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1. Inleiding 

Sinds 1988 organiseert de KNNV het overzetten van de padden en andere amfibieën op hun 
weg naar hun voortplantingsplek. 

2. Voorbereiding 

Zoals gebruikelijk begonnen de voorbereidingen voor het paddenseizoen al in september 
2009 door de diverse gemeenten te benaderen over de paddentrek. De nodige 
handleidingen en Excel bestanden werden bijgewerkt; voor iedere locatie werd een 
locatiecoördinator gezocht en gevonden. Drie locatiecoördinatoren hebben zich 
teruggetrokken, hierdoor werd op twee locaties het overzetten stopgezet. 
Op diverse plekken heeft een locatiecoördinator een helper (wij noemen dat een begeleider); 
dat werkt in de meeste gevallen erg goed; de begeleider heeft veelal de taak om de 
overzetters op de locatie te ondersteunen. In de bijlage 1 tref je de locaties en de namen van 
de diverse mensen aan. 
In november begon de publiciteit, de kwartaalpers werd benaderd, dat zijn wijkbladen en 
bladen van natuurverenigingen. 
Aan alle overzetters werd de poster met het afscheurstrookje verspreid; met name hiervan 
kwamen goede geluiden. 
Al spoedig kwamen de eerste aanmeldingen binnen om mee te helpen, dit jaar was het 
opvallend dat de aanmeldingen gedurende de hele paddentrek doorgingen en ook van 
buiten onze regio. Er hebben zich nog nooit zoveel nieuwe overzetters aangemeld. 

3. Uitvoering 

De winter was lang en de spanning steeg; wanneer begint het nou. Er ging een golf van  
opluchting door onze rijen, hè, hè, eindelijk. Na een korte aanloop barste het los. Na de start 
wordt ook de pers benaderd, zowel onze eigen pers maar ook de landelijke, om de 
bekendheid met de paddentrek te vergroten. 
 
Opvallend was dat nieuwe locaties werden aangemeld, dit zijn de proeflocaties; dat waren er 
vier. Hierdoor kwam het aantal locaties op 17 stuks. 
Op diverse locaties zijn er brieven en folders onder de bewoners verspreid.  
 
Speciale aandacht krijgt de wegafzetting van de Kerkpolderweg, bewoners ontvangen een 
brief, organisaties worden van te voren gewaarschuwd. In een enkel geval is dat niet goed 
doorgekomen. 
 
Het stopzetten van het overzetten werd gefaseerd beëindigd; tegelijk viel het stoppen 
vroeger dan vorig jaar. Al met al was het een kortere overzetperiode. 
Er werd voor de locatiecoördinatoren ook een schriftelijke evaluatie opgesteld, hierdoor is er 
meer informatie beschikbaar voor dit eindverslag. 

4. Organisatie 

De werkwijze zoals gehanteerd wordt werkt goed; één projectleider met vele 
locatiecoördinatoren; diverse locatiecoördinatoren zijn ondersteund door een begeleider. Dat 
werkt erg goed. In één situatie kon de verwachting door de begeleider niet waar worden 
gemaakt, dat was jammer. 
Wat je ziet, als de locatiecoördinator of begeleider niet of te laat reageert, de inzet van de 
overzetters direct terugloopt. Ook is het aantal overgezette padden zeer stimulerend. 
Opmerking van diverse locatiecoördinatoren: 
- ‘Ik vond het heel fijn dat ik een aantal keren met Geert kon bellen over de situatie hier ter 
plekke, alles was immers nieuw voor mij’. 
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- Ik probeer altijd zelf aanwezig te zijn op hun eerste avond. Dat is me altijd gelukt omdat ik 
bijna elke avond aanwezig ben. Ik probeer ook altijd op alle avonden minimaal een ervaren 
kracht te hebben. 
- Meelopen is zeer stimulerend. 
 

5. Communicatie en informatie 

In ons gebied is door de volgende media aandacht besteed aan de paddentrek: De 
Telegraaf, omroep West, Stadskrant Delft, Den Haag tv, Digitale nieuwsbrief Den Haag, 
Eendracht, Heraut, Delftse Post, Telstar. 
Om de landelijke golf te voeden voor de paddentrek is ook aan de landelijke pers een bericht 
gestuurd. Op vele basisscholen, het Jeugdjournaal en zelfs bij het weer (na het nieuws) 
wordt aan de paddentrek aandacht besteed. 
 
Vrijwel alle locatiecoördinatoren hebben telefonisch en mondeling contact met de 
overzetters. Opvallend is dat de mensen aan Abtswoude de gegevens altijd als laatste 
inleveren bij hun locatiecoördinator; deze locatie kent dan ook de langste overzetperiode. 
 
De schriftelijke instructies zijn prima; moet niet meer worden; eerder ingekort, want men 
leest het slecht. De overzetters lezen niet allemaal de toegezonden documentatie. 
Persoonlijke uitleg is daarom heel belangrijk. Eén persoon dacht dat 't eenmalig was en zat 
op een nieuw telefoontje te wachten. Eén locatiecoördinator had aangekondigd om op twee 
avonden aanwezig te zijn en daar is gebruik van gemaakt. 
 
Het was een enkele nieuwe locatiecoördinator nooit duidelijk dat de website gebruikt wordt 
om de voortgang bij te houden, daar zou wel iets meer aandacht aan geschonken kunnen 
worden. Ook om het iets leuker te maken, bv door foto’s toe te voegen. 
De ervaren locatiecoördinatoren vonden de code duidelijk. 
Sommige overzetters klaagden in het begin een beetje over het soms late tijdstip van 
melden van de code op de website voor die dag, maar gedurende de paddentrek verbeterde 
dit aanzienlijk. 
 
De communicatie werd naar de overzetters versterkt door hen iedere week KNNV Nieuws 
toe te sturen; naast uiteraard het vermelden van de overzet code via de website. Uiteraard 
waren er enkele onduidelijkheden bij de proeflocaties, daar werd snel op gereageerd. 
 

6. Conclusies 

De overzetperiode was dit jaar laat en nog nooit zo kort. 
Er zijn meer amfibieën overgezet dan in 2009, dat komt vooral door de activiteiten op de 
nieuwe locaties. Want als we de oude belangrijkste locaties bekijken dan zijn deze laatste 
met 1% teruggelopen. Waarbij er 10% meer amfibieën op deze locaties dood zijn 
aangetroffen. 
Negatief is de sterke stijging van het totale percentage van dode dieren; dit is het hoogst % 
sinds 2006. 
 
Het aantal overzetdagen varieerde tussen de 13 en 27 dagen op de verschillende locaties. 
In totaal kende de afgelopen campagne 296 overzetdagen. 
Er waren nog nooit zoveel nieuwe overzetters 
 
Positief is de situatie in Pijnacker; daar zijn ongeveer 50% meer amfibieën  
overgezet; dat komt waarschijnlijk door het achterwege laten van het graven van sleuven 
zoals eerder is gebeurt. Ook het opnemen van de weg Kleihoogt bij het overzetten heeft 
positief gewerkt. 
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Aan de overige activiteiten die de KNNV onderneemt is te zien dat de aandacht door de 
diverse beheerders langzamerhand de goede richting op gaat.  
Tegelijk is aan deze activiteiten te zien dat er nog heel veel te doen is. 
 

7. Ervaringen op de bestaande locaties 

 
1. Bleiswijk (BLE) 

Kinderen van de leeftijd 5 à 6 jaar bedoelen 't heel goed maar gaan vaak rennen en maken 
er een spelletje van, gaan met de zaklantaarn spelen. Jongens doen dit eerder dan meisjes. 
Sommige overzetters spraken met voorbijgangers, die op hun beurt weer meehielpen met 
overzetten van padden als ze er een zagen. 
 

2. Delft, Abtswoude 
Zoals gebruikelijk zijn de padden iets later op weg gegaan dan op de andere locaties. 
De locatiecoördinator heeft diverse keren met een auto de padden overgezet en berekend 
dat deze methode minimaal 20% meer padden de overkant halen. 
Hij is van mening na deze ervaring dat fiets beter is dan auto, mits met sterke lamp want: 

- Beter zicht (meer van boven en zonder motorkap) 
- Makkelijker uitwijken (voor padden en voor auto’s) 
- Minder wieloppervlak 
- Stiller 
- Minstens zo snel als auto 
- Makkelijker af- en opstappen 

Auto heeft een voordeel: 
- Je houdt het langer vol bij koud, nat, en winderig weer. 

- Zoeken op de fiets met sterke lamp moet worden gestimuleerd omdat de effectiviteit te voet 
nihil is gezien de lage scansnelheid. Met auto ben je niet sneller dan met de fiets terwijl je 
niet zo goed ziet en makkelijker slachtoffers maakt. 
- Veel paddenoverzetters behelpen zich met kleine lampjes, gebleken is dat meer licht 
wonderen doet. Een goede sterke oplaadbare 25W halogeenlamp met 45 minuten stroom 
kan voor 30 euro. Omdat je beter ziet kan je sneller zoeken en meer redden. 
- Er is een proef gedaan met infraroodfotografie, het leverde niets nuttigs op, te weinig 
contrast met het wegdek. 
 

3. Delft, Brasserskade (BRA) en Middelweg (MID) 
Ik heb vooral enthousiaste verhalen gehoord, maar dat kwam voor een groot deel ook omdat 
de trek kort maar krachtig was waardoor er alleen aan het eind dagen waren dat er weinig 
padden waren om over te zetten. Vorig jaar hadden we een periode dat er weinig trek was 
waardoor er mensen waren die nauwelijks padden overgezet hebben en dat motiveert niet 
echt. 
Bij de sporthal worden veel padden doodgereden en vinden we padden langs de stoeprand 
(waar putten in liggen). 
 

4. Delft, Kerkpolderweg (KPW) 
In het najaar van 2009 is het rapport Red de amfibieën in en rond de Kerkpolder in Delft; 
gepubliceerd, dit is een rapportage over 2001 – 2009 met aanbevelingen voor een 
amfibiebeheer van Kerkpolder. Opvallend was dat de Delftse politiek niet heeft gereageerd. 
GZH heeft n.a.v. dit rapport het beheer van Abtswoude aangepast. 
 
De gebruikelijke afzetting van een deel van de weg heeft weer plaatsgevonden, de 
ondersteuning van de gemeente Delft was prima. 
In een vruchtbaar overleg met de eigenaar van Onder Ons zijn afspraken gemaakt over de 
ondersteuning van de paddentrek. 
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Er zijn contacten geweest met de sportverenigingen; de berichten waren niet altijd op tijd bij 
hen doorgekomen. 
Waar we door verrast werden is het graven van een sleuf langs de Kerkpolderweg, tijdens 
de paddentrek. De voorman wist van de paddentrek en zou op padden en kikkers letten die 
in de sleuf gevallen zijn. Dat deed hij altijd al. De werkzaamheden waren in opdracht van 
Westland Energie, die weer handelde in opdracht van de sportvereniging. 
 
Wat ook opvallend was de trek in de wijk Buitenhof, hierover zijn brieven en folders in de 
wijk verspreid. 
De Kerkpolder heeft zich de laatste jaren ontpopt als sluiproute naar de A4, dat is dus 
verkeer dat geen relatie heeft met het gebied, dat is nooit de bedoeling geweest.  
Tijdens een informatie-avond in Buitenhof bevestigde een projectleider van de gemeente 
Delft dat ook zij verrast waren over het drukke autoverkeer over deze weg en dat het meeste 
autoverkeer op de Kerkpolderweg geen relatie heeft met het zwembad of de sportvelden. 
Dat wordt nog een punt om ook het fietsverkeer bij de sportvelden veiliger te krijgen. Maar 
helaas had de meerderheid van de gemeenteraad destijds beslist doorgaand autoverkeer 
toe te staan over deze weg en dat heeft deze weg door het recreatiegebied tot uitvalsweg 
gemaakt. 
De KNNV bepleit dus een knip in de Kerkpolderweg. 
 
Wat tot verwarring leidde waren de verkeersborden met verbodsbepaling toen de 
paddentrek nog niet van start was gegaan. Na afdekking van het bord was deze verwarring 
opgeheven. 
Tijdens de paddentrek werden de verbodsborden massaal genegeerd, aan de politie is een 
verzoek gedaan om handhavend op te treden. Zeer effectief was het parkeren van een auto 
naast de afzetting. 
 

5. Delfgauw, Noordeindseweg (NEW) / Korftlaan (KORF) 
Dit jaar zijn er 230 amfibieën overgezet, inclusief 137 salamanders, dit betekent dat er meer 
salamanders zijn overgezet dan padden. Aan het eind van de overzetperiode waren er zo 
weinig dieren dat de overzetters zijn ingezet op de Delfsestraatweg. 
 

6. Delft, Oude IJsbaan 
Er is niets te melden over de Oude IJsbaan, de locatiecoördinator is enkele keren wezen 
kijken, maar geen padden gezien. Ook ’s morgens zijn geen dode padden gezien. Niets 
vernomen van mensen uit de buurt over padden die zij gezien hebben; ook in de putten zijn 
geen padden aangetroffen. Het is bijzonder raadselachtig dat het zo stil was wat de padden 
betreft. Geen idee waar dit mee te maken heeft. Volgend jaar maar weer eens polsen in de 
buurt. 
 

7. Delft Tweemolentjeskade/ Verlaat (TMK) 
Lang niet altijd komen de overzetters opdagen, sommige blijven weg zonder melding, men 
leest de informatie niet of niet goed. (sommige lopen helemaal naar de molen en klagen dan 
dat de afstand te ver is). 
De meeste overzetters vinden het eng om op de Tweemolentjeskade te lopen, dit worden er 
steeds meer, ook de mannen. 
Eén overzetster heeft elke avond dat ze moest overzetten automobilisten aangesproken om 
voorzichtig te rijden of om te draaien. Dit werkte goed. 
De samenwerking met de begeleider verliep niet vlekkeloos. 
 

8. Leidschenveen (LEI),  
Door de gemeente Den Haag zijn borden geplaatst. De putten zijn nagekeken en er zijn 
plaatjes voor de putten geplaatst zodat de padden er niet door kunnen. 
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Zeer gedreven overzetters. Deze zien dat de in directe omgeving flink gegraven worden; in 
de nieuwe situatie krijgt de vijver een glooiende oever, met open betontegels zodat de 
dieren er uit kunnen kruipen. 
 
Overige locaties 
Er zijn van de volgende plekken meldingen binnen gekomen: Amazoneweg, 
Breevoortplantsoen, fietspad Ypenburg langs plas, Gebbenlaan, Hoefslag en Rijskade, 
Kerkpolderweg (buiten de overzetlocatie), Molensingel/verfmolen, Mozartlaan, Tanthofkade, 
Tanthof-oost, van Rijspad, Van der Kamlaan, van der Slootsingel, Veenweg / Delflandstraat / 
Sportparkweg, Westlandseweg, Wilhelminalaan, Zwembadpad. Waarbij het hoge aantal 
plekken in de wijk Buitenhof in Delft opvallend is. 
Op de meeste plekken zijn zo weinig padden gezien dat het geen overweging is om deze in 
2011 tot een overzetlocatie te promoveren; een uitzondering is het gebied rond de 
Kerkpolderweg. 
Zeer opvallend is het enorme hoge percentage van 50% dood aangetroffen exemplaren. 
 

9. Pijnacker, Monnikenweg/ Lange Campen (MON) 
10. Pijnacker, Molenlaan (MOL) 

De paddenoverzetters waren enthousiast, gedreven en leuk. Ik heb weinig tot geen 
negatieve reacties terug gekregen van hen. Sommige overzetters gingen ook buiten hun 
ingeplande dag padden overzetten op de locatie. Ook veel reacties ontvangen van 
overzetters over de padden die ze tegenkomen bij hen in de wijk en de padden ook daar 
helpen met oversteken. 
In het begin van de paddentrek zijn er hoge aantallen geteld, maar na 2 weken waren de 
tellingen sterk gedaald. Wel is mij opgevallen dat in de beginperiode (1,5 week) zeer hoge 
aantallen zijn geteld, vorig jaar was dit meer verspreid over de verschillende weken. 
Wat betreft de vochtigheid was het dit jaar ook wat minder als vorig jaar, dus niet echt ideaal 
paddenweer. Vorig jaar heb ik een aantal keer in de regen gelopen, dit jaar niet 1 keer. 
Dat was gelukkig dit jaar niet het geval, maar twee jaar geleden hadden ze diepe kuilen 
gegraven langs de gehele Monnikenweg en delen van de Lange Campen net voordat de 
paddentrek van start ging, waardoor toen hoogstwaarschijnlijk veel dieren zijn gesneuveld in 
de diepe kuilen. Als gemeente zou het handig zijn om dit soort graafwerkzaamheden niet uit 
te voeren tijdens de paddentrek op plaatsen waar veel padden zijn. 
Overzetters met kinderen zijn zeer enthousiast en daar krijg ik leuke reacties van terug. De 
kinderen vinden het leuk om te doen en zijn erg gedreven in het zoeken naar padden en 
andere dieren. De ouders vinden het educatief voor hun kinderen. Veel ouders worden door 
hun kinderen op de hoogte gebracht van het feit dat de paddentrek bestaat. De kinderen 
krijgen dit te horen op school of zien het op tv bijvoorbeeld het Jeugdjournaal. 
Overzetters met kinderen zijn in het weekend ingedeeld, maar lopen niet tot 22:00 uur, de 
meeste stoppen rond 21:00 uur wegens bedtijd voor de kinderen. Als locatiecoördinator laat 
ik de overzetters hierin vrij, zodat niemand zich nergens toe gedwongen voelt. Ik benadruk 
ook altijd dat dit vrijwilligerswerk is, dat het leuk moet blijven voor iedereen en dat we blij zijn 
met alle kleine beetjes hulp. 
  
Van andere overzetters heb ik tot nu toe nog geen negatieve reacties ontvangen, vorig jaar 
was dit wel anders. De meeste overzetters geven hun tellingen snel aan me door en zijn niet 
negatief over een magere paddenavond met weinig tot geen levende dieren gezien. 
De personen welke al langer actief zijn bij de Paddentrek geven mij ook tellingen door van 
andere locaties, leuk om te zien dat iedereen buiten zijn ingeplande paddenavond ook op 
locaties bij hen in de buurt actief zijn. Dit geef ik de overzetters ook altijd terug, zodat ze 
gemotiveerd blijven. 
Opvallend was dat er meldingen zijn binnen gekomen van de Kleihoogt. 
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11. Putten (PUT)  

Delft 
Er zijn op 36 plekken putten nagekeken; 19 in Tanthof Oost, 6 Tanthof west, 5 in Buitenhof 
en 6 diverse locaties verspreid in Delft; bij deze aantallen bevinden zich niet de plekken 
waar de locatiecoördinatoren putten hebben nagekeken. 
Tijdens een periode met heftige slagregens zijn ongetwijfeld een aantal dieren meegespoeld 
en een puttenzuiger, die op de Kuiperweg net de ochtend van de controledag de putten 
leeggezogen heeft. Zonder te overdrijven kunnen we stellen dat er zeker 45 of meer dieren 
verloren gegaan zijn, dat was heel triest. 
 
Al enkele jaren zijn er in Tanthof Oost putten voorzien van een rooster, deze werken 
uitstekend, dit zowel voor de padden als voor de afvoer van het water. De gemeente Delft 
heeft zich bereid verklaard om meer putten van roosters te voorzien. Begin maart hebben 
we 100 roosters besteld, de levertijd is ongeveer vijf weken. Wij hebben aan de gemeente 
Delft een lijst gegeven van gewenste plekken. De Prins Bernardlaan is een mooi voorbeeld 
van bestaande stoepen die rekening houden met migrerende amfibieën. 
In de afgelopen tijd zagen wij: 
Een puttenzuiger die zijn werk deed in de Kuyperwijk; een concentratieplek van padden. 
Bij de Van de Slootsingel is de straat hersteld met hoge stoepranden. 
In de fietstunnel van de Colijnstraat zijn putten waarbij de dieren onbereikbaar zijn. 
Bij staton Delft Zuid zijn enkele putten die niet te openen zijn. 
Enkele roosters die verbogen zijn Roodborstlaan en Hoogspanningspad 
In een nuttig overleg met de gemeente Delft zijn deze knelpunten aan de orde gesteld en 
worden in de komende tijd opgeheven. 
Er is aan een proef van RAVON meegedaan om een puttentrap te ontwikkelen; de eerste 
resultaten waren positief. 
 
Pijnacker 
Na de afsluitende middag kregen we cijfers van een puttenactie van Michel Barendse. Er 
zijn op twee avonden putten nagekeken dat was in de Belle van Zuylenlaan, Caro van 
Eyklaan, de Europalaan en diverse straten in Pijnacker Noord. In 135 putten zijn 93 
amfibieën aangetroffen en 10 doden, dus een hoog percentrage. 
 
Proeflocaties 

12. Bergschenhoek, Veld en Beemd 
Alexandra van Dorssen trof op 20 maart in Bergschenhoek een ravage aan van platgereden 
padden en kikkers. Via internet kwam ze in contact met ons; na de nodige ondersteuning 
ging in de vorm van een folder en een brief, ging ze enthousiast aan de slag als 
locatiecoördinator. De gemeente Lansingerland heeft de nodige ondersteuning gegeven om 
diverse putten af te sluiten. 

 
13. Delfgauw, Delftsestraatweg, 

Fiona Dittrich zette hier in 2009 al over, zij vroeg om hulp omdat ze het niet alleen af kon. De 
overzetters van de Noordeindseweg is gevraagd om op deze locatie te komen helpen en 
iedereen was bereid om dat te doen. Het was maar voor een week, de paddentrek was snel 
afgelopen. 
Positief vond ik als er attente mensen waren die spontaan padden die ze tegen kwamen, 
overzetten; negatief dat sommigen - vooral bestuurders (vrachtwagen!)- geen begrip 
daarvoor toonden of misschien ook absoluut niet wisten wat er gaande was. Volgende keer 
op tijd een bord neerzetten; omwonenden en weggebruikers beter informeren en het is 
belangrijk om voldoende overzetters te hebben. 
Het is een groot raadsel waar de padden blijven in de Vaart, daar zit veel vis en het water 
wordt afgevoerd. Het is haast onmogelijk dat er hier voortgeplant kan worden. Ze trekken 
niet door naar de andere kant van de Vaart want daar heb ik ook een aantal avonden 
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gereden en niets gevonden. Als we begrijpen waarom de padden naar het boezemwater 
gaan dan pas kunnen we misschien de leefomstandigheden verbeteren. 
 

14. Hoek van Holland, Nieuwlandsedijk 
We werden benaderd door een bewoner die veel padden op de Nieuwslandsedijk 
signaleerde. Na de nodige ondersteuning is hij enthousiast gaan overzetten, aan het eind 
van de periode werden vooral putten nagekeken. 
 

15. Delft, Kuyperwijk,  
Op deze plek wordt al langer overgezet maar we ontvingen de cijfers niet. Op het totaal van 
de overgezette padden ruwweg 15% kikkers, de rest padden, waarvan weer ruwweg 20% 
tandems. 
De overzet plekken zijn de kruispunten van de Van Tienhovenstraat en De Meesterstraat op 
de Kuyperweg. 
Waar de overzetter vreselijk kwaad over was dat juist in de periode van de paddentrek de 
putten waren leeggezogen; dus weg padden uit deze putten.  
In de Kuyperweg bleek een nieuwe deksel te zijn geplaatst, er zit geen gat in; zodat deze 
niet geopend kon worden. 
Een zeer positieve mededeling van een buurtbewoner: 
Donderdagavond ging ik putten leeghalen en kwam er een man met hond naar me toe 
Met zijn handen vol met padden en vertelde dat hij iedere avond wel 50 padden uit het 
tunneltje haalde en bij de slootkant zette 

 
16. Maasland, 

Vrijwel aan het eind van de overzetperiode zijn we benaderd door twee personen in 
Maasland. Volgend jaar gaan ze volwaardig en op tijd meedraaien. 
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8. Persoonlijke ervaringen van overzetters 

 
Ik zou vanavond even "Padden lopen", drie kwartier. Wist dat het koud en droog was. 
Niets tegengekomen dus. Wèl weer leuk, dat mensen spontaan meldden "Dat zij nog geen 
pad gezien hadden" en een jongeman in auto reed heel langzaam op Abtswoude en vroeg 
of ik nog wat gezien had en welk kant hij "ze op moest gooien" als hij wat zag.  
 
Op een andere avond overkwam me iets heel grappigs; ik tilde een pad op van de straat en 
die aarzelde geen moment en nam mijn hand onmiddellijk in de houdgreep alsof mijn hand 
een vrouwtjespad was! Hij stribbelde een beetje tegen maar moest zich gewonnen geven 
toen ik hem verderop veilig op het gras neerzette! Het had een mooie foto opgeleverd denk 
ik. 
 
Meerdere keren heb ik automobilisten zelfs gesommeerd te stoppen of sprong ik midden op 
de straat om een naderend onheil te voorkomen. Dit leidde soms tot vreemde taferelen(!). 
Ook waren er mensen die het enigszins verdacht vonden dat ik op sommige plekken maar 
bleef rondhangen. Wanneer ik eenmaal had uitgelegd dat ik ongevaarlijk was, en het opnam 
voor het kikkervolkje dan had ik vaak weer medestanders gevonden die vervolgens ook een 
keer mee kwamen helpen.  
 
Mijn borderterriër Stijn moest er eerst even aan wennen, maar heeft zich vervolgens 
toegelegd op het speuren naar de kleine amfibieën en met succes; niet alleen vind hij steeds 
de exemplaren die op donkere plekjes zich schuilhouden, maar ook attendeerde hij mij erop 
dat er een in de put zat. Je kon hem ook horen roepen om hulp. 
 
Wat een mooi volkje die kikkers en padden, ik vrees dat ik voor de rest van mijn leven 
verslaafd ben aan het helpen overzetten van deze bijzondere diertjes gedurende de 
voorjaarstrek. 
 
Abtswoude, auto met vol licht. Bleek die man te zijn uitgestapt om 5 padden/kikkers over te 
zetten! Wat vragen beantwoord en bedankt natuurlijk. Halverwege Abtswoude stond een 
grote man met een grote hond. Ik riep: Zit 'ie vast? Hond had pad gevonden en de man 
wachtte op mij, want hij durfde hem niet over te zetten. Grappig hè. Vertelt welke kant hij ze 
op moest jagen, als hij er weer een zag. 
 
Op 2 mei haal ik nog een paartje pad uit een put in het beruchte fietstunneltje. Dezelfde put 
is door mij 3,5 week geleden gecontroleerd en ik hoorde het karakteristieke geknor van een 
paddenman die z'n vrouwtje verdedigt, maar ik kon ze niet pakken. Ze zaten waarschijnlijk te 
diep in een zijbuis. Nu stond deze put tot de rand vol en zie daar, levend en wel, hij trapte 
me nog steeds van zich af. Stel je voor, 25 dagen en al die tijd zit die vent op je rug. Maar 
wel bijzonder. 



Paddentrek 2010, KNNV afdeling Delfland, 2010        11 

9. Voornemens voor 2011 

 
Projectleider 

- Een beschrijving met foto’s van de diverse soorten amfibieën aan de overzetters 
verstrekken. 

- Alle gemeenten, o.a. waarschuwen om geen activiteiten uit te voeren tijdens de 
paddentrek op de locaties bv. het graven van sleuven; oproep tot aanleggen van 
paddenpoelen, het leegpompen van putten. 

- Alle sportverenigingen ruim van te voren informeren rond de Kerkpolderweg 
- Iedere locatiecoördinator ontvangt een puttenhaak 
- Eind mei een oproep uit laten gaan aan de overzetters om op de locaties de jonge 

padjes en kikkertjes te melden. 
- Per locatie de datum vragen van het openen van putten. 
- De snelheid van auto’s en slachtoffers onder padden 
- Oproep meldingen door te geven van padden buiten de bekende locaties, soorten 

van het jaarthema en rivierkreeften. 
 

Website 
- Vermeld de tijden van de zonsondergang, daarmee kan de aanvangstijd wat 

nauwkeuriger worden bepaald; een half uur na zonsondergang 
- Geef de tijd aan wanneer de website wordt bijgewerkt. 
 

Gemeld door de locatiecoördinatoren 
- Strakker inroosteren; 
- Vaker persoonlijk contact hebben 
- Als locatiecoördinator moet ik in het vervolg rekening houden met het maken van het 

rooster en het inplannen van gezinnen met kinderen. De meeste gezinnen stoppen 
rond 21:00 uur ermee i.v.m. bedtijd. Dat is natuurlijk prima, maar dan is het handig 
wanneer er die avond ook iemand staat ingepland welke tot 22:00 uur blijft lopen. 

- Lees graag wat meer reacties van alle locaties, dit is voor de overzetter ook 
motiverender. Dat betekent voor de overzetters, geef ervaringen door aan je 
locatiecoördinator. 

 
Per locatie 
 
Abtswoude 
Het zoeken op de fiets stimuleren, met sterke lamp omdat de effectiviteit te voet nihil is 
gezien de lage scansnelheid. 
 
Brasserskade / Middelweg 

- Het gebied van de sporthal als locatie opnemen, inclusief putten 
- Ophouden met het vergraven van grond juist als de paddentrek begint zoals nu 

gebeurde door de aanleg van het voetpad en ook andere jaren elders het geval was 
- De putten dus nu plotseling langs het voetpad op de Middelweg aangelegd worden 

volgend jaar voorzien van roosters. Anders hebben de paddentunnels onder de 
Middelweg veel minder zin. 

- De bebording vanaf de Mc Donalds verder voorbij de bocht van de sporthal plaatsen 
zodat het beter opvalt. 

 
Delftsestraatweg 
De vraag beantwoorden: waar blijven de padden die naar het boezemwater trekken? 
Het fietspad kan misschien afgezet worden volgend jaar. De Schimmelpenninck van de 
Oyeweg en de Delftsestraatweg aan de overzijde zijn goede alternatieven voor de fietsers. 
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Kerkpolderweg 

- Ook laten overzetten op het Zwembadpad door ervaren overzetters i.v.m. veiligheid 
en zo mogelijk ook overig deel Kerkpolderweg. 

- Borden afdekken voor de eigenlijke start van het overzetten en aan het eind van de 
periode opnieuw afdekken. 

- Altijd proberen een auto te laten parkeren naast de afsluiting aan de zijde van de 
sportvelden. 

- Ook de aankondiging van de afsluiting naar de zwemverenigingen en naar de 
sportclubs op de Mozartlaan sturen. 

 
Lansingerland 

- Borden plaatsen op de overzetplekken 
- Een stukje bescherming van twee plaatsen in de sloot zodanig dat de reigers en 

katten er niet bij kunnen in deze periode (Bergschenhoek) 
 
Noordeindseweg / Tweemolentjeskade 

- Misschien een info avond beleggen en alles duidelijk uitleggen op de locatie zelf. 
- Drie personen per avond inzetten, zodat als er één afvalt er in ieder geval twee 

mensen over blijven. Als er twee mensen ingeroosterd staan en er valt er één 
persoon weg, dan blijft ook de ander thuis, want men wil niet alleen lopen. 

- Meer contact met de mensen hebben zodat er een band ontstaat en men zich erbij 
betrokken voelt. 

 
Pijnacker 
De Kleihoogte als aparte locatie opnemen 
 

10. Overige paddenactiviteiten 

Op het gebied van bescherming van amfibieën onderneemt onze afdeling meer activiteiten; 
de paddentrek is daarvoor vaak een aanjager. Je zult je misschien afvagen waarom wij dit 
allemaal doen? Dat komt omdat wij een natuurvereniging zijn die vanuit de centrale 
gedachte opereert: samenleven met de natuur. Als je meer over deze gedachte wilt lezen ga 
naar onze site, klik op downloads en ga naar KNNV en het document Gedachten over 
natuurbescherming. 
 
Middelweg (gemeente Den Haag) 
Er is in 2010 een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de paddentunnels, het 
onderhoud laat te wensen over; met de gemeente Den Haag zijn de eerste afspraken 
hierover gemaakt. 
 
Noordweg (gemeente Pijnacker-Nootdorp) 
Op verzoek van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn in 2009 drie poelen gemonitoord; er 
zijn geen amfibieën gesignaleerd; afgelopen winter zijn de poelen gebaggerd. De monitor 
wordt in 2010 voorgezet. 
  
Oevers (gemeente Delft) 
In 2002 heeft de KNNV, op verzoek van B&W van Delft, een structureel beschermingplan 
amfibieën Delft geschreven en ook deelgenomen aan de werkgroep Oevers. In 2009 en 
2010 zijn op een reeks van plaatsen natuurvriendelijke oevers aangelegd. 
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Zuidrand Midden-Delfland 
Op verzoek van Groenservice Zuid-Holland (GZH) en Agrarische Vereniging Vockestaert 
zullen wij de tientallen nieuwe poelen in de Zuidrand van Midden-Delfland in 2010 gaan 
monitoren. 
 
Abtswoudse Bos Vlinderbiotoop 
We hebben aan GZH een meer vlindervriendelijke inrichting voorgesteld, waaronder twee 
nieuwe poelen. De nieuwe inrichting zal in 2010 worden uitgevoerd. 
  
Kerkpolder  
In een rapport aan de gemeente Delft en GZH hebben wij uiteengezet dat de stand van de 
amfibieën in Kerkpolder door verkeerde beheersmaatregelen drastisch is verminderd over 
een reeks van jaren. Wij zijn met GZH in gesprek om liefst nog in 2010 de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en paddenpoelen te realiseren. 
  
Hoogheemraadschap van Delfland 
Van 2007 tot 2008 is intensief meegewerkt in de Klankbordgroep van de Kaderrichtlijn Water 
over de invoering van kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater. Dat heeft er toe geleid dat 
het Hoogheemraadschap werk is gaan maken van de aanleg van natuurvriendelijke oevers 
(nvo's) Eén voorbeeld is de aanleg van twee kilometer nvo langs de Karitaatmolensloot in 
Delft. 
  
Voetbalvereniging 
Naar aanleiding van een tip van een overzetter hebben we een brief gestuurd aan de  
voetbalvereniging Steeds Hoger in Rotterdam (nabij Dierentuin Blijdorp) waar padden in de 
dug-outs zijn aangetroffen, een dodelijke val. Er is gevraagd om hier aandacht voor te 
hebben. 
  
Jaarthema De Natuurrijke Tuin 
Naast onze inzet voor de paddentrek, poelen, tuinvijvers en amfibievriendelijke oevers wordt 
steeds duidelijker dat het minstens zo belangrijk is om voor voldoende voedsel te zorgen. 
Voedsel voor amfibieën bestaat uit voldoende insecten. Dat betekent dat er voldoende 
bloeiende planten met een natuurvriendelijke inrichting van een tuin moet zijn. In 2010 
promoten we mede daarom de Natuurrijke Tuin. Ook proberen we om de natuur- en 
groenbeherende instanties zover te krijgen dat zij in hun beheer veel meer aandacht geven 
aan ruimte voor de flora om tot bloei te komen. Dat helpt niet alleen de amfibieën vooruit, 
maar ook de vlinders en bijen. Dat is de reden waarom wij ons als KNNV steeds meer willen 
richten op het beschermen van biotopen in hun geheel door een goede monitoring en 
intelligent beheer en onderhoud.  
 
Project Geef ze een trap 
In 2010 worden er kikkertrappen beschikbaar gesteld om amfibieën, eendjes en dergelijke 
het mogelijk te maken om een steile oever op te kruipen. Dit project wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Hoogheemraadschap van Delfland. 
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Bijlage 1: locaties en namen 

 
Locatie Afkorting Functie Voornaam  Achternaam 

00 ALLEN  Projectleider Geert van Poelgeest 

Bergschenhoek, Veld 
en Beemd BER 

LC (locatie 
coördinator) Alexandra van Dorssen 

Bleiswijk BLEI LC Anneke van Veen 

D Abtswoude / 
Victoriapad ABS LC Paul  Keizer 

D Abtswoude / 
Victoriapad ABS Begeleider Linda  Aten 

D Brasserskade/  
Middelweg (MID) BRA LC Miriam de Boer 

D Brasserskade/  
Middelweg (MID) BRA Begeleider Andries  Staphorst 

D Delftsestraatweg DEL LC Marijke  Heijne 

D Delftsestraatweg DEL Begeleider Fionna  Dittrich 

D Kerkpolderweg KPW LC André   Jongeling 

D Kuyperwijk KUY LC A.  Blanche-Koelensmid 

D Noordeindseweg / 
Korftlaan (KORF) NEW LC Marijke  Heijne 

D Oude IJsbaan OUD LC Marianne van Meurs 

D Tweemolentjeskade TMK LC Marijke  Heijne 

D Tweemolentjeskade TMK Begeleider Jeroen  Tuijn 

Hoek van Holland, 
Nieuwlandsedijk HvH  Ben  Keizer 

Leidschenveen LEI LC Claudia  Brak 

Maasland MAA LC Lia 
van 
der Es 

Pijnacker, Molenlaan MOL LC Natasja 
van 
der Pad 

Pijnacker, Molenlaan MOL Begeleider Angelique 
van 
der Pad 

Pijnacker, 
Monnikenweg / Lange 
Campen MON Begeleider Angelique 

van 
der Pad 

Pijnacker, 
Monnikenweg/ Lange 
Campen MON LC Natasja 

van 
der Pad 

Putten PUT Delft Jannie de Jong  
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Bijlage 2: cijfers 

2010 
Amfibieën 

L 
Amfibieën 

† 
Padden 
L 

Padden 
† 

Kikkers 
L 

Kikkers 
† 

Sala 
man-  
ders L 

Sala-
man- 
ders † Overig 

Bergschenhoek 198 55 162 52 36 3 0 0 0 

Bleiswijk 737 84 732 81 0 0 5 3 0 
D Abtswoude 
Victoriapad 481 286 358 192 24 19 99 75 0 

D Brasserskade 1431 213 1312 200 72 2 47 11 0 

D Delftsestraatweg 712 95 693 89 3 0 16 6 0 

D Kerkpolder 274 12 227 9 6 0 41 3 0 

D Kuyperweg 236 0 199 0 36 0 1 0 0 

D Noordeindseweg 230 46 89 13 4 0 137 33 0 

D Prins Bernardlaan 166 1 162 1 4 0 0 0 0 
D 
Tweemolentjeskade 156 38 153 34 3 4 0 0 0 

Hoek van Holland 481 29 473 29 2 0 6 0 0 

Leidschenveen 480 124 456 120 6 0 18 4 0 

Overige locaties 103 105 99 105 4 0 0 0 0 

Pijnacker Molenweg 160 84 128 78 8 2 24 4 0 
Pijnacker 
Monnikenweg 409 178 315 135 26 6 68 37 0 

Putten Pijnacker 93 10 88 9 2 0 3 1 0 

Putten Delft 500 15 307 9 156 3 37 3 0 

Totaal 6847 1375 5953 1156 392 39 502 180 0 
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De klassieke locaties: levend 2010 2009 2008 2007 2006 
totaal ABS, BRAS, KPW, NEW, TMK 
2010 

2575 2593 2648 2625 5529 

 
De klassieke locaties: dood 2010 2009 2008 2007 2006 
totaal ABS, BRAS, KPW, NEW, TMK 595 549 531 429 954 
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totaal ABS, BRAS, KPW, NEW, TMK 
2010 

595 549 531 429 954 

Amfibieën 2010 – 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenvattend 
 2010 2009 2008  2007 
- Overzetters

1
 207 212 127  142 

- Overzetters (nieuw) 73 64 43  17 
- Start overzetten  15 maart 1 maart 25 februari  22 februari 
- Einde overzetten  4 - 11 april 14 april 14 april  1 april 
- start actie putten 19 maart 15 maart 29 februari  21 februari 
- einde actie putten 12 mei 8 mei 1 mei  17 april 
- aantal amfibieën, levend  6847 4012 4069  3343 
- aantal amfibieën, dood 1375 727 654  551 

                                                           
1
 exclusief partners, kinderen, vrienden en bekenden 
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LEVEND 2010 2009 2008 2007 2006 DOOD 2010 2009 2008 2007 2006 

Bergschenhoek 198     Bergschenhoek 55     

Bleiswijk 737     Bleiswijk 84     

D Abtswoude 481 576 540 420 2152 D Abtswoude 286 225 283 167 722 

D Brasserskade 1431 1194 1181 1327 1025 D Brasserskade 213 215 89 55 53 

D Delftsestraatweg 712 60    D Delftsestraatweg 95 9    

D Kerkpolderweg 274 302 434 525 1555 D Kerkpolderweg 12 12 39 63 18 

D Kuyperweg 236     D Kuyperweg 0     

D Noordeindseweg 230 252 313 218 440 D Noordeindseweg 46 74 106 118 132 

D Oude IJsbaan 0 27 83 117 111 D Oude IJsbaan  4 9 33 19 

D Prins 
Bernardlaan 

166 373 420 430  
D Prins 
Bernardlaan 

1 11 6 18  

D Tanthof Oost 0 131 148  187 D Tanthof Oost 0 17 20  26 

D Tweemolentjes- 
kade 

159 169 180 125 357 
D 
Tweemolentjeskade 

38 23 14 26 29 

Hoek van Holland 481     Hoek van Holland 29     

Leidschenveen 480 197    Leidschenveen 124 27    

Overige locaties 103  0 200 1144 Diversen 105  0 43 80 

P Molenweg 160     P Molenweg 84     

P Monnikenweg 409 282 291 562 700 P Monnikenweg 178 84 65 176 101 

P Sportlaan 0 32 92   P Sportlaan 0 14 9   

Putten Pijnacker 93     Putten Pijnacker 10     

Putten Delft 482 417 387 227 456 Putten Delft 15 16 14 7 30 

Totaal 6847 4012 4069 3343 8840 Totaal 1375 731 654 551 1254 

 
 
 

Percentages: 
Levend 

2010 2009 2008 2007 2006 
Percentages: 

Dood 
2010 2009 2008 2007 2006 

Bergschenhoek 78%     Bergschenhoek 22%     

Bleiswijk 90%     Bleiswijk 10%     

D Abtswoude 63% 72% 66% 72% 75% D Abtswoude 37% 28% 34% 28% 25% 

D Brasserskade 87% 85% 93% 96% 95% D Brasserskade 15% 15% 7% 4% 5% 

D Delftsestraatweg 88% 87%    D Delftsestraatweg 12% 13%    

D Kerkpolderweg 96% 96% 92% 89% 99% D Kerkpolderweg 4% 4% 8% 11% 1% 

D Kuyperweg 100%     D Kuyperweg 0%     

D 
Noordeindseweg 

83% 77% 82% 65% 77% D Noordeindseweg 17% 23% 18% 35% 23% 

D Oude IJsbaan 0 87% 90% 78% 89% D Oude IJsbaan 0 13% 10% 22% 11% 

D Prins 
Bernardlaan 

99% 97% 99% 96%  
D Prins 
Bernardlaan 

1% 3% 1% 4%  

D Tanthof Oost 0 89% 88%  88% D Tanthof Oost 0 11% 12%  12% 

D Tweemolentjes- 
kade 

80% 88% 93% 83% 92% 
D 
Tweemolentjeskade 

12% 12% 7% 17% 8% 

Hoek van Holland 94%     Hoek van Holland 6%     

Leidschenveen 79% 88%    Leidschenveen 21% 12%    

Overige locaties 50%     Overige locaties 50%     

P Molenweg 66%     P Molenweg 34%     

P Monnikenweg 70% 77% 96% 76% 87% P Monnikenweg 30% 23% 4% 24% 13% 

P Sportlaan 0 70% 91% 76% 87% P Sportlaan 0 30% 9% 24% 13% 

Putten Pijnacker 90%     Putten Pijnacker 10%     

Putten Delft 97% 96% 97% 97% 94% Putten Delft 3% 4% 3% 3% 6% 

Totaal 83% 85% 86% 86% 88% Totaal 17% 15% 14% 14% 12% 
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OVERZETDAGEN  

Bergschenhoek 20 

Bleiswijk 24 

D Abtswoude 27 

D Brasserskade 24 

D Delftsestraatweg 18 

D Kerkpolderweg 22 

D Kuyperweg 20 

D Noordeindseweg 14 

D Oude IJsbaan 0 

D Prins Bernardlaan 13 

D Tanthof Oost 0 

D Tweemolentjeskade 18 

Hoek van Holland 14 

Leidschenveen 26 

Overige locaties 15 

P: Molenweg 17 

P: Monnikenweg 24 

P: Sportlaan 0 

Totaal 296 

  

  

per dag overgezet\ 
(6847: 296) 23 

Locaties 17 

  
per locatie overgezet 
(6847: 17) 

402 
 

  

  

  

  

  

Aantal overzetdagen  

Putten Delft 55 

Putten Pijnacker 2 
Per dag overgezet (600: 
57) 10 
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Verantwoording 

 
Tekst Geert van Poelgeest, gebaseerd op de ontvangen gegevens van de 

locatiecoördinatoren; met dank aan Huub van ’t Hart voor zijn aanvullingen en 
Marian Barendtszen voor haar correcties. Maar de grootste dank gaat uit naar 
de overzetters en de locatiecoördinatoren. 

 
Statistiek Bas Dijkgraaf 
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Contactgezocht 

 
Stuur deze pagina op naar KNNV afdeling Delfland Postbus 133, 2600 AC  DELFT; of stuur 
een email aan: afdelingDelfland@knnv.nl 
 
Ik heb de volgende mening over deze uitgave 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Hierbij treffen je aan 

0 ervaringen in en rond amfibieën 
0 foto’s over amfibieën 
0 oude krantenknipsels 
0 oude en huidige natuurwaarnemingen 

 
 

0 houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen rond jullie activiteiten 
0 stuur mij meer informatie over de KNNV 
0 ik heb de volgende vraag: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
en stuur mij 
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: ………………………………………………………. 
 
 
Adres:  ……………….……………….……………….……………….…… 
 
Woonplaats: ……………………………..……………………………..… 
 
Telefoon:  ………………………………………………………………… 
 
Email: ……………………………………………………………… 
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Dit rapport een verslag van de activiteiten die de KNNV afdeling Delfland heeft 
georganiseerd rond de paddentrek in het voorjaar van 2010. Dit is gebeurd in 
Bergschenhoek, Bleiswijk, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Pijnacker en Ypenburg. 
In de periode van de paddentrek zijn padden de weg over geholpen en uit putten gehaald. 
Er zijn circa 400 mensen actief geweest om deze resultaten te behalen. 
 
Deze activiteit rond de paddentrek is ook stimulerend om meer activiteiten rond amfibieën te 
ondernemen, 
 
 
 
 
De KNNV, de natuurvereniging voor Delfland. 
De KNNV opent je ogen en hart voor de natuur. Met elkaar komen we op voor de belangen 
van die natuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


