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Duin- en Bollenstreek
WATE RWE R K E N

9

Evacuatie bedreigde dieren voordat de sloten worden verbreed

Tussen de tulpen op
zoek naar de padden
De bollenstreek trekt deze weken veel bezoekers.
Maar ze komen niet allemaal voor de bloemenpracht: ecoloog Joris van
de Ven speurt er naar
padden.
Sybylle Kroon

Noordwijk ■ Het is nog vroeg, de
zon is net op, maar de werkdag van
ecoloog Joris van de Ven van adviesbureau De Aquanoom is al begonnen. Net voor zonsopkomst loopt
hij tussen bloeiende bollenvelden
en springt over slootjes in het
Noordwijkse Vinkeveld naar zijn
eerste klus van de dag: padden zoeken. De rugstreeppad om precies te
zijn. Het bedreigde dier moet worden gevangen en elders uitgezet, zodat over een paar maanden de watergangen verbreed kunnen worden.
Hoogheemraadschap van Rijnland pakt de watersystemen in het
Vinkeveld aan, onder meer door watergangen te verbreden, stuwen te
plaatsen of te vervangen. „We hebben de laatste jaren steeds vaker te
maken met piekbuien en de voorspellingen voor de komende jaren
laten zien dat deze hoosbuien steeds
heftiger gaan worden. Tijdens dit
soort buien valt er heel veel regen in
korte tijd, dat kan voor overlast zorgen. Door een aantal smalle sloten
in het Vinkeveld te verbreden en op
sommige plekken beschoeiing aan
te leggen, kunnen grotere hoeveelheden regenwater sneller worden
afgevoerd”, aldus Wouter van Herk,
omgevingsmanager bij het Hoogheemraadschap.

Rugstreeppad
Ter voorbereiding op het verbreden
van de watergangen in Vinkeveld,
zijn onderzoeken gedaan. Uit het
flora- en faunaonderzoek bleek dat
de rugstreeppad in en rond de slo-

Het veldonderzoek kent enig risico. De rugstreeppad (inzet) laat zich vandaag niet zien.

ten tussen de bollenvelden leeft,
overwintert en zich voortplant. De
pad – te herkennen aan de gele
streep over zijn rug en kenmerkende, krekelachtige roep – staat op de
Europese rode lijst en dat betekent
dat hij in het voortbestaan bedreigd
wordt en beschermd dient te worden. „We hebben ontheffing gekregen om de werkzaamheden uit te
voeren, onder de voorwaarde dat de

impact voor dit dier zo klein gehouden wordt”, vertelt Van Herk. Het
hoogheemraadschap heeft een gespecialiseerd bureau ingeschakeld
om de padden ’af te vangen’ en elders uit te zetten.
Onder leiding van ecoloog Joris
van de Ven heeft adviesbureau De
Aquanoom over een lengte van 650
meter schermen langs de te verbreden sloten geplaatst en 45 emmers
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ingegraven. Rugstreeppadden en
andere dieren die vanuit de sloot op
pad gaan, vallen uiteindelijk in een
van de emmers. Van de Ven en collega’s komen elke ochtend rond zonsopgang de emmers controleren. Dat
tijdstip is bewust gekozen: „De padden zijn ’s nachts actief. Maar in een
emmer zijn ze een gemakkelijke
prooi. We vangen ze daarom voordat meeuwen, eksters of kraaien ac-
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Langstrekkende padden kukelen in strategisch geplaatste emmers.
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In een emmer
zijn ze een
gemakkelijke
prooi. We
vangen ze
daarom voordat
meeuwen,
eksters of
kraaien actief
worden

tief worden.”
De oogst van deze ochtend: drie
gewone padden, twee bruine kikkers en een veldmuis. Geen rugstreeppad? „Nee, die hebben we
sinds we hier bezig zijn nog niet gezien, maar ook de andere dieren die
we in de emmers vinden, zetten we
op een andere plek weer uit”, legt
Van de Ven uit. April is wel de
maand dat rugstreeppadden uit
hun winterslaap komen. Ze overwinteren het liefst in duingebieden,
maar tegenwoordig graven ze zich
ook in bij de bollenvelden. „In april
gaan ze op zoek naar het water om
elkaar te roepen, te paren en eitjes te
leggen. Als we geen rugstreeppadden vinden, kan dat betekenen dat
we de schermen op tijd hebben neergezet, voordat ze naar het water
trekken. Er zijn hier gelukkig genoeg andere watergangen en zijslootjes waar ze naartoe kunnen. Het
is een prima habitat voor deze dieren. Ook al zou je dat niet meteen
verwachten, zo midden tussen de
bollenvelden. Maar natuur is overal.”
De ecologen verwachten dat over
een paar weken geen padden, kikkers, salamanders of andere dieren
meer gevonden worden. Dan stopt
de monitoring en kan het Hoogheemraadschap van Rijnland met de
verbreding van de watergangen beginnen. De schermen blijven tot het
eind van de werkzaamheden staan.
Dit om te voorkomen dat er alsnog
(rugstreep)padden naartoe trekken.

