Verslag Red de pad. Help de vrijwilliger!
Na twee jaar samenwerken is er een veilig en duurzaam paddenscherm langs beide kanten van de
drukke Brouwerskolkweg aan de rand van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in Overveen.
I Samenvatting
Particulieren en fondsen hebben een geweldige bijdrage geleverd aan het realiseren van de wens van
25 vrijwilligers van de paddenwerkgroep om het kippengaas langs de Brouwerskolkweg te vervangen
door een duurzaam, gerecycled kunststof scherm. Scherm en tunnels vormen een veilige verbinding
voor amfibieën en kleine zoogdieren en beschermen deze populaties aan de rand van de duinen van
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Veiliger voor de padden en veiliger voor de vrijwilligers.
Het scherm is er dankzij veel natuurliefhebbers, vrienden, familie en Bloemendalers, Overveense
ondernemers, lokale journalisten, natuur- en duurzaamheidsfondsen, Staatsbosbeheer, Nationaal
Park, provincie NH en gemeente Bloemendaal. Mooie resultaten van twee crowdfundingcampagnes in
2016 (Help de vrijwilliger!) en 2017 (Red de pad!) zijn ook: Actieve steun en nieuwe contacten in
Overveen en nieuwe vrijwilligers voor de paddenwerkgroep. Oude contacten in het natuurnetwerk zijn
aangehaald. En er is meer bekendheid over het leven van de amfibieën aan de rand van de duinen.
II Verslag activiteiten in 2017 en 2018 voor westkant scherm
 Aanschrijven 11 fondsen en inspreken bij gemeente -> 8 fondsen geven financiële bijdrage.
 Twee maanden crowdfundingcampagne via www.crowdfundingvoornatuur.nl. Vrijwilligers houden
excursies als dank voor bijdragen -> 71 supporters en provincie Noord-Holland dichten laatste gat.
 Haarlems Dagblad en Bloemendaals Nieuwsblad benaderen -> 7 interviews/ berichten met foto om
Bloemendalers te informeren over actie en kennis te verspreiden over de paddentrek bij de duinen.
 In kader burgerparticipatie het ingezamelde geld betalen aan de gemeente Bloemendaal ->
De gemeente is opdrachtgever voor het plaatsen en toekomstig beheerder van het paddenscherm.
 Inschakelen deskundig advies van RAVON en overleg met gemeente en uitvoerder -> bepalen
exacte locatie scherm en bespreken knelpunten bij plaatsing.
 Vrijwilligers halen oude kippengaas scherm en emmers weg (en plaatsen emmers later terug). En
maken en plaatsen een informatiebord over het leven van de pad - met dank aan de fondsen.
 Natuurlijke Zaken van Landschap Noord-Holland plaatst het scherm aan de westkant van de weg
tijdig voor de paddentrek in 2018. Na het vogelbroedseizoen vernieuwen ingangen van de tunnels.
 Alle fondsen ontvangen een eindverslag en een financiële verantwoording.
 April 2018 sluiten we het totale project af met koek en zopie voor alle vrijwilligers.
Samen iets willen bereiken in onze lokale gemeenschap bleek inspirerend en genereerde veel steun;
hartverwarmend! Het was veel werk, maar wat een mooi resultaat. Op 8 maart 2018 is de eerste pad
van dit jaar overgezet. De natte dagen er na volgden er snel meer.
Dank aan iedereen: supporters, fondsen en paddenvrijwilligers!
III Contact
Anneke Koper coördinator KNNV-Paddenwerkgroep Brouwerskolk; e-mail: a1ahk@hetnet.nl
www.knnv.nl/knnv-afdeling-haarlem-en-omstreken/paddenwerkgroep-brouwerskolk
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