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Amfibieënscherm bij de Turkaa 

door Peer Busink 

In het voorjaar van 2012 kreeg ik van verschil-
lende personen te horen dat op de Turkaaweg 
ter hoogte van de visplas tientallen padden op 
de weg waren dood gereden. 
Voor een niet doorgaande weg blijkt het aantal 
slachtoffers aanzienlijk hoog te zijn. 
In afgelopen februari werd dan ook het idee 
opgepakt om hier aan één zijde van de weg 
een paddenscherm te plaatsen. Een werkteke-
ning en een kostenplaatje werden gemaakt. Bij 
de gemeente het plan gepresenteerd en om 
ondersteuning hiervoor gevraagd, zowel toe-
stemming als geldelijk. De gemeente vond de 
noodzakelijkheid van dit plan gegrond en stem-
de met de uitvoering ervan in. Ook de aanschaf 
van het materiaal mocht op rekening van de 
gemeente. 
Op 1 maart hebben we (Rien van Hoesel, Leon 
Tinnemans, Jac Plasmans en ik) het scherm 
geplaatst. 
Het scherm was 80 meter lang. De amfibieën 
die tegen het scherm opliepen, konden alleen 
óf links- óf rechtsaf, om daarna in één van de 
acht emmers te vallen die ca. 10 meter van 
elkaar tegen het scherm waren ingegraven. 

Er werd een rooster opgesteld om elke ochtend 
gedurende de weken dat het scherm bleef 
staan de emmers te controleren en de eventu-
eel ingevallen amfibieën aan de andere kant 
van de weg weer los te laten. Op de bodem van 
de emmers werd een laag bladeren gelegd, 
waardoor de padden daar tussenin zich konden 
verschuilen. Zodoende vielen ze ook niet op 
voor eventuele predatoren en droogde hun huid 
niet uit. 
 

 
Het aanbrengen van het scherm  (foto: Peer Busink) 

 
 

Resultaat overgezette padden: 
 

Tabel 1: aantal padden per week per emmer 
Emmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

1e week maart 9 7 12 15 12 8 7 7 77 
2e week maart 3 - - 3 2 4 2 4 18 
3e week maart 3 - 1 2 3 1 2 1 13 
4e week maart - 2 - 2 1 - 5 
1e week april 3 3 1 1 - 3 2 13 
2e week april 20 26 24 28 29 24 14 2 167 
3e week april 5 10 5 6 1 7 5 39 
4e week april 2 2 1 - - 1 1 7 

Totaal 45 50 44 57 48 48 33 14 339 
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Grafiek 1: aantal padden die in één week tijd in de emmers vielen 
 

 
 

 
De acht emmers waren op dezelfde afstanden 
van elkaar voor het scherm ingegraven.  
Uit de totalen per emmer mag daardoor gecon-
cludeerd worden dat het scherm niet breed 
genoeg is geweest om de volledige trekbaan op 
deze locatie te ‘overspannen’, Dat dit zo lijkt, is 
te zien aan het totaal aantal padden in emmer 
1. Dat zou dan lager moeten zijn dan in de an-
dere emmers (zoals dat bij emmer 8 wel het 
geval is). Het scherm grensde bij emmer 1 aan 
de oprit van een huis, waardoor het scherm 
daar niet doorgetrokken kon worden. Dat aan 
deze kant van het scherm de paddentrek door-
liep, bleek uit enkele doodgereden padden op 
het wegdek aan deze kant van het scherm.  
Twee dagen na het aanbrengen van het scherm 
begon de temperatuur flink te stijgen, met als 
gevolg dat de paddentrek meteen op gang 
kwam. In de volgende week begon de tempera-
tuur echter te dalen en kwam Koning Winter 
weer onverwachts terug. Voor veel padden de 
reden om de trek abrupt af te breken en een 
goed (vorstvrij) heenkomen te zoeken. Zelfs 
overdag bleef tijdens deze periode de tempera-
tuur enkele dagen onder nul. 
In die periode werden dan ook nauwelijks pad-
den in de emmers aangetroffen. Pas in de 
tweede week van april ruimde de wind naar het 
zuiden en werd eindelijk zachte lucht aange-
voerd, met het gevolg dat de temperatuur 
steeg. Door de padden werd hierop meteen 
massaal gereageerd door alsnog de run naar 
het water te hervatten om de eiersnoeren in 

het water af te zetten. Na de derde week van 
april was deze tweede rush naar het water zo 
goed als afgelopen en werd het scherm afge-
broken en opgeborgen in de schuur van Bart 
Ketelaars om het volgend jaar opnieuw te 
plaatsen. 
Bij een “normaal” voorjaar valt de paddentrek 
binnen een periode van ca. twee weken, nu 
duurde het acht weken. De grafiek geeft dit 
goed overzichtelijk weer. 
Dit vergde niet alleen voor de padden,  
maar ook voor de vrijwilligers een grotere in-
spanning. 
 
Evaluatie 
Naast de 339 padden die zijn overgedragen zijn 
ook 57 bruine en 5 groene kikkers in de em-
mers gevallen, dus een totaal van 401 amfibie-
en zijn hier in het voorjaar verzameld. Hoeveel 
van dit aantal amfibieën in het afgelopen voor-
jaar voor autowielen werd gespaard, is moeilijk 
te zeggen, maar gerekend naar het aantal ge-
telde doodgereden amfibieën in het voorjaar 
van vorig jaar zou dat ca. 20% kunnen zijn. 
Voor dit percentage hebben 7 vrijwilligers te-
zamen ca. 50 keer gedurende deze periode elke 
ochtend de emmers geïnspecteerd en de amfi-
bieën overgezet. Menige keer moest dit met 
handschoenen aan gebeuren vanwege de kou.  
Maar door een ‘emmer vol’ knorrende padden 
over te zetten, worden alle ‘ontberingen’ snel 
vergeten.  
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Spreekt u deze vorm van natuurbescherming 
aan, dan kunt u volgend jaar met ons mee 
doen. 
De “klaar-overs van 2013” waren Martin van 
Mol, Rien van Hoesel, Leon Tinnemans, Jac 
Plasmans, Kees Jansen, Jan Dirkx en Peer Bu-
sink. 
 
Discussie 
Misschien hebben we één op de vijf amfibieën 
kunnen redden. Misschien veel minder. En mis-
schien kan iemand zich dan afvragen of zo’n 
inspanning en het aantal gespendeerde mens-
uren wel in verhouding staat met zo’n “klein” 
aantal geredde amfibieën. De criticaster kan 
aanhalen dat van de duizenden geproduceerde 
paddeneitjes er na drie jaar tenslotte ook maar 
enkele promillen van over blijven die geslachts-

rijp zullen worden om dan pas aan de voort-
planting deel te nemen. Wat maakt dan bij-
voorbeeld een vijftig tal geredde padden uit.  
Het verweer hiertegen kan zijn dat een natuur-
beschermer het op zich al een reden genoeg 
vindt om een dier, dat in dit geval drie jaar al-
lerlei gevaren heeft getrotseerd om geslachts-
rijp te worden, vlak voor het ultieme doel van 
zijn bestaan, nl. de voortplanting, bij mogelijk 
gevaar te beschermen. Elk gered vrouwtje staat 
namelijk wel voor vele honderden eitjes.  
Daarnaast ben ik van mening dat als door men-
selijk toedoen dieren uit de vrije natuur worden 
gedood, ook door menselijk handelen getracht 
mag worden dieren te redden. 
In ieder geval hebben wij door ons handelen er 
een tevreden en voldaan gevoel aan over ge-
houden. 

 

 

De ‘vangst’ padden en enkele bruine kikkers van één dag      Gewone pad (Bufo bufo) 
 
 
 
 
 

 
 

  


