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2. PADDENTREK ALGEMEEN 

 

Wakker worden het is voorjaar! 

Ieder voorjaar, zo vanaf eind februari, vindt de paddentrek plaats. De dieren gaan, na hun 

winterrust, op weg naar het water waar ze – jaren eerder – als paddenvisje geleefd hebben en 

als klein padje het water hebben verlaten. Dat water is de plaats waar ze zullen paren en hun 

eiersnoeren afzetten. 

Bij een stijgende temperatuur worden meestal eerst de mannetjes en dan de vrouwtjes 

wakker. Aangezien de mannetjes stukken kleiner zijn dan de vrouwtjes en dus een kleiner 

volume hebben, “warmen ze eerder op” dan de vrouwtjes. 

Dat opwarmen kun je letterlijk nemen: padden zijn amfibieën en zijn voor hun activiteit 

grotendeels van hun omgevingstemperatuur afhankelijk; hoe hoger die temperatuur, hoe 

actiever de pad. 

 

 

Alle remmen los… 

Natuurlijk is het best mogelijk dat er in de eerste “trekgolf” ook vrouwtjes zitten. Die hebben 

het dan behoorlijk druk, want de mannetjes verliezen in de paartijd hun normale 

gereserveerdheid en klimmen op alles wat (in hun ogen) op een pad lijkt: vochtige aardkluiten, 

dode vissen, salamanders, natuurlijk andere mannetjes en eventueel een mensenvuist. Dat 

zijn ze zo gewend, niet met de bedoeling om direct te paren (dat gebeurt pas in het water), 

maar voor een paddenmannetje geldt: “hebben is hebben en krijgen is de kunst”, temeer daar 

er gemiddeld vier of vijf keer zo veel mannetjes als vrouwtjes in een paddenpopulatie 

vóórkomen. 

 

 

Op de tandem 

Zo ontstaan de zogenoemde “tandems” waarbij een mannetje op de rug van een vrouwtje 

meelift naar het voortplantingswater, zich ondertussen stevig vasthoudend met z’n handjes 

onder de oksels van het vrouwtje. Om te zorgen dat hij ook in het water nog goed zit, zijn de 

handpalmen voorzien van zgn. “copulatieborstels”, zwarte of donkerbruine wratjes die extra 

grip geven wanneer de huid van het vrouwtje nat en dus glad wordt; op het droge is een 

paddenhuid zijdeachtig en droog, dus laat je nooit vertellen dat padden ‘slijmerig’ zijn. 

 

 

Piepen en blaffen 

Onderweg en in het water moet het mannetje ervoor zorgen dat er geen andere mannetjes op 

het vrouwtje klimmen. Dat doet hij door, bij de nadering van een ander mannetje, hard te 

piepen (paddenmannetjes geven als geluid in de paartijd een schor piepje of blafje af) en hard 

van zich af te schoppen. Padden met kaakkneuzingen komen regelmatig voor, gelukkig eten 

ze tijdens de paartijd niet. Zulk gedrag vertonen ze trouwens ook wanneer ze, alléén op reis 

Het ontwaken gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal 8-10 graden Celsius is 

en dat ongeveer 3 dagen lang zo blijft. 

Voor vrouwtjes is er ongeveer een week lang zo’n temperatuurgemiddelde nodig. 
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naar het water, door een ander mannetje worden besprongen. Daarbij krommen ze dan ook 

hun rug, terwijl een vrouwtje in zo’n geval haar rug hol trekt en iets door de achterpoten zakt 

om het opstappen te vergemakkelijken. 

 

 

In en bij het water 

In het water aangekomen moet zo’n tandem eerst een weekje “opwarmen” en, als een klein 

sponsje (padden drinken zelden door hun bek) door hun huid water opnemen alvorens te 

kunnen paren. De mannetjes die alleen zijn aangekomen, zoeken een plekje langs de kant of 

bij drijvende takken e.d. om eventuele vrouwtjes op te wachten. Ondertussen wordt er heel 

wat geduwd om de beste plek te veroveren. 

’s Avonds en ’s nachts drijven ze aan de oppervlakte, terwijl overdag (behalve tijdens de 

eigenlijke paring) de hele bende naar de bodem van de sloot verhuist. 

Als het water helder en het licht goed is, kun je ze daar dan zien zitten; soms kun je de blafjes 

dan ook boven het wateroppervlak horen. 
 
 
Paddenbollen 

Zowel aan het begin als aan het einde van de paartijd vormen zich soms zogenaamde 

‘paddenbollen’, die bestaan uit een vrouwtje dat soms door vijf of zes mannetjes wordt 

vastgehouden, omdat ze allemaal háár willen hebben, en niemand wil loslaten. Zolang dat op 

het land gebeurt, is er niet zoveel aan de hand: je kunt die bol gewoon op een veilig plekje 

neerleggen en na een tijdje lost het probleem zich vanzelf op. Nooit proberen er mannetjes af 

te halen, want de kans is dan groter dat je zo’n beestje onherstelbaar beschadigt. De greep 

van een paddenmannetje is bedoeld om pas na de paring te ontspannen, en dat kan alles bij 

elkaar genomen drie weken later zijn. Wanneer zo’n paddenbol in het water drijft, kun je 

proberen het hele vechtende zootje op de kant te halen, omdat de kans zeker aanwezig is dat 

het vrouwtje verdrinkt. In deze tijd van het jaar kan een pad eventueel drie uur achtereen 

onder water blijven, terwijl dan zuurstof uit het water wordt opgenomen door de huid. Maar 

grote activiteit als vechten kost veel zuurstof, om dat op te nemen zijn longen nodig en dus 

moet je wel op tijd boven kunnen komen. 

 

 

Paring 

Als alles goed gaat wordt een vrouwtje door een mannetje uitwendig bevrucht, en worden 

tussen de drie- en vijfduizend eitjes in twee snoeren aan waterplanten en drijfhout 

opgehangen. De padden zijn bijzonder kieskeurig waar ze dat doen, want zowel 

watertemperatuur, stroming als helderheid zijn van belang voor de ontwikkeling van de eitjes. 

 

 

Na afloop 

De nacht na de paring gaan de vrouwtjes het water uit en verblijven de rest van het jaar op het 

land in hun zomerbiotoop (padden hebben geen “territorium” in de strikte zin van het woord), 

tot ze in winterrust gaan. De mannetjes volgen een paar weken later, als er echt geen 

vrouwtjes meer zijn om mee te paren. Je zult dan ook zien dat gedurende de laatste weken 

van de trek steeds meer padden weer de kant opgaan , hoewel niet noodzakelijk de kant uit 

gaan waar ze een paar weken eerder vandaan kwamen. Let in deze periode goed op in welke 

richting het dier gezet moet worden! 
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3. WANNEER TREKKEN PADDEN? 

 

Aan de wandel 

Padden trekken zoals gezegd vanaf midden februari, wanneer de gemiddelde temperatuur 

over een etmaal 8-10 graden C is en dat ongeveer 3 dagen lang zo blijft. De dieren beginnen 

bij een avondtemperatuur van zo’n 5 graden vanaf de schemering te trekken. Wanneer het 

kouder wordt, neemt de trek voor die avond af. En wanneer de temperatuur tegen het 

vriespunt ligt, zijn er vrijwel geen padden te vinden. Ga ‘s avonds altijd even kijken maar 

wanneer je op zo’n koude avond na een half uur nog geen dieren hebt gezien, ga dan gerust 

naar huis. Er zullen die avond geen padden trekken. 

De dieren hebben een voorkeur voor vochtig weer, hoe meer regen hoe beter. Loop op een 

vochtige avond daarom zo lang mogelijk, juist op deze avonden kun je de meeste dieren 

helpen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. OVERZETTEN 

‘Breng me naar het water’ 

Padden (en kikkers en salamanders) hoeven alleen geholpen te worden met oversteken 

wanneer ze wegen oversteken waar (veel) verkeer is. Het zal van plek tot plek verschillen, 

maar over het algemeen kun je ze beter gewoon hun gang laten gaan. Zij weten precies waar 

ze naar toe willen en hoelang ze daar over willen doen, dus geef ze de kans.  
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De richting die een pad uit wil is te bepalen door te kijken waar-ie, voordat hij de paddenhelper 

ontdekt, naar toe loopt. Meestal blijkt op die plaats dan een vijver of een sloot te zijn, of een 

bos, tuin of parkje. Het kan dan ook zeker geen kwaad om, voordat je gaat helpen met 

overzetten, de buurt alvast te “verkennen”, met als doel een beter begrip van de mogelijke 

reisroute van de padden. Zet de pad veilig op de stoep of in de berm aan de kant, ga de pad 

niet zelf in het water zetten. En vermijd lopen in de berm, voor je het in de gaten hebt, sta je in 

al je ijver boven op een andere pad. 

 

Eén voor één 

Het daadwerkelijke overzetten kan het beste gewoon met de hand gebeuren, en “één op één”, 

d.w.z. niet eerst de padden verzamelen in een emmer en uiteindelijk, als de emmer vol begint 

te raken, de hele bende bij, of –nog erger- in een sloot deponeren. Dat in emmers verzamelen 

mag alleen als het dermate veel padden (en auto’s) zijn dat elke pad die niet van de weg 

wordt gehaald, doodgereden wordt. Het verblijf in een emmer bezorgt ze, zeker als ze samen 

zijn, veel stress en dat willen we natuurlijk tegengaan. Nog afgezien van stress kunnen ze 

botbreuken en kneuzingen oplopen, zeker als ze in de emmer op elkaar gedrukt worden. 

 

 

Padden tellen 

We vragen je niet alleen om padden over te zetten, maar ook om ze te tellen. Zo krijgen we 

namelijk over de jaren heen een aardig beeld van hoe het met de paddenpopulatie is gesteld. 

Deze waarnemingen leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van amfibieën in 

Nederland.  Door de gegevens van de verschillende werkgroepen te bundelen is het mogelijk 

iets over een landelijke trend te zeggen: hoe goed of slecht het gaat het met de algemene 

soorten. 

 

We vragen je om de dieren te tellen die naar het water lopen (heen) én apart de dieren te 

tellen die uit het water komen (terug). Tel ook de dode exemplaren. Haal die van de weg af en 

leg ze in de berm, zodat ze de volgende dag niet weer geteld worden door een collega-

vrijwilliger. 

Je ontvangt een telformulier om jouw aantallen te kunnen verwerken. 

 

Als je werkelijk verschrikkelijk bang bent om een pad aan te raken, hoor je niet in de 

paddenhulp thuis. Padden kun je gewoon met je blote handen vastpakken, ze hebben geen 

last van de warmte zolang dat vastpakken niet te lang duurt, en als je eenmaal thuis bent en 

lekker je handen met warm water en zeep hebt gewassen, is alles oké. 

Padden giftig? 

De giftigheid van padden wordt vaak nogal overdreven. Oké, ze zijn inderdaad giftig, maar 

zolang je geen open wonden aan je handen hebt, of in je ogen wrijft met je vingers, is er –

letterlijk- niets aan de hand. Mocht je toch handschoenen willen gebruiken, neem dan liefst 

zgn. “operatiehandschoenen”. Dus geen ovenwanten of tuinhandschoenen, zoals een 

aantal dames eens deden. Omdat je met dergelijke handschoenen een klein, weerspannig 

beestje als een pad helemaal niet goed kunt vastpakken, kan het makkelijk verwondingen 

tot gevolg hebben.  
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5. GEWONDE PADDEN 

Tijdens de paddentrek raken padden soms gewond. Veel verwondingen kunnen ze heel goed 

zelf genezen, (bedenk dat de paddenhuid onder gewone omstandigheden zelf 

bacteriedodende middelen produceert), maar soms is een wond te groot en is een beetje hulp 

welkom. 

De meest voorkomende verwonding is een schaafwond aan de rug, doordat de pad tegen de 

onderkant van een passerende auto aangezogen wordt. Alleen als een wond groter is dan  

25% van het rugoppervlak (ongeveer de omtrek van een € 1 munt), heeft het zin er iets aan te 

doen.  

Kleinere wonden genezen vanzelf. Het spaart de padden dus ook de stress van behandelen 

en "opname". Zelfs (enkelvoudige) botbreuken zijn te genezen, maar voor een pad waarvan 

beide achterpoten zijn verbrijzeld (meestal door aanrijdingen met fietsers of snorfietsen) kan 

niets meer gedaan worden. Datzelfde geldt voor schedelbasisfracturen (tong uit de bek, 

gesloten of halfopen bloeddoorlopen ogen, bloed uit de bek), ingedrukte longen en 

verwondingen door kraaien of reigers. In die gevallen kun je als mens niets anders doen dan 

achteruitstappen en de natuur z'n werk te laten doen, of vooruit stappen en het proces 

versnellen. Maar dat moet je wel kunnen. Zo niet, leg de pad dan ergens onder een struik of 

wat blaadjes en waarschuw je coördinator. 

 

 

 

6. WAT NEEM JE MEE? 

 

 Zaklantaarn. Is het een pad of kikker? Of toch een boomblaadje? Ook handig om  er 

autocoureurs in spé mee tot kalmte manen en op je eigen aanwezigheid wijzen. Maar 
bedenk ook: padden houden niet van fel licht. Hun pupillen staan in het donker 
helemaal open en als je daar met een lamp in schijnt, kunnen ze eerste half uur niets 
meer zien. Bijzonder onprettig voor de pad. Houd het bij een bescheiden lampje, als 
het te donker is om de padden goed te kunnen opsporen.  
 

 Reflecterend veiligheidsvest van de Dierenbescherming. Je ontvangt ‘m van je 
coördinator. Paddenrapen is een duistere aangelegenheid, en zeker met regen is het 
zicht voor de meeste automobilisten ronduit slecht. 
 

 Warme kleding en stevige schoenen. Het is februari/maart, dus de avonden zijn nog 
flink koud.  

 

 Pen en een notitieboekje om de aantallen te noteren. Of noteer ze in je telefoon. 
 

 Eventueel een emmer. Je kunt ‘m lenen van de Dierenbescherming. Bij voorkeur zet 

je de padden handmatig over. Maar op plaatsen waar veel padden en veel verkeer te 
verwachten valt, biedt een emmer uitkomst. Laad hem niet te vol. 
 

 Een andere paddenraper! Het liefst loop je met z’n tweeën of drieën. Niet alleen veel 

gezelliger, ook fijn als je onverhoopt vervelende automobilisten treft.  
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7. HUISREGELS OP EEN RIJTJE 

 

 Kom vanaf zonsondergang tot een uur of 22.30 (afhankelijk van het weer) naar je locatie 
om de padden over te zetten. 

 

 Blijf bij vochtig weer zo lang mogelijk, de dieren trekken juist op deze avonden. 
 

 Ga bij temperaturen tegen het vriespunt even kijken maar keer wanneer je na een half 
uurtje geen dieren aantreft, gerust terug naar huis. 

 

 Probeer nooit een paddenbol uit elkaar te halen. De kans dat je dieren verwondt is te 
groot! Indien je een bol in het water ziet, probeer dan de bol wel voorzichtig naar de kant te 
halen om te voorkomen dat de hele groep verdrinkt, maar laat ze verder met rust. 

 

 Gebruik eventueel latex handschoenen -poeder eerst afspoelen- maar nooit dikke  
(werk)handschoenen 

 

 Zet padden in de richting waarin ze al liepen over en zet ze niet verder dan de veilige 
berm van de weg of de stoep.. 

 

 Om de paddentrek succesvol te laten verlopen, rekenen we op jouw inzet op de 
afgesproken avonden. Mocht je een avond onverwacht niet aanwezig kunnen zijn, bel 
dan tijdig af bij je coördinator of regel bij voorkeur zelf vervanging. 

 

 

Tot slot, voor vragen, tips of klachten kun je in eerste instantie met je coördinator contact 

opnemen en anders met de Dierenbescherming, tel. 088-811 3000 

 

 

 

 
 


