
 

 
Amfibieën zoals padden, 
kikkers en salamanders zijn 
zeer nuttige dieren. Ze 
verorberen massa’s 
insecten en zijn o.a. 
daardoor een onmisbare 
schakel in de natuur. 
Aanwezigheid van deze 
dieren is daarnaast een 
belangrijke indicatie voor de 
kwaliteit van het milieu. 
 
Na overwintering trekken 
amfibieën in het vroege 
voorjaar naar de wateren 
waar de eitjes (o.a. kikkerdril 
en paddensnoeren) worden 
afgezet. In Kennemerland 
vindt deze trek vaak plaats 
vanuit de duinterreinen naar 
de polder. Dit is een trek vol 
gevaren zoals het 
oversteken van drukke 
wegen en straatkolken. 
Vrijwilligers zorgen ervoor 
dat vele duizenden 
amfibieën veilig worden 
overgezet 
 
Deze “paddentrek” vindt na 
het invallen van de 
schemering plaats vanaf 
begin februari t/m half april. 
Bij zwoel weer (10ºC en 
regenachtig) kan de trek 
massale vormen aannemen. 

 

Vacature: vrijwilliger coördinator paddenwerkgroepen Bloemendaal 30-11-2022            
‘Paddenwerkgroep Bloemendaal’ locatie: Bergweg, Brederodelaan en Zomerzorglaan 

 
In Noord- en Zuid-Kennemerland zijn 15 paddenwerkgroepen actief. Naast voorzieningen als geleidingen en passages 
onder wegen door, worden er jaarlijks nog ongeveer 20.000 amfibieën handmatig veilig de weg over gezet. Een leuke, 
leerzame en zinvolle bezigheid in het vroege voorjaar. De werkzaamheden van de vrijwilligers bestaan uit het veilig 
overzetten van amfibieën die de weg dreigen over te steken (’s avonds enkele uren na schemering) en/of het legen van 
emmers (’s ochtends). Deze activiteiten kunnen per paddenwerkgroep verschillen 
 
Van een coördinator worden de volgende activiteiten verwacht (jaarlijks 20 – 24 uur): 

➢ zorg dragen voor klein onderhoud aan de schermen/gaas  
➢ het plaatsen - en/of het openen/afsluiten van de emmers  
➢ het inroosteren van de vaste vrijwilligers en het inwerken van nieuwe vrijwilligers 
➢ het invoeren van soorten en aantallen op www.padden.nu (ook voor meer informatie)  
➢ zelf meedraaien met het overzetten van amfibieën (extra tijdsinspanning) 
➢ op vrijwillige basis deelnemen aan het amfibieënoverleg met de andere coördinatoren (2 - 3 x per jaar) 

 
De meeste activiteiten vinden plaats in de periode van eind januari t/m medio april: kort voor - en tijdens de trek. 
Heeft u interesse (gedeeld coördinatieschap is ook prima) en/of wilt u meedoen dan kunt u contact opnemen met;  
 
 

Contactgegevens Paddenwerkgroep Bloemendaal: Marlouk Alders: tel. 023 5363 145  lmcalders@kpnmail.nl of    
Helga van der Woude: mobiel 06 2722 3486 helgavanderwoude@upcmail.nl  
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