
 

 
 
Amfibieën zoals padden, 
kikkers en salamanders zijn 
zeer nuttige dieren. Ze 
verorberen massa’s 
insecten en zijn 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. 
Tijdens deze trek vallen dan 
ook heel wat slachtoffers. 
 
Deze “paddentrek” vindt na 
het invallen van de 
schemering plaats vanaf half 
februari t/m half april. Bij 
zwoel weer (10ºC en 
regenachtig) kan de trek 
massale vormen aannemen. 

 

Vacature: vrijwilligers “paddentrek” Kennemerland                                              02-02-2018 

Mogelijke locaties: * Camperduin Groet, * Duinweg Bergen/Schoorl, * Heerenweg Bergen/Egmond,                               
*Zandersloot/Belieslaan Heiloo,  * Heerenweg Bakkum Noord, * Marquettelaan Heemskerk, * Duin- en Kruidberg 
Velsen, * Bleek en Berg/Caprera Bloemendaal, * Duin- en Daal/’t Halve Maantje Bloemendaal, * Brouwerskolkweg 
Overveen, * Koningshof/Elswout Overveen en * Bovenweg/Zijweg Overveen * Kadijk Heemstede 
 
Langs verschillende drukke wegen in Noord- en Zuid-Kennemerland zijn 14 paddenwerkgroepen actief. Naast de trek 
door 52 tunnels met vaste schermen of gaas worden er jaarlijks, handmatig, ongeveer 25.000 amfibieën veilig de weg 
over gezet. Een leuke, leerzame en zinvolle bezigheid in het vroege voorjaar.  
 
Van deze vrijwilligers wordt verwacht dat ze bij voorkeur een vast moment in de week beschikbaar zijn in de periode 
van half februari  t/m half april. Dit kan zijn om na het invallen van de schemering een paar uur “padden te rapen” en/of 
om in de ochtenduren emmers te legen die aan het eind van de schermen staan.  
In overleg met de coördinator bepaalt u zelf uw inzet. Mocht u niet voor een wekelijkse inzet kiezen, dan kunt u zich    
ook opgeven als reserve. Vaak zijn extra handen en ogen tijdens de piekavonden meer dan welkom. Kinderen mogen 
bij hoge uitzondering assisteren na overleg met de coördinator en onder begeleiding van hun ouders. 
 
Wij zoeken vrijwilligers die: 

➢ zich betrokken voelen bij de natuur 
➢ op een vast moment(en) per week beschikbaar zijn gedurende 6 – 8 weken 
➢ niet bang zijn om padden, kikkers en salamanders op te pakken 

 
Op nagenoeg alle locaties zijn meerdere vrijwilligers nodig 
Heeft u interesse en/of wilt u meedoen geef dan uw voorkeurslocatie door aan jan.van.mourik@pwn.nl. Uw mail wordt 
dan doorgestuurd naar de betreffende coördinator van de paddenwerkgroep. Meer informatie op www.padden.nu 
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