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30 juni 2021 
Onderwerp: verslag paddentrek 2022 

Verslag paddentrek 2022 

Overzicht aantallen in 2022 
 

Start overzetten:  9 februari 2022 (2021: 22 februari) 

Einde overzetten: van 1 april in Hoek van Holland tot 15 april 
in Delft op de Middelweg 
(in 2021 van 1 april tot 16 april) 

Aantal overzetdagen: van 28 tot 67 dagen (2021: 16 tot 38 dagen) 

Totaal aantal amfibieën overgezet dit jaar: 9120 (2021: 6.135) 

  Waarvan levend overgezet: 8310 = 91% (2021: 90%) 

  En waarvan omgekomen in het verkeer:   810 waarvan 654 padden   (2021: 528) 

Aantallen overgezet:                                                levend                           dood 

  gewone pad 7033   (2020: 4548)     654 (2020: 528) 

  kleine watersalamander    854  (2020:   645)      113 (2020: 85) 

  kikkers, voornamelijk bruine kikkers    423 (2020:   304)         43 (2020:   24) 

Aantallen amfibieën gered uit Delftse straatkolken in de wijk Tanthof: 

  gewone pad   51 

  kleine watersalamander 142 

  bruine kikker   94 
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Samenvatting 
Dit jaar zijn er in Delfland door de vele helpers meer dan negenduizend amfibieën overgezet. 
Dat is meer dan de ruim zevenduizend van vorig jaar al gold toen de avondklok waardoor de 
activiteiten van de helpers vroeg in de avond gestopt moest worden. Desondanks gaat het 
steeds slechter met de padden in de gemeenten Delft, Westland en in de Rotterdamse 
deelgemeente Hoek van Holland. Zonder extra maatregelen lijkt de gewone pad zelfs 
binnenkort te verdwijnen in Hoek van Holland en in Monster. Op deze locaties kwamen er 
enkele jaren geleden nog vele duizenden padden voor en vele honderden salamanders en 
bruine kikkers. Dit jaar zijn op elk van die locaties minder dan honderd padden overgezet. 
Kennelijk heeft het overzetten van padden niet kunnen voorkomen dat de pad daar aan het 
verdwijnen is. Dat zou kunnen komen door de steeds hoger wordende verkeersdruk en door 
het ongeschikt worden van het leefgebied door een verandering in het groenbeheer. Dit jaar 
zijn er veel meer salamanders en bruine kikkers gered uit Delftse straatkolken. Dat is 
opvallend omdat er in het hele Delfland de laatste jaren juist minder bruine kikkers en 
salamanders overgezet worden. 

 

Lees verder voor de aantallen per locatie en trends. 
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Overzicht aantallen amfibieën tijdens de paddentrek in 2022 
Overzicht van dit jaar overgezette levende (L) en dode (†) amfibieën op de verschillende 

locaties waar overzetacties zijn uitgevoerd. Dit betreft voornamelijk gewone padden, bruine 

kikkers en kleine watersalamanders.  

Locatie pad L pad † kikker L kikker †  Sal. L Sal. † 

Delft Abtswoude 238 55 11 0 142 16 

Delft Kerkpolder (monitor) 
128 36 6 0 1 0 

Delft vd Slootsingel 203 21 27 4 0 0 

Delft Kuyperweg 216 28 74 5 4 0 

Delft Middelweg /aan het Verlaat 1098 22 14 1 52 5 

Delft Noordeindseweg 
21 5 1 0 0 0 

Delft Tweemolentjeskade (nieuw) 1400 72 46 1 4 0 

Delft Straatkolken Tanthof 23 2 91 0 142 16 

Ypenburg 461 5 49 0 0 0 

Leidschenveen 
494 53 32 1 3 1 

Nootdorp Hazepad 
222 0 7 0 1 0 

Nootdorp Veenweg 
117 12 90 1 6 2 

Delfgauw 372 17 0 0 4 0 

Midden-Delfland - Den Hoorn 
(monitor) 279 25 9 0 0 0 

Maasland Kon Julianaweg 293 26 7 1 418 28 

Maasland Kortebuurt 858 70 12 0 45 7 

Maassluis Zuidbuurt 193 80 8 4 17 3 

Hoek van Holland 
78 4 0 0 1 0 

Rotterdam - Oude Bovendijk 

238 62 5 1 80 19 

Schiedam Noord (nieuw) 
83 11 23 18 65 15 

Westland Monster (monitor) 
16 1 0 0 0 0 

Vlaardingen Watersportweg (monitor) 
9 4 0 0 0 0 
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Vlaardingen Holyweg 
260 64 10 4 55 9 

Vlaardingen Zuidbuurt - van 
Boendaleweg 72 11 5 0 5 1 

Trend van de populaties amfibieën in heel Delfland 
Doordat Natuurlijk Delfland beschikt over meer dan twintig jaar aan overzetgegevens is het 
mogelijk uitspraken te doen over de aantallen amfibieën die voorkomen in een bepaald 
gebied. Daarbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat alleen amfibieën geteld worden die 
de weg oversteken bij een bemande overzetplaats. De aantallen levend overgezette 
amfibieën zijn in figuur 3 uitgezet tegen de tijd. 
 

  

Figuur 3. De trend van alle levend overgezette amfibieën in het hele werkgebied van 

Natuurlijk Delfland vanaf het jaar 2000. In de grafiek links zijn de aantallen weergegeven op 

een lineaire schaal. In de grafiek rechts zijn de aantallen weergeven op een logaritmische 

schaal. Daardoor wordt een procentuele stijging of daling zichtbaar gemaakt als een rechte 

oplopende of neergaande lijn. Het aantal padden lijkt in Delfland al jaren te schommelen 

tussen de 4000 en 7000. De aantallen bruine kikkers en salamanders lijken te stijgen tot het 

jaar 2013 om daarna vanaf 2014 te dalen met circa 30% per jaar. 

 

In 2022 zijn er iets meer amfibieën overgezet dan in 2021. Opvallend is dat het aantal 

overgezette padden al vele jaren fluctueert tussen de 4000 en 7000 exemplaren. Niet 

duidelijk is wat de oorzaken daarvan zijn. Op veel van onze locaties is de populatie in grote 

lijn gebleven ten opzichte van vorig jaar maar op andere plaatsen zoals in Hoek van Holland 

Monster en in het Delftse recreatiegebied Kerkpolder zijn de lokale populaties sterk 

afgenomen.  

 

De populaties bruine kikkers en salamanders zijn in heel Delfland de laatste jaren aan het 

afnemen. Zo zijn er de afgelopen drie jaar veel minder salamanders gezien in Delft (zoals bij 

de van der Slootsingel en de Kuyperweg) en in Maassluis (Zuidbuurt). De droge zomers en 

het gebrek aan insecten zullen daaraan bijgedragen hebben. In Maasland zijn er ook dit jaar 

meer salamanders overgezet dan padden. Het is een van de weinige locaties waar er nog 

veel salamanders voorkomen. Dit jaar zijn er wel relatief veel salamanders en bruine kikkers 

gered uit Delftse straatkolken zoals in de omgeving van het hoogspanningspad in de wijk 

Tanthof. 

 

 


