 meter voorbij de kruising met de Middelweg. Afgelopen jaar is de weg is voor 
doorgaand verkeer afgezet. 
Door woningbouw aan de noordkant van de Brasserskade is daar de leefomgeving van 
amfibieën sterk verslechterd. Maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn 
dringend gewenst. 
 
Diverse locaties 
Op een aantal overige locaties zijn amfibieën overgezet. Deze locaties waren de 
Korftlaan, Kuyperweg, Willem Dreeslaan 
 
Kerkpolderweg  
Deze weg valt sinds januari 2004 onder beheer van de gemeente Delft en loopt door 
een recreatiegebied met sportvelden, volkstuinen, restaurant en zwembad.  
Er is veel (auto)verkeer in de avonduren vanwege de sportactiviteiten en het 
partycentrum. Vanwege het doorrijverbod zijn de reacties van automobilisten regelmatig 
onvriendelijk, ook worden de hekken verwijderd om zich doorgang te verschaffen. 
Desondanks is deze locatie zeer geschikt voor ouders met kinderen of een schoolklas. 
Helaas is geconstateerd dat vanaf 2001 het aantal amfibieën terugloopt. 
Het komende jaar begint de gemeente Delft met herinrichting van het gebied, inbreng 
van de KNNV bij de planvorming heeft geleid tot een natuurvriendelijk concept met veel 
aandacht voor de amfibieën. Helaas is het nieuwe college van B&W op de eerdere 
toezegging teruggekomen. 
 
Middelweg  
De Middelweg (sinds 2002 onder beheer van de gemeente Den Haag) vormt de 
afscheiding tussen De Hertenkamp en de nieuwgebouwde woonwijk Brasserhout.  
De KNNV afd. Regio Delft heeft in april 2000 bezwaar aangetekend tegen de plannen 
om de Middelweg te ontsluiten als toegangsweg voor de nieuwe woonwijk. Het bezwaar 
en het daaropvolgende overleg hebben ertoe geleid dat bij de reconstructie van de 
Middelweg amfibieëntunnels, geleidewanden en wildroosters in het voorjaar van 2005 
zijn aangebracht. De grond- en bouwwerkzaamheden in de afgelopen jaren zijn vrijwel 
zeker de oorzaak van de sterke daling van het aantal amfibieën. 
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In principe zijn hier geen overzetactiviteiten meer nodig door de aangebrachte 
voorzieningen. Op ons verzoek heeft de gemeente de staat van de tunnel 
gecontroleerd. Er is geconstateerd dat - tot op heden - weinig amfibieën gebruik maken 
van de tunnels. 
 
Noordeindseweg 
Dit is een typische landweg, smal met weinig verlichting en redelijk druk door 
autoverkeer tussen Delfgauw en Delft. Sinds 2003 worden hier padden overgezet. Door 
extra inzet van vrijwilligers is het aantal waargenomen amfibieën sterk toegenomen, 
echter de verkeersmortaliteit is hoog in verhouding met andere locaties. 
 
Oude IJsbaan 
Er zijn ongeveer dezelfde aantallen overgezet, de hoeveelheid doodgereden padden is 
wel flink hoger. De paddentrek liep wat golvend dit jaar. Het begon vroeg, 14 februari. 
Daarna meerdere periodes met paddentrek afgewisseld met stille weken. 
 
Prins Bernardlaan 
Dit is een locatie waar flink wat padden voorkomen echter weinig wegverkeer. Eén 
bewoners zet ze over. 
 
Tweemolentjeskade 
De Tweemolentjeskade loopt vanaf Delft door het recreatiegebied Delftse Hout richting 
Delfgauw. Het is een éénrichtingsweg met ’s avonds weinig verkeer, met uitzondering 
als er festiviteiten zijn in het restaurant Het Rieten Dak. Bij een dergelijke gelegenheid 
worden de hekken in overleg gedeeltelijk geopend. 
Met name bij de zgn. botenhelling steken veel padden over, de rest van het traject is 
rustig. Incidenteel is ook Aan ’t Verlaat gecontroleerd, de resultaten waren zeer laag. 
 
Locatie Victoriapad e.o. 
Dit is een locatie tussen de wijken Buitenhof en Tanthof met fietspaden en -tunnel en 
een toegangsweg naar Abtswoude (zie boven). Het effectief overzetten wordt 
bemoeilijkt omdat vaak niet duidelijk is waar de amfibieën naar toe willen.  
Op deze locatie zijn dit jaar ook weer de straatkolken gecontroleerd (zie: rioolputten).  
Overleg met de gemeente kan mogelijk leiden tot wijziging van de hemelwaterafvoer (in 
de fietstunnel) in een amfibieëntunnel. 
 
Rotterdamseweg 
Er is voor gekozen om op deze plek geen padden over te zetten. Het aantal padden en 
het aantal overzetters was beperkt. De mensen hebben op andere locaties geholpen. 
 
Rioolputten 
Doordat de gemeente Delft op circa 100 plekken rioolputten heeft afgezet kon de actie 
Putten op andere plekken worden gehouden.  
Op plaatsen waar water, groenvoorzieningen en straten tezamen komen worden 
amfibieën aangetroffen in de rioolputten die aangebracht zijn in de trottoirrand. Zoals 
bekend sterven amfibieën onherroepelijk na een verblijf van een aantal dagen in een 
rioolput.  
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Er zijn ca. 400 rioolputten 1 à 2 maal per week gecontroleerd op de volgende locaties: 
Prins Bernardlaan, Victoriapad, Kuyperweg, Vulcanusweg, Oude IJsbaan, Tanthof-West 
en op veel plekken in Tanthof-Oost. 
Het is zeer aannemelijk te veronderstellen dat op veel plaatsen in Delft deze 
problematiek zich voordoet.  
 

B. Pijnacker 

Dit jaar zijn wij vroeg gestart met het overzetten en tellen van padden, kikkers en 
salamanders. 
De paddentrek kwam aarzelend op gang. Op 20 februari zijn wij begonnen en op 2 april 
is er voor het laatst gelopen. Een periode van zes weken. Daar tussen in waren er ook 
dagen, waar de code I op de KNNV website stond: “blijf thuis”. Het was toen te koud. 
In Pijnacker hebben wij weer op de Rijskade overgezet en op de Monnikenweg, 
Blokweg en Lange Campen. Op de Sportlaan zelf hebben wij geen padden gezien. Ook 
op de Monnikenweg waren er nauwelijks amfibieën te bekennen. Op de Lange Campen 
hebben wij de meeste padden geteld. Hier zijn de resultaten: 
 

P(L) P (†) K(L) K (†) S(L) S (†) % (†) 
Rijskade met 16 mensen  122 17 2  1  12,2 % 
Lange Campen/Monnikenweg 392 150 14 5 31 4 27,7 % 
 
Het drukste was het in de periode van 5.3 t/m 17.3 Het dodenpercentage bij de padden 
is op de Monnikenweg/Lange Campen weer hoger dan op de Rijskade. Dat ligt bij deze 
locatie aan de lange afstanden en het met vlagen drukke auto- en vrachtautoverkeer. 
 
Hollandsche Tuyn 
Er is nauwelijks een paddentrek geweest, heel jammer. Waarschijnlijk heeft het iets te 
maken met het feit dat de vijvers aan de Hollandsche Tuyn leeg geweest zijn en vlak 
voor de trek weer zijn gevuld. Gelukkig voelen de padden zich toch nog wel prettig hier 
want we hebben wel paddendril in de vijvers gevonden. Hopen dat het volgend jaar 
beter gaat. Het viel ook medebewoners op dat er zo weinig 'trek' was. 
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3. BEHEERSING 

Zoals in de inleiding gezegd was de organisatie voor Delft anders dan andere jaren; de 
werkwijze is ook veranderd, nu nog veel meer ondersteunend door de projectleider en 
uitvoerend door de locatiecoördinatoren. Nieuw in de communicatie was het 
emailverkeer en de website. Deze beide middelen hebben aan hun doel voldaan. Er is 
ook een tekening gemaakt voor het affiche; wat erg leuk was dat een voormalig 
overzetter affiches in zijn wijk (Tanthof West) heeft verspreid. 
In de voorbereiding en na afloop is er overleg gevoerd met de locatiecoördinatoren. 
Naast het verstrekken van de handleidingen, de adressen en de lege roosters zijn er 
ook diverse berichten aan de locatiecoördinatoren gestuurd ook is er regelmatig 
telefonisch contact geweest. De aanmelding van nieuwe overzetters was voor diverse 
locaties voldoende en bij één zelfs te veel. 
Teleurstellend was het niet communiceren van de locatiecoördinator van Abtswoude, 
ondanks op mogelijke en onmogelijke tijden contact zoeken. Op de afsluitende middag 
bleek bij zeker drie mensen dat hij geen activiteiten had ondernomen. 
Wat opvallend was dat er vrijwel geen zaklantaarns en hesje zijn uitgeleend; de 
verplichting van de aanwezigheid van een hesje in elke auto en de zwaarte van de 
bestaande lantaarns lijkt een logische verklaring. 
De media hebben diverse keren bericht van de paddentrek. 
De locatiecoördinator van de Tweemolentjesvaart werd verrast door het feest van het 
Iraanse Nieuwjaar, maar alles liep goed. 
De algemene conclusie is dan ook dat de organisatie goed verlopen is en dat was een 
zeer belangrijk punt voor dit jaar. 
 

4. AANBEVELINGEN 

1. Ga door met deze ondersteunende en uitvoerende opzet 
2. De website is uitstekend bevallen; handhaaf ook de drie fasen 
3. Maak het rooster eenvoudiger. 
4. Voeg de locatie Victoriatunnel samen met de locatie Abtswoude. 
5. Zoek meer verspreiders van affiches 
6. Handhaaf het gebruikte activiteitenschema 
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5. DE CIJFERS 

 
 2007 2006 
- Overzetters1 142 199 
 
- Overzetters (nieuw) 17 23 
 
- Start overzetten  22 februari 24 maart 
 
- Einde overzetten  1 april 22 april 
 
- Start actie putten 21 februari 24 maart 
 
- Einde actie putten 17 april 5 mei 
 
- Aantal amfibieën, levend 3936 8840 
 
- Aantal amfibieën, dood 551 1254 
 

 2005 2006 2007  2005 2006 2007 

Overgezet    Dood    

Abtswoude 1876 2152 420 Abtswoude 490 722 167 

Brasserskade  1818 1025 1327
2
 Brasserskade 143 53 55 

Diversen 972 1144 200 Diversen 64 80 43 

Kerkpolderweg 2391 1555 525 Kerkpolderweg 135 18 63 

Middelweg 307 108  Middelweg 34 2  

Noordeindseweg 627 440 286
3
 Noordeindseweg 255 132 159 

Oude IJsbaan 77 111 117 Oude IJsbaan 27 19 33 

Prins Bernardlaan   430    18 

Rotterdamseweg 87 126 0 Rotterdamseweg 30 23 0 

Tweemolentjeskade 748 357 125 Tweemolentjeskade 91 29 26 

Victoriatunnel 873 272 160 Victoriatunnel 71 15 9 

Willem Dreeslaan 152 187 
4
 Willem Dreeslaan 23 26  

Pijnacker 1002 700 562 Pijnacker 288 101 176 

Delfgauw: 
Hollandse Tuyn  207 30 

Delfgauw: 
Hollandse Tuyn 0 4 1 

Putten 446 456 227 Putten 15 30 7 

Totaal 11376 8840 3989 Totaal 1666 1254 590 
 

                                                           
1
 exclusief Abtswoude, partners, kinderen, vrienden en bekenden 

2
 Inclusief Middelweg 

3
 Inclusief Korftlaan 

4
 De cijfers waren zo laag dat ze in de locatie Diversen zijn opgenomen 



De paddentrek 2007, KNNV afd. Regio Delft  9 

 

Percentages: 
Levend 2005 2006 2007 

Percentages: 
Dood 2005 2006 2007 

Abtswoude 79% 75% 72% Abtswoude 21% 25% 28% 

Brasserskade 93% 95% 96% Brasserskade 7% 5% 4% 

Diversen 94% 93% 82% Diversen 6% 7% 18% 

Kerkpolderweg 95% 99% 89% Kerkpolderweg 5% 1% 11% 

Korftlaan   78% Korftlaan   22% 

Middelweg 90% 98%  Middelweg 10% 2%  

Noordeindseweg 71% 77% 65% Noordeindseweg 29% 23% 35% 

Rotterdamseweg 74% 85%  Rotterdamseweg 26% 15%  

Tweemolentjeskade 89% 92% 83% Tweemolentjeskade 11% 8% 17% 

Victoriatunnel 92% 95% 95% Victoriatunnel 8% 5% 5% 

Willem Dreeslaan 87% 88%  Willem Dreeslaan 13% 12%  

Pijnacker 78% 87% 76% Pijnacker 22% 13% 24% 

Delfgauw: 
Hollandse Tuyn  98% 97% 

Delfgauw: 
Hollandse Tuyn  2% 3% 

Putten 97% 94% 97% Putten 3% 6% 3% 

Totaal 87% 88% 86% Totaal 13% 12% 14% 
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6. ERVARINGEN 

 

Het ontheemde kikkertje 
 
2e paasdag ‘s avonds…nog even wat putten bekijken, om te beginnen de roosters bij 
m’n schuurtje. Balancerend op het rooster zit een kikkertje…voorzichtig pak ik ‘m op, 
want als ie erin springt is het vaak onmogelijk om ‘m eruit te krijgen. Alle 
putjesscheppers kunnen daarover meepraten, je krijgt ze regelmatig niet meer eruit en 
uiteindelijk verdwijnen ze via de afvoer. Maar hij laat zich oppakken en iets verder 
neerzetten. Snel plaats ik een stuk gaas over de dodelijk “trap”. Na 1½ uur zit ie er 
nog… weer op het rooster…Wat nu? Ik laat ‘m zitten in de veronderstelling dat ie wel 
naar elders zal gaan. Dinsdagmorgen 07:15uur, ik haal m ’n fiets uit de schuur en denk 
aan het kikkertje…daar zit ie onder het rooster gekropen op het gaas…hij moet daar zijn 
in die put. Ik zoek –tevergeefs- naar het vijvertje 3 meter verderop. Het is er niet meer. 
Gedempt… moest ie daar soms wezen! En omdat dat niet kan, nu maar voor die put en 
vlakbij gekozen? Ik weet het niet. 
Maar daar kon ie niet blijven… zo meteen komen de katten, kauwen en eksters. 
Ik pak ‘m op met pijn in m ’n hart en draag ‘m naar de sloot zo’n 50 m verder. 
Ik zet ‘m in het water dat daar heel ondiep is. 
Hij draait zich om en ik kan z’n koppie aaien, dan zwemt ie weg en moet ik op de fiets. 
Het zou me niet verbazen hem eerdaags weer op het rooster aan te treffen. 
Wat een wonderlijke wereld die van de kikker! 
 
Een rotreiger 
 
Daar staat ie weer de lelijkerd in de sloot naast de kraamkamers van de kikkers… 
eerder zag ik al iets met pootjes in zijn snavel hij nam een slokje water, slikte, nog een 
slokje water en de pootjes verdwenen, rotzak. 
Boos ren ik naar de waterkant, hij vliegt 5 meter weg en 3 minuten later staat ie er weer. 
En ik maar kikkers uit de aangrenzende putjes scheppen of overzetten. 
Een gedekte tafel  voor hem/haar 3 dagen en nachten staat ie daar. 
Op dezelfde plaats tussen het kikkerdril. 
Ik roep: “blijf van mijn kikkers af ”, het helpt niet.  
Toen de laatste op was, vloog ie met ’n rauwe lach weg. De rotzak! Soms haat ik 
reigers. 
 
Jannie de Jong 
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7. VERANTWOORDING 

 
Projectleider Geert van Poelgeest 
Verslag Geert van Poelgeest en Cor Nonhof 
 
Locatiecoördinatoren 
Delft 

1. Abtswoude (ABT) Mike Wiersma 
2. Brasserskade (BRAS) Andries Staphorst 
3. Kerkpolderweg (KPW) Arend Zwaag 
4. Korftlaan (KORF) Marijke Heijne 
5. Middelweg (MID) Andries Staphorst 
6. Noordeindseweg (NEW) Marijke Heijne 
7. Oude IJsbaan Marianne van Meurs 
8. Putten (PUT) Jannie de Jong 
9. Tweemolentjeskade (TMK) Martine Graafland 
10. Victoriapad (VIC) Arend Zwaag 

 
Pijnacker Ulrike Lansink 

11. Sportlaan (SPO) 
12. Monnikenweg/ Lange Campen (MON) 
13. Molenlaan (MOL) 

 
Delfgauw 

14. Hollandsche Tuyn (HOL) Marion King 
 
Website Bart Vastenhouw 
Gemeentelijke contactpersonen Delft, Agnes van der Linden (project) 
 Delft, Sjaal van Houten (borden en hekken) 
 Den Haag, hr. Hufen 
 Pijnacker-Nootdorp, Rob Warringa 
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8. CONTACTGEZOCHT 

 
Stuur deze pagina op naar KNNV afd. Regio Delft, Postbus 133, 2600 AC  DELFT; of 
stuur een email aan: afd.RegioDelft@knnv.nl 
 
Ik heb de volgende mening over deze uitgave 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Bijgaand treffen jullie aan 

0 ervaringen met de paddentrek 
0 foto’s van de paddentrek 
0 krantenknipsels 
 
0 houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen rond de paddentrek 
0 stuur mij meer informatie over de KNNV 

 
en stuur mij 
0 een uitnodiging om mee te doen met de paddentrek 2008 
0 …. ex posters voor het jaarthema  
0 …. ex waarnemingskaarten voor het jaarthema 
0 een uitnodiging voor jullie openbare activiteiten 
0 Ik heb de volgende vraag: 
……………………………………………………………………………. 
 
Naam/ Organisatie: ………………………………………………………. 
 
Adres:  ……………….……………….……………….……………….…… 
 
Woonplaats: ……………………………..……………………………..… 
 
Telefoon:  ………………………………………………………………… 
 
Email: ……………………………………………………………… 
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Dit verslag bevat een beschrijving van de paddentrek 2007. De KNNV afd. Regio Delft 
organiseert de hulp aan de padden in Delft, Pijnacker en Ypenburg. 
 
 
 
De KNNV, de vereniging voor veldbiologie. 
De KNNV opent je ogen en hart voor de natuur. Met elkaar komen we op voor de 
belangen van die natuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNNV afd. Regio Delft 
 
 


