BESTE BEWONERS/WANDELAARS IN
DE OMGEVING VAN DE LAAN VAN POOT

De jaarlijkse paddentrek is weer
begonnen! Duizenden padden trekken
vanuit hun winterverblijf naar het water
om daar te paren en eieren te leggen.
Om het water te bereiken moeten ze de
Laan van Poot oversteken en de kans
om daarbij doodgereden te worden
is zeer groot. Padden zijn zeer nuttig
omdat ze veel schadelijke insecten eten.
De paddentrek duurt ongeveer twee
maanden.
Wat betekent dit voor u?
De Dierenbescherming zal vrijwilligers inzetten
om in deze periode vanaf zonsondergang
de padden een handje te helpen bij het
oversteken van de weg. Wanneer u met de
auto over de Laan van Poot rijdt, vragen wij
u dan ook om uw snelheid te beperken

vanwege onze vrijwilligers (herkenbaar aan
hun reflecterende vesten en zaklampen),
en de padden. Wij vragen uw begrip voor
onze vrijwilligers die met weer en wind in
de avonduren voor de padden klaarstaan.
En danken u alvast vriendelijk voor uw
medewerking.
Ook vrijwilliger worden?
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Bij interesse kunt u contact opnemen via:
paddentrekzuidwest@dierenbescherming.nl.
Meer informatie vindt u ook op
dierenbescherming.nl/paddentrek

De Dierenbescherming ontvangt geen subsidie
van de overheid en is volledig afhankelijk van
donaties. Wilt u ons werk steunen? Kijk op:
www.dierenbescherming.nl.

DEAR RESIDENTS NEAR
THE LAAN VAN POOT

The annual toad migration has begun!
Thousands of toads migrate from their
hibernation residence to the water,
where they will mate and lay eggs.
In order to reach the water, the toads
have to cross the Laan van Poot. This
crossover is very dangerous because
there is a great risk for traffic collisions.
Toads are very important for the eco
system, they eat harmful insects. The
toad migration takes place over a period
of about two months.
What does this mean for you?
De Dierenbescherming (The Dutch Society
for the Protection of Animals) will recruit
volunteers to help the toads crossing the
roads. We ask you to be cautious when you
drive on the Laan van Poot, this means that you
limit your speed and watch out for our

volunteers (recognizable by their reflecting
vests and flashlights). Please be sympathetic
to them, since they work at late hours in cold
and windy weather.
Thank you for your kind coöperation.

