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In deze inleiding wil ik het met u hebben over de tijd dat de Britse 
band de Moody Blues floreerde en zo ongeveer midden in haar suc-
cesvolle carrière was aanbeland. Prelude, het verzamelalbum van 
hun eerste nummers, verscheen overigens pas in 1987, maar geeft 
herkenbaar de reuring van de zestiger jaren aan. Zover wil ik niet met 
u terug, maar wel naar de zeventiger jaren die vooral bol stonden 
van al dan niet gewenste vernieuwingen.
Een gewenste vernieuwing was zeker de oprichting van studie-
groepen binnen het Natuurhistorisch Genootschap. De natuurstu-
die was verworden tot een uitje van ouden van dagen en zocht no-
dig naar nieuwe impulsen. Dat had het toenmalige bestuur van het 
Genootschap goed onderkent. Een van de eerste studiegroepen die 
werd opgericht was de Herpetologische Studiegroep Limburg (HSL) 
die in 1979 zijn eerste activiteiten ontplooide. Zoals de Moody Blues 
wordt beschouwd als de wegbereider voor de progressieve rockmu-
ziek, zo wilde de HSL de weg effenen voor een progressieve bescher-
ming van de inheemse herpetofauna. Dat zou moeten gebeuren 
door studie, actief veldwerk en media-aandacht.
Maar net zo belangrijk was onze eigen prelude, het voorspel dat 
voorafging aan de oprichting van de HSL. De allereerste kiemen wer-
den gelegd in een wereld waar het woord bushcrafting nog niet be-
stond, maar we in feite niet anders deden. We waren allemaal zo ba-
saal met de omringende natuur verbonden dat niemand ons hoef-
de te beschrijven wat daarmee goed of slecht ging. Wat we om ons 
heen zagen was dat er aanslagen werden gepleegd op inheemse 
diersoorten, op zo´n manier dat voor hun voortbestaan moest wor-
den gevreesd. Reptielen en amfibieën leken de eerste slachtoffers 
van de menselijke overheersing te worden, hetgeen later wereld-
wijd zou worden bevestigd.

Met de zorg ontstond de actie. Op diverse plekken in Limburg werd 
gepoogd het naderend onheil te keren. In Zuid-Limburg ging de 
Werkgroep Limburg van Nederlandse Vereniging voor Herpetolo-
gie en Terrariumkunde Lacerta aan de slag met het vastleggen van 
waarnemingen, in Midden-Limburg werd door plaatselijk initiatief 
Werkgroep De Doort opgericht ter bescherming van onder andere 
de Boomkikker, in het Meinweggebied was het Genootschap be-
trokken bij de bescherming van Adder en Knoflookpad en in Noord-
Limburg vond op Landgoed De Hamert langjarig wetenschappelijk 
onderzoek plaats door de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vooral 
die laatste ontwikkeling was belangrijk omdat steeds meer jonge 
Limburgers biologie gingen studeren. Door het sterke Heimatge-
fühl kon dat indertijd alleen maar Nijmegen zijn, wat er in resul-
teerde dat de inhoudelijke kennis constant werd gevoed door de 
afdeling Dierecologie waarvan de herpetologie een paradepaardje 
was. De afgestudeerde Limburgers kwamen zoals betaamd terug 
naar het bronsgroen eikenhout en met hen de nodige expertise.
Dat alles kwam in 1978 bij elkaar en die klontering van initiatieven 
zou, zij het met complicaties, voor de nodige vruchtbaarheid zorgen. 
Het leidde in 1979 tot een enthousiaste start van de Herpetologische 
Studiegroep waarvoor iets meer dan 40 jaar geleden een solide ba-
sis werd gelegd. De feestelijkheden zelf laat ik over aan de auteurs 
van dit en nog volgende nummers van het Maandblad waarin de re-
sultaten van herpetologische ontwikkelingen in Limburg uitgebreid 
zullen worden gepresenteerd.

Ton Lenders, eerste voorzitter van de 
Herpetologische Studiegroep Limburg (1979-1989)
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sen opnieuw onderzocht (Van Hoof & CrombagHs, 2011a). De Knof-
lookpad bleek nog maar in drie gebieden voor te komen, maar ook 
daar achteruit te gaan: het Heerenven, de Bergerheide en de Mein-
weg [figuur 2]. De andere Limburgse populaties (in het Arenbosch, 
het Roerdal en de Melickerheide) bleken te zijn uitgestorven. Enke-
le jaren later moest ook het Heerenven aan dit lijstje worden toe-
gevoegd. Hier stierf de soort uit door kolonisatie van het voortplan-
tingswater door de Zonnebaars (Lepomis gibbosus). 

uitzetten als laatste redmiddel

Doelstellingen
In 2010 werd geconcludeerd dat beheer- en inrichtingsmaatrege-
len van voortplantings- en landbiotopen niet afdoende waren om 
het tij te keren en de soort voor Limburg te behouden (Van Hoof & 
CrombagHs, 2011a). Blijkbaar speelden ook andere factoren een rol. 
ZekHuis & ottburg (2008) suggereerden dat genetische verarming 
wel eens een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de Knof-
lookpad in Nederland kon zijn. Processen als inteelt (directe familie-
leden paren met elkaar) en genetische drift (het toevallige verlies 
aan allelen) leiden dan tot verlies aan genetische diversiteit. Bij zeer 
kleine populaties kan de kans op duurzame instandhouding hier-
door sterk afnemen. Harde bewijzen dat genetische verarming tot 
(dreigende) uitsterving heeft geleid zijn er niet. Dat vergt intensief 
en langdurig onderzoek. De tijd om dit te onderzoeken was er ech-
ter niet meer. Van de zeven bekende populaties in Limburg waren 
er inmiddels vier uitgestorven en bij de resterende populaties was 
de omvang sterk afgenomen, waardoor het risico op uitsterven ook 

De Knoflookpad (Pelobates fuscus) is nooit algemeen 

geweest in Limburg. Monitoring bracht echter aan het licht 

dat de soort de laatste decennia sterk achteruit ging en 

zich op de rand van uitsterven bevond. De reeds genomen 

beheer- en inrichtingsmaatregelen, zoals het opschonen 

en aanleggen van nieuwe wateren, bleken onvoldoende te 

zijn. Door een samenwerkingsverband van betrokken par-

tijen werd in 2010 besloten te starten met het opkweken 

en (her)introduceren van Knoflookpadden. Dit artikel geeft 

een overzicht van negen jaar kweek en (her)introductie van 

de soort in tien Limburgse gebieden gedurende de periode 

2010-2018 en de eerste resultaten. 

aanleiding

De Knoflookpad [figuur 1] is een zeldzame en bedreigde amfibie-
soort in Limburg. In 1999 is voor de soort een provinciaal overle-
vingsplan opgesteld waarbij alle voormalige vindplaatsen opnieuw 
zijn onderzocht (CrombagHs et al.,1999). De soort werd toen nog 
slechts in vier gebieden in Limburg aangetroffen: het Heerenven, de 
Bergerheide, Arenbosch en de Meinweg. In de jaren daarna zijn al-
le Limburgse populaties gemonitord waarbij de aanwezigheid van 
de soort opnieuw kon worden bevestigd op 
de Melickerheide (geraeds, 2006). Ook zijn 
er beheer- en inrichtingsmaatregelen uit-
gevoerd, zoals de aanleg van nieuwe wate-
ren en het opschonen van bestaande wate-
ren (Van Hoof et al., 2005; geraeds, 2006; Van 
Hoof et al., 2012; Lenders, 2013). Aanvankelijk 
leek de situatie stabiel, maar helaas bleek de 
soort nog steeds achteruit te gaan, ondanks 
alle inspanningen van terreinbeheerders 
(geraeds & Van sCHaik, 2007; 2009). Op grond 
daarvan zijn in 2010 alle bekende vindplaat-

Negen jaar kweek en (her)introductie van de Knoflookpad 
in Limburg
Uitvoering en eerste resUltaten

Paul van Hoof & Ben Crombaghs, Bureau Natuurbalans-Limes Divergens BV, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen, e-mail: 
vanhoof@natuurbalans.nl

FIGUUR 1
Volwassen vrouwtje van de Knoflookpad 
(Pelobates fuscus) op de Meinweg (foto: P. van 
Hoof).
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ten met een nationaal (her)introductiepro-
gramma: het opkweken en uitzetten van 
Knoflookpadden om bestaande populaties 
te versterken, om verdwenen populaties te 
herintroduceren en om nieuwe geschikte 
gebieden te koloniseren.

Genetica
Onderzoek heeft aangetoond dat de Knof-
lookpad in West-Europa tot één genetisch 
haplotype behoort (eggert et al., 2006; 
Crottini et al., 2007). Dit is te verklaren door 
de relatief recente kolonisatie van de noor-
delijke gebieden door de soort na de laat-
ste ijstijd (circa 12.000 jaar geleden). Lo-
kale genetische adaptatie is daarmee on-
waarschijnlijk (mondelinge mededeling 
B.M. Wielstra, Naturalis Biodiversity Cen-
ter). Dit wordt bevestigd door onderzoek 
in Nederland, waaruit blijkt dat de Neder-
landse Knoflookpadden inderdaad tot één 
genetisch haplotype behoren (Jansman et 
al., 2011). Dit betekent dat het uitzetten en 
‘mengen’ van Knoflookpadden uit verschil-
lende Nederlandse gebieden, genetisch 
gezien, geen onverantwoorde risico’s met 
zich mee brengt. Om het risico uit te slui-
ten dat inteelt een groot negatief effect op 
het herintroductie programma zou hebben, 
en het uitzetten daardoor op voorhand ge-
doemd was om te mislukken, werd beslo-
ten om in nieuwe en/of herstelde leefge-
bieden dieren uit te zetten van minstens 
vijf verschillende bronpopulaties. Alleen in 
nog bezette leefgebieden (onder andere de 
Meinweg) werd hier soms van afgeweken 
en werd alleen met gebiedseigen materiaal 
gewerkt.

knoflookpadden opkweken

Eisnoeren als bronmateriaal
Als bronmateriaal is gekozen voor eisnoe-
ren. Het gebruik van eisnoeren heeft de 
minste impact op de natuurlijke popula-

ties en het opkweken van eitjes tot juveniele Knoflookpadden le-
vert een hoog rendement op. Afhankelijk van de grootte worden er 
uit een eisnoer vaak meer dan 1000 larven opgekweekt. Als gevolg 
van de hoge predatiedruk overleeft er in de vrije natuur maar een 
fractie van de eitjes en larven. Regelmatig werden halve eisnoeren 

hier zeer groot was. Omdat deze onrustbarende achteruitgang op 
veel plaatsen in Nederland werd vastgesteld, werd de Projectgroep 
Knoflookpad Nederland (PKN) opgericht door Natuurbalans-Limes 
Divergens BV, Stichting RAVON, Wageningen Environmental Re-
search (Alterra) en Landschap Overijssel. Besloten werd om te star-

FIGUUR 2
Historisch overzicht van de kilometerhokken met 
waarnemingen van de Knoflookpad (Pelobates 
fuscus) in Limburg (bronnen: Geraeds & van schaik, 
2009; van hoof & crombaGhs, 2010; van hoof, 2016; 
nog niet eerder gepubliceerde eigen gegevens).

1980-1993

2010

1994-2008

2011-2018
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een ‘nieuw’ gebied gemaakt uit oogpunt van risicospreiding voor 
de soort in Limburg. Er kon dat jaar een deel van een reeds uitgeko-
men eisnoer worden verzameld in het Heerenven. De jonge larfjes 
werden vervolgens opgekweekt in kunststof bakken van 30 liter. De 
kweek liep voorspoedig, waarbij veel praktische kennis is opgedaan. 
De volgroeide larven (met vier poten) zijn uitgezet in het Zwartwa-
ter. 

Opschaling
Nadat het eerste jaar succesvol was verlopen kon het aantal uitzet-
gebieden worden uitgebreid. Daarvoor diende ook de kweek te wor-
den opgeschaald. De kleine kweekbakken werden vervangen door 
tanks van 800 liter in een speciaal daarvoor gebouwde kas op het 
terrein van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
De verzamelde eisnoeren werden naar Nijmegen gebracht en in be-
luchte bakken van 30 liter op kamertemperatuur geplaatst waar ze 
zich snel ontwikkelden [figuur 3]. Na een korte periode werden de 
vrijzwemmende larven overgeplaatst naar grote tanks in een kas. 
Larven van verschillende bronlocaties werden altijd gescheiden op-
gekweekt. De dagelijkse verzorging bestond uit het verversen van 
het water en voeren van de larven met onder meer visvoer en (voor-
gekookte) andijvie.

verzameld om de impact op de bronpopulatie zo klein 
mogelijk te houden. Ook werd, een enkele uitzondering 
daargelaten, jaarlijks een deel van de opgekweekte lar-
ven teruggebracht naar de bronlocatie om een eventu-
eel negatief effect op de bronpopulaties nog verder te 
verkleinen. Vanaf 2011 zijn jaarlijks eisnoeren verzameld 
van een tiental brongebieden uit vijf verschillende pro-
vincies.
Het verzamelen van eisnoeren vond meestal plaats 
door het intensief afzoeken van de onderwatervegeta-
tie op bekende voortplantingslocaties. 
Op enkele andere plaatsen, waar de kans op succes zeer 
klein was (omdat er nog maar een zeer kleine popula-
ties aanwezig was of omdat het water een overdadige plantengroei 
vertoonde) zijn amfibieënrasters rond het voortplantingswater ge-
plaatst. Naar het water toe migrerende Knoflookpadden werden 
gevangen en in een grote kooi (voorzien van eiafzetsubstraat) in het 
water geplaatst, in de hoop dat ze daarin een eisnoer zouden afzet-
ten. Deze methode is een aantal malen succesvol gebleken, maar 
het ging niet altijd goed. Zo werd in de kooi op de Meinweg sterf-
te van Knoflookpadden geconstateerd als gevolg van predatie door 
Medicinale bloedzuigers (Hirudo medicinalis) (Lenders, 2018). Daar-
na is verder van deze methode afgezien. De rasters op de Meinweg 
werden wel behouden om de omvang van de populatie door de ja-
ren heen te kunnen volgen (geraeds & Lenders, 2019). Als gunstig ne-
veneffect kon op de meest geschikte momenten naar eisnoeren 
worden gezocht, omdat bekend was wanneer er meerdere volwas-
sen mannetjes en vrouwtjes in het water aanwezig waren. 
Op plaatsen waar een zeer dichte watervegetatie het zoeken naar 
eisnoeren bijzonder lastig maakte, zoals op de Bergerheide en in het 
Heereven, werden ‘s avonds de exacte locaties van roepende Knof-
lookpadden bepaald en gemarkeerd. De volgende ochtend werd op 
die plekken dan gericht naar eisnoeren gezocht. Vaak bleken deze 
binnen een meter van de roepplekken te liggen.  

Pilot
Met de uitvoering van een compleet herintroductie-
programma voor de Knoflookpad bestond in Neder-
land geen ervaring, vandaar dat hier in 2010 op kleine 
schaal mee is geëxperimenteerd in een gebied waar 
de soort nog niet voorkwam: het Zwartwater. In dat ge-
bied kwam de Knoflookpad niet voor, maar het was wel 
beoordeeld als geschikt leefgebied voor de soort (Van 
Hoof & CrombagHs, 2011b). Tevens was de keuze voor 

FIGUUR 3
Gevonden eisnoeren van Knoflookpadden (Pelobates fuscus), 
hier van de Meinweg, werden in bakken op kamertemperatuur 
geplaatst waar ze snel ontwikkelden (foto: P. van Hoof).

FIGUUR 4
Een deel van de kweek van Knoflookpadden (Pelobates fuscus) 
vond plaats in leefnetten in de vrije natuur; hier in de Driestruik. 
De leefnetten werden onderhouden door vrijwilligers (foto: P. 
van Hoof).
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waarin de larven zich bevonden. Dit om tegelijkertijd 
de kans op predatie te minimaliseren en binding van 
de dieren met het water te maximaliseren. Een slechte 
binding met het voortplantingswater zou nadelig kun-
nen zijn omdat het immers de bedoeling is dat de die-

ren later als adult naar het water terugkeren om zich voort te plan-
ten.
Vaak zijn volledig volgroeide larven gebruikt voor de uitzettingen. 
Dit zijn larven waarbij de voorpoten al (bijna) zijn doorgebroken en 
de metamorfose reeds is ingezet. Deze larven verlaten spoedig het 
water, waarbij de kans op predatie in het water klein is. Een deel van 
de larven is echter in een jonger stadium uitgezet om de kans op 
binding met het water te maximaliseren.
Om de kans op predatie verder te verkleinen werd een deel van de 
larven in buitenterraria verder opgekweekt tot het juveniele stadi-
um. Deze werden later in het jaar in de landhabitat vrij gelaten. Zo 
wordt de waterfase in de vrije natuur volledig overgeslagen. 
Aangezien het twee tot drie jaar duurt voordat Knoflookpadden 
volwassen worden is aanvankelijk een introductieperiode aange-
houden van drie jaar. Later bleek dit te optimistisch en is er per loca-
tie meestal vijf jaar achtereen uitgezet om zodoende een populatie 
op te bouwen waarin alle jaarklassen zijn vertegenwoordigd.  

Mengen of niet?
In gebieden waar de Knoflookpad niet (meer) voorkwam is ervoor 
gekozen om larven uit verschillende brongebieden te mengen voor 
de opbouw van een nieuwe populatie met een hogere genetische 
diversiteit. Dit geldt voor bijna alle uitzetgebieden in Limburg, in-
clusief de Bergerheide, waar de Knoflookpad bij aanvang van het 
project nog aanwezig was. In de Meinweg, waar de soort eveneens 
nog voorkwam, is er voor gekozen om geen gebiedsvreemd ge-
netisch materiaal in te brengen en is alleen met eisnoeren van de 
Meinweg zelf gewerkt. 

gebieden

De Limburgse gebieden voor de (her)introducties [figuur 6] zijn om 
verschillende redenen geselecteerd. Allereerst zijn er gebieden waar 
de Knoflookpad nog voorkwam, maar de populatie sterk in omvang 
was afgenomen. Hier diende het bijplaatsen als (genetische) ver-
sterking van de populatie (Meinweg en Bergerheide). Daarnaast zijn 

Ook werd een tweede opkweekmethode ontwikkeld, namelijk in 
leefnetten in de vrije natuur [figuur 4]. De voordelen hiervan zijn 
een eenvoudiger onderhoud, de natuurlijke omstandigheden waar-
in de larven opgroeien en het opkweken van de larven in hetzelfde 
gebied waar ze later werden uitgezet, waardoor de kans op een ster-
ke binding aan het leefgebied (homing) maximaal is.

introducties

Uitzettingen in diverse stadia
Alvorens tot uitzetten over te gaan werden alle populaties door de 
universiteit van Gent (België) getest op de aanwezigheid van de 
ziektes Chytridiomycosis (Chytrid) en Ranavirus. Alleen wanneer al-
le testuitslagen negatief waren kon worden overgegaan tot uitzet-
ting [figuur 5].
Er is bij de uitzettingen gevarieerd met het ontwikkelingsstadium 

FIGUUR 5
Introductie van de eerste opgekweekte 
larven van de Knoflookpad (Pelobates 
fuscus) in de Cerespoel op de Bergerheide, 
in 2012 door boswachter Andries Arts van 
de gemeente Bergen (foto: P. van Hoof).

FIGUUR 6
Overzicht van gebieden in Limburg waar in de periode 2010-2018 uitzettingen 
van Knoflookpadden (Pelobates fuscus) hebben plaatsgevonden.
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eiafzet door Knoflookpadden te verwachten. Het onderzoek werd 
verricht door vrijwilligers, studenten en medewerkers van Natuur-
balans-Limes Divergens BV. In 2010, 2014 en 2018 vond er een mo-
nitoring plaats in opdracht van de Provincie Limburg. In de andere 
jaren werd de monitoring door de beheerders geïnitieerd en gefi-
nancierd. Alleen in 2017 bleek dit niet haalbaar en konden niet alle 
gebieden volledig worden onderzocht.

resultaten

De resultaten van de monitoring vanaf 2010 zijn weergegeven in ta-
bel 2. Hoewel het nog te vroeg is om harde uitspraken te doen over het 
al dan niet slagen van de introducties zijn er beslist positieve trends te 
zien. In alle (!) gebieden in Limburg waar Knoflookpadden zijn geïn-
troduceerd zijn inmiddels roepende dieren gehoord. In meerdere ge-
vallen bleef het niet beperkt tot de introductiewateren, maar hebben 
Knoflookpadden inmiddels ook wateren in de directe omgeving ge-
koloniseerd. Dit is met name duidelijk te zien in het Zwartwater, waar 
buiten het introductiewater tenminste vier andere wateren zijn ge-
koloniseerd. Het aantal roepende dieren neemt in veel van de wateren 
toe. Misschien nog wel belangrijker is dat in acht van de tien gebieden 
inmiddels ook natuurlijke reproductie is vastgesteld in de vorm van 
eisnoeren en/of larven. Alleen in de Eckeltse Vennen en De Krang was 
dit tot nu toe niet het geval. Hierbij dient te worden vermeld dat daar 
nog nauwelijks natuurlijke voortplanting verwacht kon worden om-
dat de introducties daar pas later van start zijn gegaan.

Bleijenbeek
Op Landgoed Bleijenbeek zijn op de golfbaan vanaf 2013 in vijf op-
eenvolgende jaren larven uitgezet. In 2015 zijn de eerste roepende 

er gebieden waar de soort was verdwenen en is geherintroduceerd 
(Driestruik/Breidberg, Hamert en Loozerheide). Tot slot zijn er gebie-
den binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de Knoflook-
pad waarvan geen historische verspreidingsgegevens bekend waren 
(hetgeen niet uitsluit dat de soort er ooit voorkwam), maar die wel 
geschikt leefgebied vormen (Zwartwater, Eckeltse vennen, Golfbaan 
Bleijenbeek, De Krang en Stramprooierheide). Een laatste criterium 
dat is gehanteerd voor de selectie van (her)introductiegebieden is de 
kans op aansluiting met andere leefgebieden. Op basis daarvan heeft 
er in sterk geïsoleerde voormalige leefgebieden, zoals het Arenbosch 
bij Heythuysen en de Brommer bij Horst, geen herintroductie plaats-
gevonden. Voor alle gebieden geldt uiteraard dat inrichting, kwaliteit 
en beheer van land- en voortplantingshabitat op orde moeten zijn 
voor de Knoflookpad. In tabel 1 zijn de uitgezette aantallen larven en 
juvenielen per gebied weergegeven. Inmiddels is in het brongebied 
van de Aalsbeek bij Belfeld eveneens gestart met een introductiepro-
ject, dit is niet in dit artikel opgenomen.

monitoring

De hamvraag bij uitzettingsprojecten is of het gewenste resultaat 
wordt behaald: de ontwikkeling van natuurlijke en duurzame popu-
laties. Dat is een vraag die pas op de lange termijn door monitoring 
beantwoord kan worden. Op de kortere termijn levert monitoring 
het antwoord op de vraag of de uitgezette dieren overleven, naar de 
wateren terugkeren en zich er met succes voortplanten. 
In het voorjaar is bij alle wateren waar Knoflookpadden zijn uitge-
zet, inclusief geschikte wateren in de directe omgeving, meerdere 
malen geluisterd naar kooractiviteit van Knoflookpadden. Dit on-
derzoek is zowel met als zonder onderwatermicrofoon uitgevoerd. 
Daarnaast is in de zomerperiode gemonsterd op de 
aanwezigheid van larven. Hiervoor werden fuiken en/
of schepnetten gebruikt (Van Hoof, 2016). Het monito-
ringsonderzoek [figuur 7] is meerdere jaren uitgevoerd, 
waarbij in totaal 54 wateren zijn onderzocht. In een aan-
tal gebieden (Bergerheide en Meinweg) vond monito-
ring ook al plaats vóór de start van het herintroductie-
programma. In ‘nieuwe’ gebieden is meestal twee tot 
drie jaar na aanvang van de introducties gestart met on-
derzoek. Eerder was hier nog geen kooractiviteit van, of 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totaal
Bleijenbeek - - - 1565 800 850 900 300 600 5015
Eckeltse Vennen - - - - 800 470 630 799 1400 4099
Bergerheide - - 748 3217 1000 - 980 - - 5945
De Hamert - 665 844 1309 750 541 - - - 4109
Zwartwater 292 680 844 300 300 - - - - 2416
Kempen~Broek (3 gebieden) - - - - 1950 630 2300 300 - 5180
Driestruik/Breidberg - 680 666 2167 1000 600 600 - - 5713
Meinweg - 465 301 1338 1200 1300 - 320 - 4924
Totaal 292 2490 3403 9896 7800 4391 5410 1719 2000 37401

TABEL 1
Uitzetaantallen van 
larven en juvenielen van 
Knoflookpadden (Pelobates 
fuscus) in de Limburgse 
gebieden in de periode 
2010-2018.

FIGUUR 7
Het onderzoek naar larven van de Knoflookpad (Pelobates 
fuscus) is uitgevoerd met schepnetten en amfibieënfuiken, zoals 
hier in het Rondven op de Bergerheide (foto: P. van Hoof).
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Eckeltse Vennen
Dit gebied bestaat uit twee delen. In het zuidelijke deel zijn nu vijf 
jaar op rij Knoflookpadden uitgezet, in het noordelijke deel vier jaar. 
In dit laatste, recent aangelegde gebied zijn de eerste drie jaar al-
leen juvenielen uitgezet. In het zuidelijke deel is in 2016 voor het 
eerst een roepende Knoflookpad gehoord; in 2017 waren dat er al 8. 
Toen zijn ook in het noordelijke gebied de eerste roepers gehoord. In 
2018 lagen de aantallen iets hoger. Dat jaar is voor het eerst op lar-
ven bemonsterd, echter zonder resultaat.

Knoflookpadden in twee poelen gehoord en werd  ook voortplan-
ting vastgesteld. In 2016 werden hogere aantallen roepers gehoord 
en er werden meer larven gevangen. In 2017 zijn voor het eerst roe-
pende Knoflookpadden gehoord buiten deze twee poelen, met toe-
nemende aantallen in 2018. In 2018 zijn de eerste eisnoeren gevon-
den. Logischerwijze waren deze in andere jaren ook aanwezig, maar 
toen is er niet naar gezocht. Een deel van de snoeren is gebruikt bij 
de kweek voor andere gebieden. Ter compensatie zijn later larven 
teruggeplaatst in het gebied.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gebied / water koor vtpl koor vtpl koor vtpl koor vtpl koor vtpl koor vtpl koor vtpl koor vtpl koor vtpl
Bleijenbeek
Poel 1 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb 10 1 14 5 25 10 23 --(3)
Poel 2 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb 2 -- 6 12 4 -- 20 --
Poel 6 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- 7 -- 14 --
Overige wateren (*) nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- -- -- 7 --
Eckeltse Vennen
Eckeltse Vennen - noord (*) nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- nb 4 -- 8 --
Eckeltse Vennen - zuid (*) nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb 1 nb 8 -- 10 --
Bergerheide
Rondven 2 1 -- nb -- nb 3 nb 5 (1) 4 -- 15 4 18 7 (2) 9 --
Driessenven 7 -- -- nb -- nb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Oude Driessenven 15 (1) -- nb 5 (5) 11 (5) 3 (1) 2 -- 3 -- 1 -- -- --
Noodpoel -- -- nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Cerespoel -- -- nb nb nb nb nb nb -- -- 8 -- 4 -- 4 -- -- --
Nieuwe Cerespoel nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- -- --
Hamert
Twistedenerweg - oost nb nb nb nb nb nb 1 nb -- -- 7 -- 2 -- -- -- 5 --
Twistedenerweg - west nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 15 2 13 -- -- -- 14 --
Zwartwater
Water 1 nb nb nb nb nb nb 6 nb 1 -- 1 -- 6 -- nb -- 5 --
Water 2 nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 6 -- 4 -- nb -- -- --
Water 5 nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 1 -- 2 -- nb -- 5 --
Water 7 nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 5 -- 3 1 nb -- 1 --
Water 8 nb nb nb nb nb nb 2 nb 2 -- 5 -- 11 -- nb -- 2 --
Overige wateren (*) nb nb nb nb nb nb 2 nb -- -- -- -- -- -- nb -- -- --
Kempen~Broek
Loozerheide nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 15 1
De Krang (*) nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- nb 2 nb 7 --
Stramprooierheide (*) nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- nb 3 nb 10 7
Driestruik/Breidberg
Gevangenispoel -- -- nb nb nb nb -- nb -- nb -- nb 1 -- -- nb -- --
Pelobatespoel -- -- nb nb nb nb -- nb -- nb -- nb -- -- -- nb 2 --
Akkerpoel -- -- nb nb nb nb -- nb -- nb 2 nb 3 4 3 nb 1 1
Poel Breidberg -- -- nb nb nb nb -- nb -- nb 1 nb -- 1 3 nb 1 --
Overige wateren (*) -- -- nb nb nb nb nb nb -- nb 1 nb -- -- -- nb -- --
Meinweg
Amfibieënpoel -- nb nb nb nb nb nb nb -- -- 3 -- 3 -- 8 1(1) 10 --
Coniferenpoel -- nb nb nb nb nb nb nb -- -- 2 -- 2 -- 3 -- 5 nb
Ganzenpoeltje -- nb nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- 1 -- 1 -- 1 nb
Scherpenzeel -- nb nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- 2 -- 2 -- 3 nb
Rondven 2 nb nb (1) nb (1) -- (2) -- (3) 5 -- -- -- 6 -- 4 --
Zwijnenpoeltje -- nb nb nb nb nb nb nb -- -- 1 -- 1 -- 3 -- 3 --
Grote plateaupoel -- nb nb nb nb nb -- nb -- -- 3 (2) 2 1(1) 6 -- 5 nb
Kleine plateaupoel nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 2 -- 2 -- 1 -- 3 nb

TABEL 2
Overzicht van de monitoring van Knoflookpadden (Pelobates fuscus) in de onderzochte wateren in de periode 2010-2018, met vermelding van jaren met uitzet-
ting. (*) = meerdere wateren; koor: n = aantal roepende Knoflookpadden, --= geen Knoflookpadden aangetroffen; vtpl (voortplanting): n = aantal larven, (n) = 
aantal eisnoeren; nb= niet bemonsterd of locatie bestond nog niet;   = jaar met uitzetting.
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vanaf 2014 in drie achtereenvolgende jaren Knoflookpadden uitge-
zet; in de laatste twee gebieden ook in 2017.
Vanaf 2016 wordt er in de gebieden geluisterd naar Knoflookpad-
den. Bleef het in 2016 nog stil, in 2017 waren er respectievelijk twee 
en drie Knoflookpadden te horen in De Krang en de Stramprooi-
erheide. In 2018 werden in alle drie de gebieden Knoflookpadden 
gehoord. Bemonstering naar larven leverde in de Loozerheide en 
Stramprooierheide de eerste larven op. In De Krang werden helaas 
nog geen larven gevangen.

Driestruik/Breidberg
Na het uitsterven van de Knoflookpad in 2004 is in 2011 begonnen 
met herintroducties in de Driestruik en de Breidberg. In 2014 heeft 
geen introductie plaatsgevonden vanwege een uitbraak van Rana-
virus. Om die reden heeft er in 2014 en 2015 ook geen onderzoek naar 
larven plaatsgevonden. Vanaf 2015 zijn de herintroducties weer op-
gepakt en in 2016 zijn vijf uitzetjaren voltooid. Wat de effecten zijn 
van de aanwezigheid van het Ranavirus op de Knoflookpad is on-
duidelijk. 
Vooralsnog zijn er twee poelen waar de herintroducties lijken aan 
te slaan: de Akkerpoel en Poel Breidberg. Hier zijn in meerdere jaren 
Knoflookpadden gehoord en zijn larven waargenomen. De overige 
waarnemingen lijken incidenteel.

Meinweg
De Meinweg is een vreemde eend in de bijt binnen het project. Dit is 
een van de twee gebieden waar de Knoflookpad voor aanvang van 
de uitzettingen in 2011 nog voorkwam. In tegenstelling tot de Ber-
gerheide is besloten hier geen gebiedsvreemd DNA in te brengen 
en dus alleen gebiedseigen dieren op te kweken. In een kwijnende 
populatie was het een uitdaging om aan eisnoeren te komen. In de 
meeste jaren is dat gelukt, alleen in 2016 niet. In dat jaar is er daarom 
niet uitgezet. 
De eerste roepende dieren werden pas in 2015 waargenomen. In eer-
dere jaren is niet geluisterd omdat de uitzetwateren waren uitgeras-
terd en het exacte aantal dieren bekend was. Wat in de jaren daarna 
opvalt is dat de dieren zich hebben verdeeld over verschillende wate-
ren. De Amfibieënpoel, in het verleden de beste knoflookpaddenpoel, 
lijkt die rol opnieuw waar te maken. Daarvoor is wel een rigoureuze 
opschoonactie nodig geweest (Lenders, 2013). Buiten het Rondven, 
waar de soort voor de uitzettingen nog voorkwam, zijn ook in twee 
andere wateren eisnoeren aangetoond. Desondanks blijft het aantal 

Bergerheide 
De Bergerheide was tot 15 jaar geleden een van de gro-
te bolwerken van de Knoflookpad in Limburg. Vanwege 
de sterk teruglopende aantallen in de jaren daarna zijn 
vanaf 2012 Knoflookpadden uitgezet. In 2015 is voor het 
gebied een monitoringsjaar ingelast en zijn er geen lar-
ven bijgeplaatst, in 2016 weer wel. In totaal zijn dus in 
vier kalenderjaren larven uitgezet.
Uit het Driessenven waren de Knoflookpadden al eer-
der verdwenen. Ook in het Oude-Driessenven zijn de 
aantallen sterk afgenomen en de Knoflookpad lijkt hier 
anno 2018 te zijn verdwenen. In het Rondven nemen 
de aantallen Knoflookpadden na de uitzettingen flink 
toe. In 2017 zijn er maximaal 18 mannetjes gehoord en zijn er twee 
eisnoeren gevonden. Ook larven zijn hier twee jaar op rij waarge-
nomen. De Cerespoel laat nog geen stijgende lijn zien. Dit heeft er 
mogelijk mee te maken dat de poel in 2016 is opgeschoond zodat 
er tijdelijk minder geschikte vegetatie aanwezig was. Op termijn 
zouden de aantallen hier moeten toenemen. In 2018 is aan deze ver-
wachting echter nog niet beantwoord. In 2016 is naast de Cerespoel 
een nieuwe poel aangelegd en is de Noodpoel opgeschoond en ver-
groot.
 
De Hamert
Na vijf achtereenvolgende jaren van uitzettingen (afgerond in 2015) 
beginnen de eerste resultaten zich af te tekenen. In 2013 werd al een 
eerste roepende Knoflookpad waargenomen, maar in 2014 geen. 
In 2015 zijn roepende dieren waargenomen in beide uitzetwateren 
(Twistedenerweg-Oost en -West), met zelfs 15 in het westelijke wa-
ter. Deze aantallen bleven in 2016 vrij stabiel met twee in het ooste-
lijke water en 13 in het westelijke. In 2017 is er slechts eenmaal ge-
luisterd waardoor de soort mogelijk is gemist, aangezien de aantal-
len in 2018 weer op gelijk niveau waren als in de jaren ervoor. In 2015 
zijn er voor het eerst twee larven gevangen, vooralsnog eenmalig. 

Zwartwater
Het Zwartwater is het eerste gebied waar in 2010 met uitzetten is 
begonnen. Vijf jaar van uitzettingen zijn afgerond in 2014. 
Hier zijn in maar liefst vijf van de negen aanwezige wateren roe-
pende Knoflookpadden gehoord, terwijl de dieren al die jaren con-
sequent in één water zijn uitgezet (water 1) [figuur 8]. De kooracti-
viteit vond in 2016 en 2018 plaats in nagenoeg dezelfde wateren als 
in 2015, de waargenomen aantallen zijn vergelijkbaar. In 2017 is het 
niet gelukt om in dit gebied op geluid te inventariseren.
Verheugend is de eerste vangst van een larve in 2017 in water 7. Het 
is gezien het aantal roepende Knoflookpadden aannemelijk dat ook 
in enkele andere wateren, met name 1 en 8, ook voortplanting is ge-
weest. Dit is echter niet aangetoond. 

Kempen~Broek
Het Kempen~Broek is een omvangrijk gebied in het westen van de 
provincie. Hier zijn Knoflookpadden uitgezet in drie deelgebieden: 
Loozerheide, Stramprooierheide en De Krang. Dit zijn samen met de 
Eckeltse Vennen vooralsnog de laatste gebieden waar uitzettingen 
van Knoflookpadden in Limburg hebben plaatsgevonden. Er zijn 

FIGUUR 8 
De uitzetlocatie in het Zwartwater (foto: P. van Hoof).
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drie tot vijf jaar duurt voordat vrouwtjes van Knoflookpadden vol-
wassen zijn, kan het in totaal tien jaar duren voordat het zover is.
Indien de positieve ontwikkelingen doorzetten kunnen ver-
volgstappen worden gezet door nieuwe gebieden te ontwikkelen 
en de bestaande locaties met elkaar te verbinden. Zo kan worden 
gewerkt aan het duurzaam behoud van de Knoflookpad in Limburg.
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larven in het gebied sterk achter bij de verwachtingen. In een apart ar-
tikel (geraeds & Lenders, 2019) wordt dieper op de herintroductie van 
de Knoflookpad in het Meinweggebied ingegaan. 

toekomst

In Nederland is nooit eerder een introductieproject met de Knof-
lookpad uitgevoerd. Daarom is het zaak de nieuw geïntroduceer-
de populaties nauwlettend te blijven monitoren. Opgedane erva-
ringen kunnen vaak direct worden toegepast in het vervolg van het 
project. De komende jaren zal moeten blijken of de populaties op 
de uitzetlocaties in Limburg zich zelfstandig en succesvol blijven 
voortplanten zich verder over de omgeving uitbreiden. Vooralsnog 
lijkt het de goede kant op te gaan, maar bij het claimen van succes 
is voorzichtigheid geboden. De roepende dieren die in de eerste ja-
ren worden gehoord zijn de geïntroduceerde dieren zelf. Ze zijn wel-
iswaar volwassen geworden en teruggekeerd naar het water, maar 
het doel van alle inspanningen is om duurzame natuurlijk reprodu-
cerende populaties op te bouwen. We kunnen pas echt over succes 
spreken als de eerste dieren zich succesvol voortplanten en de nieu-
we generatie eveneens naar het water terugkeert. Aangezien het 

Summary

NINE YEARS OF CULTURING AND (RE)
INTRODUCING THE COMMON SPADEFOOT 
TOAD IN LIMBURG
Project implementation and first results

After a severe decline of the Common spa-
defoot toad (Pelobates fuscus) in the begin-
ning of this century, the species was on 
the verge of extinction in the province of 
Limburg in 2010. In that year it was decided 
to start an introduction programme for the 
species in the province. Over a period of nine 
years, more than 37,000 larvae and juvenile 
toads have been introduced in ten different 
areas across the province. Monitoring of the 
areas has demonstrated calling Common 
spadefoot toads in all areas, with new water 
bodies being colonized as well. More impor-
tantly, natural reproduction is also taking 
place in most areas. The numbers of toads 
have increased in most areas. Although a 
final conclusion about the success of the 
reintroductions, as reflected in sustain-
able independent populations, can only be 
drawn in the long term, the results obtained 
thus far are very promising.
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het onderzoeksgebied

Tot en met de negentiende eeuw bestond een groot deel van het on-
derzoeksgebied uit een kleinschalig agrarisch- en natuurlandschap 
met akkers, graslanden, bossen, heidevelden en moerasgebieden. 
De moerassen werden in Midden-Limburg meestal aangeduid met 
het toponiem ‘broek’. Ze zullen waarschijnlijk als de belangrijkste 
voortplantingsbiotopen voor amfibieën hebben dienst gedaan. 
Op het einde van de negentiende en in het begin van de twintig-
ste eeuw zijn de heide- en broekgebieden ontgonnen voor de land-
bouw. De ontwateringsstelsels, langzaam stromende beken en een 
enkele poel of ven bleven voor de Bruine kikker in het voorjaar over 
als potentieel voortplantingsbiotoop. 
In de onderzoeksperiode 1989-2018 zijn in een gebied van ongeveer 
35 km2 in totaal 60 kilometer ontwateringssloten of beken en ruim 
50 poelen of plassen onderzocht [figuur 3]. De geschiktheid als ei-
afzetplaats van deze locaties hangt af van de mate van watervoe-
rendheid in de eerste maanden van het jaar. Hierbij spelen de lokale 
grondwaterstanden en de hoeveelheid neerslag in de winterperi-
ode een grote rol, waardoor de daadwerkelijke omvang van de eiaf-
zetplaatsen jaarlijks varieert.

populatieonderzoek

Het populatieonderzoek aan de Bruine kikker is in 1989 begonnen. 
Voor de onderzoeksresultaten van dat jaar wordt verwezen naar 
Van buggenum (1990). In 1991 en 1992 is het veldonderzoek herhaald, 
waarbij sprake bleek te zijn van een daling van het aantal eiklom-
pen in de ontwateringsstelsels. Op populatieniveau werd deze da-

In 1989 is begonnen met het uitvoeren van onderzoek aan 

een metapopulatie van de Bruine kikker (Rana temporaria) 

in het meest zuidelijke deel van Midden-Limburg ten oos-

ten van de Maas (Van Buggenum, 1990). In het hier aanwezi-

ge bos- en cultuurlandschap komt deze kikker vrijwel overal 

voor. De vraag is welke dichtheden er worden bereikt en in 

hoeverre er sprake is van fluctuaties in de omvang van de 

deelpopulaties. Beide vragen worden beantwoord op basis 

van een langjarige monitoring die heeft plaatsgevonden in 

de periode 1989-2018.

inleiding

De Bruine kikker [figuur 1] is in Nederland een talrijk voorkomende, 
niet bedreigde amfibiesoort met een zeer ruime verspreiding. De 
soort wordt in vrijwel alle landschapstypen aangetroffen. Voor de 
voortplanting gebruikt hij in ons land allerlei kleine tot zeer grote, 
stilstaande tot licht stromende wateren (Van buggenum, 2009). Om 
inzicht te krijgen in de populatieomvang is het tellen van het aantal 
eiklompen in een voortplantingswater in de maanden maart-april 
een vaak toegepaste methode. Omdat één vrouwtje meestal maar 
één eiklomp legt, wordt op deze wijze het vrouwelijke deel van de 
voortplantingspopulatie vastgesteld. Meestal worden de eiklom-
pen op zonnig gelegen oevers met ondiep water of op waterplan-
ten afgezet en zijn ze dus goed zichtbaar [fi-
guur 2]. Soms is dit niet het geval, waardoor 
eiklompen kunnen worden gemist. Ook ou-
de eiklompen, erg grote massa’s eiklompen 
en eiafzettingen die na een telronde plaats-
vinden zorgen voor onnauwkeurigheden in 
de populatieschatting. Desondanks is het 
tellen van eiklompen de meest toegepaste 
en een relatief betrouwbare methode om 
inzicht te krijgen in de populatieomvang en 
langjarige trends (GLandt, 2011).

Populatieonderzoek aan de Bruine kikker in Midden-
Limburg
DichtheDen en trenDs in De perioDe 1989-2018

H.J.M. van Buggenum, Rijdtstraat 118, 6114 AM Susteren, email: hvanbuggenum@gmail.com

FIGUUR 1
De Bruine kikker (Rana temporaria) komt in 
Limburg algemeen voor (foto: Olaf Op den Kamp).
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sCHLüpmann (1988) en HiLdmann & kronsHa-
ge (1988) vonden in de door hen onderzoch-
te cultuurlandschappen gemiddelde dicht-
heden tussen ruim 50 en 150 eiklompen per 
km2. Er waren grote verschillen tussen in-
tensief en extensief gebruikte gebieden. In 
dit laatste geval werden meer dan 500 ei-
klompen per km2 gevonden. fisCHer (1998) 
berekende voor zijn onderzoeksgebied een 
gemiddelde dichtheid van 33 eiklompen per 
km2 en toonde aan dat het aantal in klein-
schalige landschappen met een hoge poel-
dichtheid kon oplopen tot 425 eiklompen 
per km2.
De berekende dichtheden per km2 in Mid-

den-Limburg sluiten op hoofdlijnen bij deze onderzoeken aan. Er 
kon evenwel geen verband worden aangetoond met de totale hoe-
veelheid bos, akker, grasland of poeloppervlakte per km2. Wel bleek 
de totale lengte aan watergangen een positieve correlatie te heb-
ben met het gemiddelde aantal aangetroffen eiklompen per km2 
(Spearman rangcorrelatie-toets; p<0,01).

Dichtheden per leefgebied
De dichtheid aan amfibieën is afhankelijk van de omvang en de 
kwaliteit van de aanwezige leefgebieden (ZaHn & tobLer, 2014). Om 
na te gaan in hoeverre dit ook voor de Bruine kikker in het onder-
zoeksgebied geldt is het gebied verdeeld in tien kleinere gebieden 
[figuur 3]. Nadat de buitenrand van deze tien gebieden werd uitge-
breid met de voor Bruine kikkers gemiddelde jaarlijkse trekafstand 
van 500-800 meter (bLab, 1986) is de oppervlakte per deelleefge-
bied bepaald. Voor het aantal aangetroffen eiklompen is het jaar-
lijks gemiddelde genomen uit de periode 1989-1998. Op basis van 
beide parameters is de dichtheid per km2 deelleefgebied bepaald. 

Ook is nagegaan welk type en bijbehorend 
percentage landgebruik per deelleefgebied 
aanwezig was [tabel 1]. 
Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de 
gemiddelde dichtheid aan aangetroffen ei-
klompen per deelleefgebied met ongeveer 
een factor zes verschilt tussen de hoogste 
en laagste waarde. Alle deelleefgebieden 
hebben een vergelijkbaar hoog aandeel 
landbouwareaal van ongeveer 60-80%. Het 
aandeel bos, overig landgebruik (infrastruc-
tuur, bebouwing en erf) en de lengte van 

ling echter gecompenseerd door een toename in nieuw aangelegde 
amfibiepoelen (Van buggenum, 1992). Om een beter beeld te krijgen 
van al dan niet natuurlijke populatieschommelingen en de invloed 
van beheersmaatregelen is het onderzoek in het gehele gebied tot 
en met 1998 jaarlijks herhaald. Daarna is het onderzoek beperkt tot 
leefgebieden waar het landbouwkundig gebruik is gestopt (het 
Schrevenhofsbroekje), twee voormalige heidevennen (Kranen-
broekerven en Kustersven) en een gebied met een mix van inten-
sief agrarisch landgebruik, agrarisch natuurbeheer, natuurontwik-
keling en bosbouwkundige exploitatie (het Haeselaarsbroek). 

Dichtheden per km2

Voor elk onderzocht kilometerhok is berekend hoeveel eiklompen er 
gemiddeld per jaar in de periode 1989-1998 zijn aangetroffen. In fi-
guur 4 is weergegeven hoe de verdeling over de betreffende kilome-
terhokken is. Vervolgens is berekend hoe groot het gemiddelde voor 
het gehele onderzoeksgebied is. Dit blijkt ongeveer 50 ± 48 eiklom-
pen per km2 te zijn (range 0,2 – 229). 

FIGUUR 2
De eiklompen van Bruine kikkers (Rana tempo-
raria) worden vaak goed zichtbaar in de ondiepe 
oeverzone afgezet (foto: H. van Buggenum).

FIGUUR 3
Overzicht van het onderzoeksgebied in Midden-
Limburg, de afzonderlijke deelleefgebieden (in 
lichtgroen) en de onderzochte wateren (in blauw 
en rood). 



natuurhistorisch maandbladnatuurhistorisch maandblad 	 november		2018   jaargang 107 | 11 213

Vennen
Twee in het onderzoeksgebied aanwezige voormalige heidevennen 
(Kranenbroekerven en Kustersven) zijn vanaf 1989 tot en met 2018 
vrijwel jaarlijks onderzocht [figuur 6]. Hier valt op dat er op beide lo-
caties een overeenkomstig aantal eiklompen is gevonden, met een 
langjarig gemiddelde van ongeveer 110 eiklompen per jaar. De lang-
jarige trend is in beide gebieden positief en ongeveer gelijk. Ook de 
waargenomen jaarlijkse populatieschommelingen zijn sterk aan el-
kaar gecorreleerd (Spearman rangcorrelatie-toets; p<0,05).
Het type en de hoeveelheid landbiotoop is bij beide voortplantings-
wateren ongeveer gelijk [tabel 1]. Het Kranenbroekerven heeft ech-
ter een oppervlakte van 7000 m2 en bevat een grote populatie vis-
sen, met name Zonnebaars (Lepomis gibbosus). Het Kustersven is 

watergangen varieert. Er blijkt echter geen significante correlatie te 
bestaan tussen de dichtheid van eiklompen en de oppervlakte van 
een van deze landschapsvariabelen. Dit betekent dat de aanwezige 
verschillen tussen de deelleefgebieden in aantal eiklompen waar-
schijnlijk verklaard kunnen worden vanuit de verschillende kwali-
teit. De gebieden met het hoogste dichtheden aan eiklompen zijn 
het Schrevenhofsbroekje en het Haeselaarsbroek. Hier is de dicht-
heid rond de 100 eiklompen per km2 leefgebied. In beide gebieden is 
het landbouwkundig gebruik in de loop van de jaren negentig over 
grote oppervlakten geëxtensiveerd en heeft er natuurontwikkeling 
plaatsgevonden. De kwaliteit van de habitat is hier dus sterk ver-
beterd. In de gebieden waarin voor een groot deel intensieve land-
bouw aanwezig bleef is de berekende dichtheid van ongeveer 20-
40 eiklompen per km2 aanzienlijk lager. Intensieve landbouw heeft 
op meerdere aspecten in de levenscyclus van amfibieën een nega-
tieve invloed. Zo hebben een overmatig gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen en meststoffen een giftige werking op kikkervisjes 
in het water en op juvenielen en (sub-)adulten op het land. Daar-
naast verdwijnt er voedsel en geschikt leefgebied voor amfibieën 
(piHa, 2006). Ook bij een grootschalig onderzoek door Loman & an-
dersson (2007) bleek dat populaties van de Bruine kikker in een in-
tensief gebruikt agrarisch landschap vaker een negatieve popula-
tietrend vertoonden dan in andere gebieden.

populatieschommelingen en trends

Landbouwgebieden
Uit de in Midden-Limburg verzamelde langjarige monitoringsge-
gevens blijkt dat de Bruine kikker tussen de opeenvolgende jaren 
in de zes onderzochte intensieve landbouwgebieden (Echterbroek, 
Eerselen, Esbroek, Grootbroek, Putbroek, Reigersbroek) jaarlijks 
vaak grote populatieschommelingen kent [figuur 5]. In de periode 
1989-1998 is de stijging of daling maximaal een factor 3,6 per jaar. 
Het gemiddelde van alle berekende jaarlijkse dalingen of stijgingen 
ligt echter op ongeveer factor 1, wat voor de hele onderzoeksperiode 
op een stabiele situatie duidt. Ook uit de berekende lineaire trends 
kan worden afgeleid dat er in deze deelleef-
gebieden weliswaar populatieschomme-
lingen optreden, maar dat er geen sprake is 
van significant dalende of stijgende trends. 
De enige uitzondering hierop is het Esbroek, 
waar een licht stijgende trend is gevonden 
(lineaire regressie-toets; p<0,05).  

200 - 230 eiklompen

Aantal eiklompen

100 - 200 eiklompen

50 - 100 eiklompen

25 - 50 eiklompen
0 - 25 eiklompen

FIGUUR 4
Het gemiddeld jaarlijks aantal aangetroffen eiklompen van de Bruine kikker 
(Rana temporaria) per km2 in de periode 1989-1998.

TABEL 1
Onderzochte deelleefgebieden, gemiddeld aantal 
aangetroffen eiklompen per jaar van de Bruine kik-
ker (Rana temporaria), gemiddeld aantal eiklom-
pen per km2 leefgebied en de belangrijkste land-
schappelijke kenmerken in de periode 1989-1998.

Leefgebied periode 
1989-1998 

Opp. leef-
gebied 
(km2)

Gem. 
ei klom-
pen/jaar

Gem. 
ei klom-

pen/km2

% land-
bouw

% bos % overig 
landge-

bruik

Water-
gang-
lengte 
(km)

Landbouwgebied
Eerselen 2,9 127,3 43,2 71% 6% 23% 5,0
Echterbroek 8,4 303,7 36,0 80% 13% 7% 12,2
Putbroek 7,6 220,1 28,8 79% 11% 10% 11,9
Grootbroek 3,9 89,2 23,0 73% 20% 8% 4,1
Esbroek 5,5 116,7 21,2 75% 17% 8% 6,2
Reigersbroek 2,7 127,7 46,6 62% 32% 6% 4,0
Vennen
Kranenbroekerven 1,0 30,0 30,7 66% 26% 7% 0,0
Kustersven 1,0 18,7 19,6 56% 36% 8% 0,0
Natuurontwikkelingsgebieden
Schrevenhofsbroekje 1,8 207,3 117,6 62% 29% 9% 6,0
Haeselaarsbroek 4,9 459,9 94,7 67% 20% 13% 12,0
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op volgende twaalf jaar een sterk stijgen-
de lijn zien, waarbij het aantal toeneemt 
tot meer dan 300 eiklompen. Daarna is de 
ontwikkeling negatief, maar in 2018 is op-
eens een recordaantal van 575 eiklompen 
gevonden. 

Natuurontwikkelingsgebieden
Het ongeveer 1,8 km2 grote Schrevenhofs-
broekje was al voor de aanvang van het 
onderzoek in eigendom van de Stichting 
het Limburgs Landschap, maar het ge-
bied was toen nog als grasland in regulier 
landbouwkundig gebruik. Het voorheen 

grotendeels drassige tot vochtige broek werd ontwaterd door een 
greppelstelsel met een totale lengte van vele kilometers. Het deel dat 
in het voorjaar waterhoudend was deed dienst als afzetplaats voor 
eiklompen van Bruine kikkers. Al in de eerste onderzoeksjaren is het 
reguliere landbouwgebruik van het gebied gestopt. De extensivering 
van het landgebruik leidde in de tweede helft van de jaren negentig 
tot een stijging van het aantal eiklompen van minder dan 100 naar 
ongeveer 500 eiklompen [figuur 7]. In de winter van 1999/2000 is een 
anti-verdrogingsproject uitgevoerd. De detailontwatering is door 
middel van het afdammen van de greppels gestopt. Daarnaast zijn 
in het gebied twee grote ondiepe plassen en drie kleine amfibiepoe-
len aangelegd. Hiervan heeft de populatie in de beginjaren van de-
ze eeuw duidelijk geprofiteerd. In twee piekjaren (2001 en 2003) zijn 
zelfs duizenden eiklompen waargenomen. In de jaren daarna daalde 
het aantal weer. In de laatste zes jaar lijkt de populatie te stabilise-
ren op ongeveer 400-500 eiklompen. De langjarige trendberekening 
blijkt over de periode 1989-2018 geen significante stijging of daling 
aan te duiden (lineaire regressie-toets; p>0,05).  
In het Haeselaarsbroek is in de loop van de onderzoeksperiode veel in 
het landgebruik en aan de inrichting veranderd. In een deel van het 

gebied vindt vanaf 1992 door Abdij Lil-
bosch extensief agrarisch beheer plaats 
(Verbeek, 1997). Daarbij zijn in de aanwe-
zige weilanden 22 amfibiepoelen aan-
gelegd. In 1996 is een groot deel van het 
sparrenbos in het brongebied van de Pe-
pinusbeek omgevormd tot een gevari-
eerd natuurgebied met vijf nieuwe poe-
len, bronloopjes en in natte winters veel 
plas-dras situaties. Bij de natuurvriende-

veel kleiner en bestaat uit een laagte met drie gegraven kleine, vis-
vrije poelen met een totale oppervlakte van 300 m2. In het begin 
van de onderzoeksperiode is in beide gebieden sprake geweest van 
vroegtijdige droogval van het voortplantingswater, verlanding of 
van sterke beschimmeling van eiklompen. In dergelijke jaren is er bij 
de Bruine kikkers weinig tot geen voortplanting geweest, wat zich 
uit in relatief lage aantallen van enkele tientallen eiklompen (peri-
ode 1989-1994).
In beide gebieden zijn vervolgens maatregelen uitgevoerd om de 
stand van onder andere de amfibieën te bevorderen. In het Kusters-
ven heeft de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen 
in Limburg (IKL) het onderhoud van de drie aanwezige poelen vanaf 
het einde van de jaren negentig structureel ter hand genomen, waar-
door de populatie Bruine kikkers zich jaarlijks kan voortplanten en het 
aantal waargenomen eiklompen sterk is gestegen tot ruim 400. In de 
laatste jaren is een lichte daling gevonden met wisselende aantallen 
van ongeveer 50-150 eiklompen per jaar. Het Kranenbroekerven is in 
1996 drooggelegd en uitgebaggerd tot op de minerale bodem. Hier-
door is het ven sindsdien niet meer drooggevallen. Ook is naast het 
ven een amfibiepoel aangelegd. Het aantal eiklompen laat in de daar-
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FIGUUR 5
Aantal waargenomen eiklompen van de 
Bruine kikker (Rana temporaria) in de periode 
1989-1998 in zes onderzochte deelleefgebieden 
met intensieve landbouw. 

FIGUUR 6
Aantal waargenomen eiklompen en langja-
rige lineaire trend van de Bruine kikker (Rana 
temporaria) in de periode 1989-2018 in het 
Kustersven en Kranenbroekerven.
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nieuwe poelen in de periode 1987-2016 in legselgrootte uit van bijna 
750 tot 1300 eiklompen. De ouderdom van de poelen blijkt voor de 
geschiktheid als eiafzetplaats ook een rol te spelen. stumpeL & Van 
der Voet (1988) vonden de hoogste poelenbezettingspercentages bij 
poelen met een leeftijd tot en met zes jaar, met een piek bij twee 
tot vier jaar oude poelen. Een hiermee vergelijkbaar resultaat vond 
kneitZ (1998) bij een onderzoek aan nieuw aangelegde poelen in een 
agrarisch landschap. Hij vond een aantalspiek die drie tot vier jaar 
na poelaanleg optrad. De jaarlijkse populatieschommelingen lie-
pen in zijn onderzoek op tot een factor tien. De afzonderlijke poelen 
vertoonden bovendien duidelijke verschillen in mate van stijging of 
daling. 
De in bovenvermelde onderzoeken gesignaleerde natuurlijke popu-
latieschommelingen en een dichtheidsafhankelijke groei vinden we 
eveneens terug bij het onderzoek aan Bruine kikkers in Midden-Lim-
burg. Dat geldt voor alle onderzochte deelleefgebieden, zoals het Eer-
selen [figuur 9]. Het positieve effect van de aanleg van poelen en een 
extensivering van landgebruik is hier eveneens aangetoond. Daar-
naast zal waarschijnlijk ook sprake zijn van een complex van andere 
factoren die de uiteindelijke populatieomvang bepalen. Denk daarbij 
aan de ouderdom van de onderzochte poelen, de mate van vroegtijdi-
ge droogval, de onderhoudstoestand en de introductie van vissen. De 
verzamelde langjarige eiklomptellingen zouden zich daarom lenen 
voor nadere gekwantificeerde analyses met dergelijke habitatvari-

lijke herinrichting van de Pepinusbeek 
in de rest van het Haeselaarsbroek zijn 
in 2001 nog eens acht nieuwe poelen 
aangelegd. Al deze maatregelen heb-
ben in dit leefgebied geleid tot een 
alsmaar groeiende populatie Brui-
ne kikkers [figuur 8]. Ondanks de vrij-
wel jaarlijkse aantalsschommelingen 
blijkt er sprake te zijn van een significant stijgende langjarige trend, 
met in de laatste jaren ongeveer 2000-3000 eiklompen (lineaire re-
gressie-toets; p<0,01). 

discussie

Populatieschommelingen en trends kunnen bij amfibieën allerlei 
oorzaken hebben, zoals veranderingen van de habitatkwaliteit, de 
aanwezigheid van predatoren, concurrenten, ziekten of schadelijke 
stoffen en de invloed van weersomstandigheden. Om de effecten 
hiervan aan te tonen zijn langjarige populatietellingen van groot 
belang. 
meyer et al. (1998) waren een van de eersten die resultaten publiceer-
den van meerjarige tellingen aan eiklompen van Bruine kikkers. In de 
periode 1970-1997 bleken de drie door hen onderzochte populaties 
verschillende trends te hebben. Bij twee populaties bleken de jaar-
lijkse schommelingen te duiden op een dichtheidsafhankelijke groei, 
waarbij een hoog aantal dieren (c.q. eiklompen) in een bepaald jaar 
een remmende invloed had op de populatiegroei in de jaren daar-
na. De derde populatie nam sterk af door de introductie van vissen. 
In hoeverre de Zonnebaarzen in het Kranenbroekerven een negatief 
effect op de populatiegroei en -omvang van de Bruine kikkers hebben 
gehad is niet bekend, omdat de introductie van de vissen al binnen 
enkele jaren na het venherstel van 1996 heeft 
plaatsgevonden.
ZaHn & tobLer (2014) constateerden na ei-
klomptellingen in de jaren 1997-2012 in twee 
gebieden met constante omgevingsomstan-
digheden eveneens van nature aanwezige 
schommelingen in de populatieomvang. Zij 
vonden relatieve verschillen tot een factor vijf 
tussen twee opeenvolgende onderzoeksjaren. 
Een door maLkmus & WeddeLing (2017) onder-
zochte populatie groeide door de aanleg van 
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FIGUUR 7
Aantal waargenomen eiklompen en lang-
jarige lineaire trend van de Bruine kikker 
(Rana temporaria) in de periode 1989-
2018 in het Schrevenhofsbroekje en het 
Haeselaarsbroek.

FIGUUR 8
Poelenaanleg en extensivering van het landgebruik 
hebben in het Haeselaarsbroek gezorgd voor een 
sterke toename van de populatie Bruine kikkers (Rana 
temporaria) (foto: H. van Buggenum).
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zonder interessant, omdat hier inmiddels on-
geveer de helft van het landbouwareaal is om-
gevormd tot natuurgebied.
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abelen, poelkarakteristieken, (grond)waterstanden en weersfacto-
ren. Bovendien zou een meerjarige herhaling van het onderzoek in de 
landbouwgebieden nuttige informatie kunnen opleveren over de ac-
tuele en toekomstige ontwikkelingen. Daarbij is het Reigersbroek bij-

Summary

POPULATION MONITORING OF THE 
COMMON FROG (RANA TEMPORARIA) IN 
CENTRAL LIMBURG 
Population density and trends 1989-2018

Over a period of 30 years, egg clumps of 
the Common frog (Rana temporaria) have 
been counted in six areas characterised by 
intensive agricultural land use (counted in 
1989-1998) and four areas featuring more 
habitats with natural conditions or where 
nature conservation measures have been 
taken (counted in 1989-2018). The popula-
tions showed annual fluctuations in all 
areas. The mean annual number of egg 
clumps per km2 in the agricultural areas 
was about 20-40% lower than in the other 
areas. In the more natural areas, where 
conservation measures had been carried 
out and new ponds had been constructed 
for amphibians, this had led to population 
increases during the subsequent years. No 
additional measures have been undertaken 
in the last ten years, and the populations 
have tended to stabilise. 
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FIGUUR 9 
Het Eerselen is een van de intensief gebruikte land-
bouwgebieden met ontwateringsgreppels die in het 
voorjaar dienstdoen als afzetplaats voor eiklompen 
(foto: H. van Buggenum).
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van Levendbarende hagedis en Hazelworm; waarnemingen van 
amfibieën worden eveneens verzameld. Alle gegevens worden op 
één punt verzameld en bewerkt voor een jaarlijkse rapportage. 

levendbarende hagedis 

De Levendbarende hagedis [figuur 1] is een soort van enigszins 
vochtige heide of heide met vennen, structuurrijke weg- en spoor-
bermen en ruigten (tiLmans, 2009). In het Leudal is de soort bekend 
van droge heideterreintjes, heischrale vegetaties, structuurrijke 
bosranden, ruigten en wegbermen (bossenbroek, 2015). De dieren 
zijn vaak te zien op rasterpalen, waar ze zich kunnen opwarmen in 
de zon en kunnen schuilen in de vaak diepe spleten van het hout (ge-
raeds, 2017). Volgens de ‘Herpetofauna van Limburg’ (tiLmans, 2009) 
komt de Levendbarende hagedis in Midden-Limburg direct aan de 
westzijde van de Maas vooral voor in het Leudal-Beegderheidecom-
plex. De verspreiding van de soort is in de atlas gepresenteerd op ki-
lometerhokregistratie.  
Door de inventarisaties van de Herpetologische Werkgroep Leudal 
is de verspreiding in het Leudal nauwkeuriger in beeld gebracht. 
Hierbij is gebleken dat recente waarnemingen van Levendbaren-
de hagedissen vrijwel uitsluitend betrekking hebben op het wes-
telijke deel van het Leudal [figuur 2]. Ook blijkt dat de verspreiding 
sterk versnipperd is en dat op de verschillende vindplaatsen meest-
al slechts een klein aantal hagedissen wordt aangetroffen. Dat leidt 
vervolgens tot de vraag in hoeverre de verschillende vindplaatsen 
met elkaar in verbinding staan. daemen & ZuiderWiJk (2004) schrij-
ven de kwetsbaarheid van Levendbarende hagedissen toe aan in-
teelt, lokale verslechtering van de habitat en toevallige omstandig-
heden zoals warmte, droge zomers en voedselgebrek. Volgens deze 
auteurs is genetische uitwisseling tussen deelpopulaties belangrijk 
om genetische erosie door inteelt te beperken en daardoor uitster-

In het Leudal komen twee van de zeven in Limburg voorko-

mende soorten reptielen voor: de Levendbarende hagedis 

(Zootoca viviparis) en de Hazelworm (Anguis fragilis). Het 

zijn wél twee soorten waarover op populatieniveau nog 

onduidelijkheden bestaan, vooral over de feitelijke ver-

spreiding in het Leudal zelf, maar ook in relatie tot de wijde-

re omgeving. De Herpetologische Werkgroep Leudal doet 

sinds enkele jaren onderzoek om een antwoord op sommi-

ge van die vragen te kunnen geven. 

het leudal

Het Leudal ligt in Midden-Limburg ten westen van de Maas in de ge-
meente Leudal. Het gebied is vooral bekend vanwege enkele diep 
ingesneden beekdalen met vrij meanderende beken: Leubeek, Zel-
sterbeek, Haelense beek en Bevelandsbeek. Daarnaast zijn op de 
hogere gronden veel gemengde bossen met veel structuurvari-
atie aanwezig. Maar er zijn ook ongemengde naaldbostypen en 
hier thuishorende loofbossen zoals eiken-berkenbossen, het meest 
voorkomende bostype in het Leudal. In de beekdalen zijn elzen-
broekbossen, elzen-vogelkersbossen en eiken-haagbeukenbossen 
de belangrijkste bostypen. Daarnaast komen er stukjes droge heide 
voor, een vrij grote oppervlakte heischrale graslanden en enkele ma-
tig voedselrijke hooi- en weilanden. Enkele kruidenakkers, grote en 
kleine vennen, een reeks weidepoelen, brem- en braamstruwelen 
maken het beeld compleet. De cultuurhistorische betekenis wordt 
ontleend aan talrijke historisch-geografische elementen.

herpetologische werkgroep leudal

De Herpetologische Werkgroep Leudal bestaat uit een 
aantal natuurliefhebbers. Hun belangrijkste doel is het 
nauwkeurig in beeld brengen van de verspreiding van 
reptielen en amfibieën in het Leudal. Jaarlijks worden 
afspraken gemaakt over de wijze waarop gegevens ver-
zameld en verwerkt worden. Op vooraf geselecteerde 
plekken wordt gericht gezocht naar de aanwezigheid 

Verspreiding van Levendbarende hagedis en Hazelworm 
in het Leudal

Phlip Bossenbroek, Grote Kampweg 20, 6081 CN Haelen, e-mail: ph.bossenbroek@home.nl
Hermien Hendrikx, Schepenbank 3, 6081DB Haelen

FIGUUR 1
Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) (foto: Hans  
Smulders).
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met name op de hypothetische 
verbindingsroutes en probeert 
vast te stellen of daarvan door 
Levendbarende hagedissen ge-
bruik wordt gemaakt. De waar-
nemingen berusten uitsluitend 
op zichtwaarnemingen; er wor-
den geen dieren gevangen. 
Inmiddels is van enkele verbin-
dingszones vastgesteld dat ze 
inderdaad door Levendbaren-
de hagedissen bezocht wor-
den. Bij sommige andere is dat 
(nog) niet het geval, ondanks 
frequent bezoek daaraan door 
leden van de werkgroep. In het 
laatste geval is het ontbreken 

van voldoende variatie in vegetatiestructuren waarschijnlijk de oor-
zaak van de afwezigheid van hagedissen, waar in de wel bezochte 
zones juist sprake is van een vrij ruige en gevarieerde begroeiing. 
Het onderzoek leidt ook tot enkele beheeradviezen. Met de ge-
meente Leudal is een afspraak gemaakt om recreatieve drukte en 
parkeeroverlast op vindplaatsen van hagedissen zoveel mogelijk te 
voorkomen. Met beheerder Staatsbosbeheer en de gemeente Leu-
dal wordt overlegd over het gefaseerd maaien van vegetaties en het 
periodiek over laten staan van vegetaties langs perceel- en bosran-
den. 

hazelworm

De Hazelworm [figuur 4] is een soort die vooral leeft in de strooisel-
laag van bossen, bosranden, houtwallen, heide, weg- en spoorber-
men (Van kuiJk & Van buggenum, 2009). Hazelwormen zijn vaak lastig 
te vinden omdat ze weinig op open pekken zonnen en zich verschui-
len in bladlagen, onder heistruiken of ondergronds. In het Leudal 

wordt de soort vooral aangetroffen in goed ontwikkelde 
bosranden, struwelen, heideveldjes, open plekken in het 
bos en wegbermen (bossenbroek, 1997; 2015).  
Van kuiJk & Van buggenum (2009) tonen in de ‘Herpeto-
fauna van Limburg’ een bijzonder verspreidingsbeeld 
voor de Hazelworm in Midden-Limburg. Aan de oost-
kant van de Maas is de soort een regelmatige verschij-
ning in het Meinweggebied, evenals langs de terrasrand 

ven te voorkomen. Janssen & Van der meiJ (2009) beschrijven de af-
name van een kleine en versnipperde populatie in Drenthe onder 
invloed van algemene factoren als verdroging, verbossing en mo-
gelijk ook het warmer wordende klimaat. Klimaatverandering en 
daarmee gepaard gaande verdroging van natuurgebieden is niet in 
het voordeel van deze voor Europa noordelijke soort. De hoge ver-
houding tussen lichaamsoppervlak en -inhoud maakt de soort ge-
voelig voor verdroging. Plaatselijke gebeurtenissen kunnen daar-
naast op populaties in geïsoleerde terreintjes een grote impact heb-
ben. 
Om meer inzicht te krijgen in de dispersie van de populatie in het 
Leudal is een hypothetisch verspreidingsmodel voor de Levendba-
rende hagedis gemaakt [figuur 3]. 
Het model geeft de vindplaatsen met werkelijk aangetroffen hage-
dissen aan en de veronderstelde verbindingsroutes tussen de vind-
plaatsen onderling. Levendbarende hagedissen kunnen zich over be-
hoorlijke afstanden verplaatsen, mits de vegetatiestructuren waar-
langs ze zich verplaatsen voldoende gevarieerd zijn (striJbosCH, 2009). 
Het onderzoek van de Herpetologische Werkgroep Leudal richt zich 

Kloosterhof?
Ursulamolen?

Euldert?

Via kapvlakten?

Driehoek waarschijnlijk
ongeschikt

Busjopven?

Beegderheide?

Beijlshof?

FIGUUR 3 
Verspreidingsmodel voor de Levendbarende hagedis (Zootoca 
vivipara) in het Leudal (2017). Stippen: bekende vindplaatsen. 
Kleine stip: 1 individu. Middelgrote stip: 2-5 individuen. Grote stip: 
> 5 individuen. Pijlen: zekere en waarschijnlijke verbindingsrou-
tes. Streepjeslijnen: mogelijke verbindingsroutes. 

FIGUUR 2
Verspreiding van de Levendbarende 
hagedis (Zootoca vivipara) in het 
Leudal in de periode 2014-2017.  
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Omdat bij aanvang van het onderzoek op grond van ad hoc waarne-
mingen verondersteld werd dat Hazelwormen vooral in de oostelij-
ke en meer beboste helft van het Leudal voorkwamen (bossenbroek, 
1997; 2015) werd de aandacht eerst gericht op de westelijke helft van 
het natuurgebied. Inmiddels is duidelijk geworden dat de popula-
tiedichtheid aan de westelijke zijde min of meer vergelijkbaar is met 
die in het oostelijke gebied [figuur 5]. 
De aandacht is vervolgens verlegd naar gebiedsdelen in het Leudal 
waarvan verwacht werd dat daar ook Hazelwormen zouden leven. 
Zo is een waarneming bekend uit 2002 van het bosgebied ten noor-
den van de St. Elisabethsdreef, in het noordwesten van het Leudal. 
Daarna zijn daar geen Hazelwormen meer waargenomen. In 2017 
is er gestart met het leggen van platen. In 2017 heeft dat echter nog 
geen waarnemingen van de Hazelworm opgeleverd. 
In de boszone ten noorden van de Zelsterbeek, dat is de noordelijk 
gelegen beek in het Leudal, tot aan het landbouwgebied tussen 
Roggel en Neer, is ook in 2017 gestart met het leggen van platen. In-
middels is daar de aanwezigheid van Hazelwormen vastgesteld. 

op de grens met Duitsland, richting Swalmdal. Aan de west-
kant van de Maas bevindt zich een populatie in het Leudal, 
waarbij op het oog ook een verbinding tussen west- en oost-
kant van de Maas bestaat. Deze beperkt zich echter tot en-
kele incidentele en ver uit elkaar liggende waarnemingen 
uit de periode 1997-2001 langs het spoortraject Roermond-
Weert en bij de Vuilbemden. Aan de westkant van de Maas 
zijn in deze veronderstelde verbindingsroute in 2000 de laat-
ste Hazelwormen waargenomen. 
Aan de zuidkant van het Leudal is van de Beegderheide 
slechts één waarneming bekend uit 2006 (Van kuiJk &Van 
buggenum, 2009). En in 2008 werd een Hazelworm gemeld 
aan de zuidoostkant van het Leudal, net ten westen van de 
Napoleonsweg. Aan de west-, noord- en noordoostkant van 
het Leudal zijn geen waarnemingen van Hazelwormen be-
kend. Wanneer voor wat betreft de verspreiding in het Leudal wordt 
ingezoomd op de door de Herpetologische Werkgroep Leudal ver-
zamelde waarnemingen, dan blijkt dat de soort in het natuurge-
bied een sterk begrensde verspreiding heeft [figuur 5] en mogelijk 
als één weliswaar grote, maar geïsoleerde populatie moet worden 
beschouwd.  
Om de vraag te kunnen beantwoorden of de Hazelwormen in het 
Leudal inderdaad tot een op zichzelf staande, geïsoleerde popula-
tie moeten worden gerekend, onderzocht de werkgroep de feitelijke 
begrenzing van het voorkomen van de soort in deze omgeving.
Het onderzoek is in 2010 op initiatief van de tweede auteur met een 
bescheiden aantal van tien reptielenplaten gestart. Omdat Hazel-
wormen vanwege hun levenswijze moeilijk te inventariseren zijn 
bieden Trespa-platen en ijzeren damwandplaten goede alternatie-
ven om de aanwezigheid van Hazelwormen te kunnen vaststellen 
(Lenders & LeersCHooL, 2012). Hazelwormen gebruiken deze platen 
als schuilplaats. In 2017 is als resultaat van het onderzoek (ongepu-
bliceerd verslag) berekend dat op basis van controles van dezelfde 
platen die tweemaal per maand 
werden uitgevoerd, een schuil-
plaats gemiddeld ongeveer één 
maand gebruikt wordt. Hier-
bij wordt aangetekend dat het 
daarbij ongemerkte dieren be-
trof, waardoor het dus niet ze-
ker is of het steeds om dezelfde 
exemplaren ging. 
In 2017 werden in totaal 77 pla-
ten verspreid over het Leudal 
uitgelegd, waarbij een bezet-
tingspercentage met Hazelwor-
men van ongeveer 33% gehaald 
werd. 

FIGUUR 4
Hazelwormen (Anguis fragilis) (foto: Hans Smulders).

FIGUUR 5
Verspreiding van de Hazelworm 
(Anguis fragilis) in het Leudal in de 
periode 2014-2017. 



natuurhistorisch maandblad220 november		2018   jaargang 107 | 11             natuurhistorisch maandblad

pulatie in het Meinweggebied en het Swalmdal. Ook de spoorbrug 
over de Maas bij Buggenum vormt vrijwel zeker een onneembare 
barrière voor Hazelwormen. Vanaf 2001 zijn van de veronderstelde 
verbindingszone geen waarnemingen meer gemeld. Aangenomen 
wordt dan ook dat de Leudalpopulatie een grote maar geïsoleerde 
verspreiding heeft, zonder dat thans nog genetische uitwisseling 
plaatsvindt met de populatie aan de oostkant van de Maas (Lenders, 
2009). Mogelijk heeft de Hazelworm na de laatste ijstijd alleen ter 
hoogte van het Leudal het Maasdal weten te overbruggen, terwijl 
dat elders in Midden- en Noord-Limburg vrijwel onmogelijk was 
(Lenders, 2009).
Het kan echter ook zo zijn, dat de Leudalpopulatie nooit een geneti-
sche relatie met de Meinweg/Swalmdal-populatie heeft gehad, en 
dat de herkomst ergens anders is gelegen. Om hier een antwoord op 
te kunnen geven is vergelijkend DNA-onderzoek noodzakelijk. Als 
voorbereiding daarop worden dood aangetroffen dieren, zoals ver-
keersslachtoffers, alvast verzameld. Wanneer het DNA-onderzoek 
zal plaatsvinden is nog niet bepaald. 
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Verondersteld werd dat ten zuiden van de Speckerweg, die vanaf de 
N279 van west naar oost door het Leudal van Heythuysen naar Hae-
len loopt, geen Hazelwormen voorkwamen. Het platenonderzoek 
heeft echter in 2017 aangetoond dat ook daar Hazelwormen aanwe-
zig zijn, zij het dat deze conclusie gebaseerd is op slechts twee waar-
nemingen. Het onderzoek zal worden uitgebreid in de richting van 
het in het zuidwesten van het Leudal gelegen landgoed de Bedelaar, 
waar zich gezien de structuur en variatie van het bosgebied ook Ha-
zelwormen zouden kunnen bevinden.  
Hoewel van het meer aaneengesloten bosgebied ten zuiden van 
de Speckerweg  geen waarnemingen bekend zijn, zal een volgende 
stap in het verspreidingsonderzoek ook betrekking hebben op dat 
deel van het Leudal. De verwachtingen voor dat gebied zijn echter 
vrij laag, vanwege de sterke verbossing van dit terrein en de vrij een-
zijdige bosstructuur met weinig bosranden en relatief smalle bos-
paden. 

dna-onderzoek

Bij interpretatie van het verspreidingsbeeld van de Hazelworm zo-
als getoond in de  ‘Herpetofauna van Limburg’ (Van kuiJk et al., 2009) 
kwam de suggestie naar voren dat er sprake zou kunnen zijn van 
een samenhangende populatie tussen de oost- en westzijde van 
de Maas. Zoals boven is aangegeven, is het echter onwaarschijnlijk 
dat de verbindingszone langs de spoorlijn Roermond-Weert (nog) 
functioneert voor de genetische uitwisseling tussen dieren van de 
westelijke (deel-)populatie in het Leudal en de oostelijke (deel-)po-

Summary

DISTRIBUTION OF VIVIPAROUS LIZARD 
AND SLOW WORM IN THE LEUDAL NATURE 
RESERVE

A survey was undertaken to assess the 
occurrence of the Viviparous lizard (Zootoca 
vivipara) and  the Slow worm (Anguis fragilis) 
in the Leudal nature reserve in the province 
of Limburg. The population of Viviparous 
lizard is distributed over small sub-popula-
tions and is vulnerable to genetic erosion, 
habitat degradation and climate change, 
so that contact zones between these small 
sub-populations are essential for a vital pop-
ulation. These zones have been investigated 
using a hypothetical model. 
The population of Slow worm clearly has a 
very restricted distribution in the Leudal. It 
is remarkable that this population occurs 
within well-defined boundaries, but the 
ecological causes of this distribution are 
difficult to determine. Since this is the only 
population west of the river Meuse, it would 
be interesting to find out if there are any 
connections with the population to the east 
of the river. This will require DNA studies, 

and dead individuals are being gathered for 
this purpose. 
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beschrijving van de locatie

Algemene kenmerken van Kamsalamanderbiotoop
Een optimaal leefgebied voor de Kamsalamander in Nederland 
wordt veelal gekarakteriseerd door een kleinschalig afwisselend 
landschap met poelen, houtwallen, struweel, ruig grasland en bos-
sen. Kamsalamanders komen zelden in akkerbouwgebieden voor 
(synbiosis, 2008; arntZen & smit, 2009). In de ‘Herpetofauna van Lim-
burg’ (Van buggenum, 2009) staat beschreven dat Kamsalaman-
ders vooral voorkomen in een bosrijke omgeving, grenzend aan een 
agrarisch cultuurlandschap. In Noord- en Midden Limburg, waar de 
onderzochte locatie is gelokaliseerd, bevolkt de Kamsalamander 
enkele (voormalige) heidevennen, oude beekmeanders, ontgron-
dingsplassen en kleinere weiland- of bospoelen. Meestal zijn ze per-
manent watervoerend, visloos en zonnig gelegen. De voeding vindt 
vooral door grondwater plaats. Daarnaast is de soort in enkele lang-
werpige wateren als berm- en zaksloten aangetroffen. Overwin-
tering vindt meestal op het land plaats op allerlei vorstvrije plaat-
sen in bossen, houtwallen en ruigtes. In enkele gevallen zijn die-
ren ’s winters onder houtstapels en bouwpuin gevonden. De dieren 
kunnen echter ook in het water overwinteren. 

Biotoop langs het spoortracé
De voormalige siertuinen langs het spoor vormen op grond van de 
huidige kennis een optimaal landhabitat voor de Kamsalamander: 
kleinschalig cultuurlandschap met takkenrillen, struweel, houtsta-
pels en houtsingels. Daarnaast zijn er veel bosschages in het aan-
grenzende agrarisch landschap aanwezig. In de directe omgeving 
zijn dus ook voldoende overwinteringsmogelijkheden.
De zaksloot is niet permanent watervoerend, wel zijn er waarschijn-
lijk plekken met kwelwater, aangezien er in het verleden Drijvende 

In verband met de voorgenomen demping van een zak-

sloot langs een spoortracé werd onderzoek verricht naar 

de manier waarop de aanwezige amfibiepopulaties het 

beste veiliggesteld konden worden. Bij het afvangen van  

Kamsalamanders (Triturus cristatus) en andere amfibieën 

in de te dempen sloot zijn diverse onverwachte wendingen 

opgetreden. De ‘standaard afvangmethodiek’ die veelal 

wordt toegepast met een scherm en ingegraven emmers 

bleek niet afdoende te zijn. Aanvullend was de inzet van fui-

ken nodig om het beoogde resultaat te bereiken.

aanleiding

Een deel van een zaksloot (een regenwatergreppel van circa 800 
m lengte) langs een spoorlijn in de noordelijke helft van de provin-
cie Limburg diende door ruimtelijke ontwikkelingsplannen ver-
legd te worden. De exacte locatie van de sloot wordt niet vermeld 
om de aanwezige soorten te beschermen tegen wegvangst of ex-
tra verstoring. In 2017 werd de auteur van dit artikel verzocht alle 
amfibieën uit het betreffende sloottraject weg te vangen en te ver-
plaatsen naar aangrenzende veilige locaties. Bij de vooronderzoe-
ken in de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 zijn vijf soorten amfibieën in 
de sloot aangetoond, waaronder de Europees beschermde Kamsa-
lamander [figuur 1]. Van deze soort werden bij het vooronderzoek 
een tiental dieren waargenomen, waaronder ook juvenielen en lar-
ven. De zaksloot was en is dus met zekerheid 
een voortplantingswater voor de Kamsala-
mander met daar rondom heen waarschijn-
lijk een geschikt landhabitat. Om het te ver-
leggen deel van de sloot te kunnen dem-
pen, moet dit ‘waardevrij’ worden gemaakt. 
Dat wil zeggen dat alle aanwezige Kamsa-
lamanders, maar ook de andere amfibie-
soorten, weggevangen moeten worden. 
Het voornemen was om deze uit te zetten 
in geschikte wateren binnen 400 meter van 
het te dempen gedeelte. 

Verplaatsing van een populatie Kamsalamanders 
BijstUring in De stanDaarDs voor De onDerzoek- en afvangmethoDiek

Aegidia van Grinsven, Adviesbureau LIVADI, e-mail: info@livadi.nl

FIGUUR 1
Een Kamsalamander (Triturus cristatus) op de 
oever van het voortplantingswater (foto: Aegidia 
van Grinsven).
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sloot en op de oevers daarvan te foerageren. 
Indien we een ‘dwarsdoorsnede’ maken van het gebied van enkele 
honderden meters aan weerszijden van de zaksloot dan kunnen in 
lijn de volgende elementen worden aangetroffen:  Agrarisch bouw-
land – smalle strook struweel met greppel – spoortracé – zaksloot 
[figuur 2 en 3] – verharding/zandpad – voormalige siertuinen – agra-

risch bouwland.

vooronderzoek: schermen en fuiken

Tijdens eerdere inventarisaties en reeds enkele jaren van 
monitoring zijn in het te dempen deel van de zaksloot in 
één inventarisatieronde maximaal tien Kamsalaman-
ders gevangen. Het betrof een onderzoek/monitoring 
met toepassing van verschillende onderzoeksmetho-
dieken conform de toenmalige soortenstandaard (riJks-
dienst Voor ondernemend nederLand, 2014). Het meest 
succesvol bleek het onderzoek met fuiken. Scheppen 
met netten, wateronderzoek met zaklamp in het donker 
en het vaststellen van landmigratie gedurende de nacht 
was een stuk minder succesvol.
Om het leefgebied voorafgaand aan het afvangen en 
de demping te optimaliseren zijn in de directe nabij-

waterweegbree (Luronium natans) is waargenomen, 
echter niet in grote getale.
Het ballastbed van het spoor is daarnaast eveneens 
geschikt leefgebied doordat dit schuilgelegenheid en 
warmtebuffering in de winter biedt. Dat geldt overi-
gens voor veel soorten amfibieën, maar ook voor reptie-
len (VerHaegH & Lenders, 2015).
Geluidsoverlast door over denderende treinen in het 
ballastbed zal niet aan de orde zijn. De Kamsalaman-
ders zijn kennelijk al aan dat geluid gewend aangezien de populatie 
zich al vele jaren ter plekke weet te handhaven. Wel mag verwacht 
worden dat de spoorbedding gedurende de winterperiode minder 
voedselaanbod heeft dan het omringende kleinschalige landschap. 
In deze periode zal de voedselbehoefte evenwel gering zijn en kun-
nen de salamanders bij goed weer het ballastbed verlaten om in de 

FIGUUR 2
Overzicht van de zaksloot in juni 2014 (foto: Aegidia van 
Grinsven)

FIGUUR 3
Detail van zaksloot in juni 2014 (foto: Aegidia van Grinsven).

FIGUUR 4
Impressie van het aantal amfibieën dat met een paar fuiken kon 
worden gevangen. De dieren zijn vanuit de fuik in een emmer 
overgebracht (foto: Aegidia van Grinsven).
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lengte van circa twee kilometer van het te handhaven deel van de 
zaksloot. Daarnaast hebben verplaatsingen plaatsgevonden naar 
de nieuw aangelegde oppervlaktewateren binnen 150 meter van 
de vangplek en naar andere, reeds bestaande, geschikte opper-
vlaktewateren binnen 400 meter van het te dempen deel van de 
zaksloot. 

verrassend grote aantallen

De aantallen Kamsalamanders bleken ongekend hoog te zijn. Op 
Europese schaal kunnen we zelfs spreken van een zeldzaam grote 
populatie. Schatting van populatiegroottes verspreid over Europa 
komen meestal niet hoger uit dan enkele honderden dieren (tHies-
meier et al., 2009). Het vooronderzoek met fuiken in de jaren voor-
afgaand aan de afvangactie betrof drie aaneengesloten nachten, 
maar vond plaats in een latere periode van het jaar. Als we het resul-
taat daarvan (maximaal tien dieren) vergelijken met de afvangactie 
zelf [figuur 5] dan staan deze in geen enkele verhouding tot elkaar.
Dit kan te maken hebben met een combinatie van factoren. Aller-
eerst was het te dempen deel afgedamd. Hierdoor was de sloot lan-
ger waterhoudend. Daarnaast waren de schuine oeverranden van 
de sloot het jaar ervoor opgeschoond, waardoor de dichte waterve-
getatie niet meer aanwezig was. Toch kan dit de hoge aantallen niet 
geheel verklaren. 
Het vooronderzoek vond plaats in de periode mei-juni, redelijk laat 
in het voorjaar. Zouden veel Kamsalamanders [figuur 6] het water 
dan al hebben verlaten? 
Volgens arntZen & smit (2009) vindt de eiafzet vooral plaats in april 
en mei. In de ‘Herpetofauna van Limburg’ (Van buggenum, 2009)  
staat beschreven dat de eiafzetperiode tenminste vier maanden 
duurt, van mei tot en met augustus. In het kennisdocument over 
Kamsalamanders (BIJ12, 2017), het vervolg op de soortenstandaard, 
staat dat de volwassen dieren vanaf juli het water beginnen te ver-
laten. spikmans et al. (2007) geven aan dat de meeste volwassen die-
ren na het afzetten van de eitjes het water verlaten en tot aan de 
winterslaap het seizoen verder doorbrengen op het land. Uiteraard 
zal het moment van het verlaten van het voortplantingswater te-

heid (binnen 150 meter) in 2016 één ex-
tra poel gegraven, een nieuwe water-
loop aangelegd en zijn verspreid door 
het gebied houtstobben als nieuwe 
schuilplaatsen neergelegd. Daarnaast 
is vanaf 2017, buiten de 150 meter, een 
corridor met poelen aangelegd in het 
gebied.
Om de sloot tijdig waardevrij op te leveren (om deze vervolgens te 
kunnen dempen in de minst kwetsbare periode) is besloten om de 
Kamsalamanders tijdens de voorjaarstrek af te vangen en over te 
zetten naar de te handhaven delen van dezelfde zaksloot en ge-
schikte wateren in de directe omgeving. 
Het te dempen deel van de zaksloot werd middels twee dammen 
gescheiden van de te handhaven stukken van de zaksloot. Vervol-
gens werd in februari 2017 een amfibieënscherm geplaatst met 
daarlangs ingegraven emmers. Zo konden de Kamsalamanders die 
zich naar het voortplantingswater verplaatsten afgevangen wor-
den. Doordat de zaksloot direct naast het spoor is gelegen kon het 
amfibieënscherm niet tussen de sloot en het spoor geplaatst wor-
den. Een totale afsluiting van het voortplantingswater met een am-
fibieënscherm was hierdoor niet mogelijk. Wel kon het scherm aan 
de andere zijde van de zaksloot en op de dammen worden geplaatst. 
Om eventueel overwinterende individuen in de zaksloot zelf en de 
aangrenzende oeverzone aan de spoorzijde ook te kunnen afvan-
gen is besloten, verspreid over de hele lengte van het te dempen 
deel van de zaksloot, aanvullend fuiken te plaatsen. De fuiken zijn 
geplaatst met circa 40 meter tussenruimte.

afvangresultaten

Tijdens het afvangen in het voorjaar van februari tot en met april 
2017 zijn maar liefst 920 Kamsalamanders uit het circa 800 meter 
lange traject van de te dempen zaksloot gevangen. Het betrof 677 
adulte en 243 subadulte exemplaren. De verhouding man/vrouw in 
de vangsten is niet exact vastgelegd, maar het leek dat er iets meer 
vrouwtjes waren dan mannetjes. Circa 90 % van de gevangen Kam-
salamanders zijn gevangen in de fuiken en maar ongeveer 10% in 
de emmers. Bij één enkele fuikcontrole konden zo tientallen exem-
plaren worden bemachtigd [figuur 4]. De verdeling van de vangsten 
over de afvangperiode is weergegeven in figuur 5.
Naast Kamsalamanders werden ook Kleine watersalamanders (Lis-
sotriton vulgaris), Gewone padden (Bufo bufo), Bruine kikkers (Rana 
temporaria) en groene kikkers (Pelophylax esculentus synklepton) 
vastgesteld [tabel 1]. De groene kikkers werden niet tot op soort ge-
determineerd.
Het overgrote deel van de Kamsalamanders is uitgezet over een Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal

Kamsalamander Triturus cristatus 920
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 2.228
Gewone pad Bufo bufo 170
Bruine kikker Rana temporaria 187
Groene kikker complex Rana esculentus synklepton 41
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TABEL 1
Overzicht van vangstresultaten over de gehele afvangperiode in 2017.

FIGUUR 5
De verdeling van de vangsten van 
Kamsalamanders (Triturus cristatus) over de 
afvangperiode in 2017. 
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schijnlijk een hoog voedselaanbod (zomerhabitat). 
Men zou dan ook meer vangsten verwachten in de em-
mers langs de schermen, in elk geval meer dan 10%. Uit 
de hoge fuikvangsten blijkt echter dat het ballastbed 
van het spoor, en mogelijk het water en de oevers van 
de zaksloot, zelf veel betere overwinteringsplekken bie-
den. Het is bekend dat Kamsalamanders vaak in het wa-
ter overwinteren (tHiesmeier et al., 2009). De trek naar de 
voortplantingswateren komt al in het najaar op gang. 
Het ligt voor de hand dat veel dieren op deze locatie al in 
het najaar richting zaksloot trekken. De oeverzones van 

de zaksloot en het spoorbed moeten in dit verband overigens ook 
niet onderschat worden als zomerhabitat voor de Kamsalaman-
ders.
Geconcludeerd kan worden dat het spoorbed een belangrijke func-
tie heeft in het leefgebied van de Kamsalamanders. 

Advies standaard onderzoek- en afvangmethodiek

Het vangen van Kamsalamanders, met het doel om een populatie te 
verplaatsen, met enkel een amfibieënscherm en emmers is niet al-
tijd afdoende. Het inzetten van fuiken wordt noodzakelijk geacht om 
ook overwinterende Kamsalamanders in het water en de oeverzones 
af te vangen. Daarnaast wordt geadviseerd om een verkennend fuik-
onderzoek behalve in april-mei ook nog vroeger in het voorjaar uit te 
voeren. Dat geeft de beste indicatie van de populatiegrootte.

vens een relatie hebben met de weersomstandigheden en met het 
voedselaanbod. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de Kamsalamanders 
met name eieren afzetten in het vroege voorjaar en dat ze na de ei-
afzetting het water gespreid in tijd verlaten. Indien een verkennend 
fuikonderzoek plaatsvindt in mei-juni zullen veel dieren gemist 
worden, waardoor er geen realistisch beeld ontstaat van de grootte 
van de aanwezige populatie.

fuiken versus raster

Het grote verschil tussen de aantallen dieren die gevangen zijn in 
de fuiken en in de emmers is opmerkelijk. Op het oog lijken de voor-
malige siertuinen voor de Kamsalamander een optimaal leefgebied 
met veel schuilgelegenheid (zomer- en winterhabitat) en waar-

Summary

TRANSLOCATION OF A POPULATION OF THE 
NORTHERN CRESTED NEWT 
Adjusting the standards for research and 
capture methods

A narrow ditch along a railway line in a 
mainly agricultural area was an impor-
tant habitat for the Northern crested newt 
(Triturus cristatus). The gravel track bed, the 
steep banks of the ditch and the water itself 
can be important winter and summer habi-
tats for newts, even when more usual habi-
tats like suitable small landscape elements 
– such as wooded banks, shrubs and dead 
branches – are located nearby.
When it was decided to fill in the ditch, the 
newts had to be relocated. The ‘standard 
capture method’ that is often applied, using 
a screen and buried buckets, did not appear 
to be adequate. The use of traps (fykes) was 
found to be necessary to also capture the 
wintering Northern crested newts in the 

water and on the sloping banks. In addi-
tion, it was found to be advisable to carry 
out exploratory surveys using fykes not only 
in May-June, but also earlier in the year, as 
many of the Northern crested newts may 
have left the breeding water earlier, imme-
diately after egg deposition.
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FIGUUR 6
Mannelijke  Kamsalamander (Triturus cristatus) in de waterfase 
(foto: Henk Heijligers).
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dicinale bloedzuiger in Europa wordt in verband gebracht met de 
afname van geschikte zoetwatersystemen voor amfibieën, waar-
bij vooral de verslechtering van de waterkwaliteit een belangrijke 
rol speelt. Padden, kikkers en watersalamanders vormen het voor-
keursvoedsel voor vooral juveniele en subadulte Medicinale  bloed-
zuigers (meriLä & sterner, 2002; kutsCHera & eLLiott, 2014).
Een ander thema is dat in het verleden veel veedrinkpoelen zijn ver-
dwenen en dat daarmee het parasiteren van met name volwassen 
bloedzuigers op huisdieren sterk is beperkt (feLix & Van der VeLde, 
2000; eLLiott & kutsCHera, 2011). Het is vooral het voedselrijke zoog-
dierbloed dat de voorkeur geniet. Zonder de inname van dit bloed 
worden de bloedzuigers mogelijk zelfs niet geslachtsrijp (dressCHer 
& HiLger, 1982). Een overzicht van de geschetste achteruitgang en 
het herstel van de Meinweg-populatie wordt uitgebreid beschre-
ven door Lenders (2015). 

herintroductie van de knoflookpad

Nadat in 2010 werd geconcludeerd dat de Knoflookpad in het Mein-
weggebied nagenoeg was uitgestorven werd gestart met een herin-
troductieprogramma (Van Hoof et al., 2012). Vanaf 2011 werden jaar-
lijks larven en/of juvenielen uitgezet in de Slenk (Rondven) en op het 
Wolfsplateau (Knoflookpoel en Nieuwe knoflookpoel). Dit gebeurde 
vanaf 2013 tot en met 2015 ook in het Scherpenzeel (Amfibieënpoel) 
[figuur 2]. De uitgezette dieren werden door Adviesbureau Natuurba-
lans opgekweekt uit eisnoeren die alle afkomstig waren uit het Mein-
weggebied zelf. In 2016 vonden geen uitzettingen plaats; in 2017 zijn 
alleen in de Amfibieënpoel juveniele dieren geïntroduceerd. Op de re-
sultaten van de separate uitzettingslocaties wordt in een ander arti-
kel nader ingegaan (geraeds & Lenders, 2019).
Voorafgaand aan de herintroductie in het Scherpenzeel werden 
water- en landhabitat voor de Knoflookpad geoptimaliseerd (Len-
ders, 2013). Daarbij werd de meeste opslag van struiken en bomen 

In 2012 werden na een absentie van vele jaren weer 

Medicinale bloedzuigers (Hirudo medicinalis) aangetroffen 

in Nationaal Park De Meinweg (Lenders, 2015). Het lijkt erop 

dat de soort zich in sommige delen van het Meinweggebied 

in stabiele populaties heeft gevestigd. Dit artikel behan-

delt de mogelijke repercussies van deze ontwikkeling op 

de in het gebied aanwezige amfibiepopulaties. De recente 

herintroductie van de Knoflookpad (Pelobates fuscus) in de 

omgeving van het deelgebied Scherpenzeel neemt hierin 

een bijzondere plaats in.

bloedzuigers en amfibieën

De Medicinale bloedzuiger is gemakkelijk van andere Nederland-
se bloedzuigers te onderscheiden. Vooral de kleur van de dieren is 
opvallend. Op de groenbruine grondkleur zijn een zestal geelrode 
lengtestrepen aanwezig die al dan niet onderbroken worden door 
donkere vlekken [figuur 1]. Dit maakt de dieren gemakkelijk her-
kenbaar, zeker in combinatie met de grootte van de volwassen die-
ren die wel 10-15 cm kan bedragen. In dat laatste opzicht kunnen 
ze alleen verward worden met de Onechte paardenbloedzuiger 
(Haemopsis sanguisuga) die een vergelijkbare lengte kan bereiken, 
maar waarbij de zes lengtestrepen ontbreken. Van de eerste soort 
is bekend dat ze veel op amfibieën parasiteert, de tweede soort 
leeft vooral van slakken, wormen, insecten, amfibieënlarven (die 
vaak in hun geheel worden verorberd) en van rottend vlees (dres-
sCHer & HiLger, 1982).
Andere, veel kleinere bloedzuigers die in Nationaal 
Park De Meinweg voorkomen (Hermans et al., 2013) zijn 
de Brede bloedzuiger (Glossiphonia complanata), de 
Doorschijnende bloedzuiger (Glossiphonia heterocli-
ta), de Tweeogige bloedzuiger (Helobdella stagnalis) en 
de Eendenbloedzuiger (Theromyzon tessulatum). De-
ze soorten, met uitzondering van de Tweeogige bloed-
zuiger (stark et al., 2017), parasiteren niet op amfibieën 
(dressCHer & HiLger, 1982).
De vrij recent geconstateerde achteruitgang van de Me-

De invloed van de Medicinale bloedzuiger op amfibieën
opmerkelijke waarnemingen  in nationaal park De meinweg 

A.J.W. Lenders, Groenstraat 106, 6074 EL Melick, e-mail: tlenders@live.nl

FIGUUR 1
Habitus van de Medicinale bloedzuiger (Hirudo medicinalis). 
De bloedzuiger ligt vaak open en bloot tussen de oevervegetatie 
(foto: P. van Hoof).
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getroffen (inbegrepen de net over de grens in Duitsland 
liggende Scherpenseels Weiher) [figuur 2]. De poelen in 
het Vogelreservaat (voor zover nog aanwezig) zijn niet 
gecontroleerd. Alle geschikte wateren in het noordoos-
telijke deel van de Meinweg zijn gekoloniseerd. Zonder 
dat daar specifiek onderzoek naar is verricht kan gesteld 
worden dat de Medicinale bloedzuiger in het Meinweg-
gebied qua verspreiding is toegenomen. Daarmee heb-
ben de ontwikkelingen zoals geschetst door Lenders 
(2015) zich onverminderd doorgezet.
Om de populatieontwikkeling van de Medicinale bloed-
zuiger te kunnen begrijpen is het van belang te vermel-

den dat de poelen in de Slenk bezocht kunnen worden door Gallo-
way koeien en Schotse Hooglanders die ingezet worden bij het ve-
getatiebeheer van de Meinweg. In het Scherpenzeel vindt jaarrond 
begrazing plaats door middel van Konikpaarden. Alle genoemde 
wateren worden intensief gebruikt door Wilde zwijnen (Sus scrofa) 
en periodiek ook door Reeën (Capreolus capreolus) en hebben een 
hoge amfibieënstand.
 
Resultaten van inventarisaties in 2018
Bij het controleren van het Rondven werd op 18 april in een vangem-
mer aan de buitenzijde van het raster voor het eerst dat jaar een 
Medicinale bloedzuiger aangetroffen. Op dezelfde dag werd aan 
de binnenzijde van het raster bij de Amfibieënpoel een mannelijke 
Knoflookpad gevangen die een duidelijke beetwond van een bloed-
zuiger had aan de rand van de onderkaak. Het dier was in goede con-
ditie en waarschijnlijk op de terugweg naar zijn zomerhabitat na 
aan de voortplanting te hebben deelgenomen. Dit doet vermoeden 
dat de Knoflookpad erin is geslaagd zich van zijn belager te ontdoen.
Bij de controle op 22 april werd in de Amfibieënpoel aan de binnen-
zijde van het raster een dode vrouwelijke Knoflookpad gevonden. 
Ook dit dier bleek na nauwkeurige beschouwing een beetwond te 
hebben [figuur 4a]. In de emmer was tevens een volgezogen Medici-
nale bloedzuiger aanwezig, zodat de conclusie snel getrokken was.
Op 26 april 2018 werd bij een vergelijkend onderzoek tussen de wer-

king van verschillende fuiktypen een dode vrouwelij-
ke Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus) met een 
beetwond [figuur 4b] aangetoond in het Rondven. In 
de fuik werden ook twee subadulte Medicinale bloed-
zuigers aangetroffen, waarmee het idee (Lenders, 2015) 
werd bevestigd dat jonge bloedzuigers zich in de Mein-
weg wel eens vooral zouden kunnen voeden met Vin-
pootsalamanders, omdat die soort verreweg het mees-
te voorkomt in het gebied.

in het terrein verwijderd, werden de aanwezige poelen uitgediept 
en opgeschoond en werden zandige stukken gecreëerd door de 
bodem plaatselijk te vergraven. Tevens werd het vroeger gebrui-
kelijke beheer in de vorm van een paardenbegrazing in ere her-
steld [figuur 3]. Dezelfde ingrepen zijn uitgevoerd bij het Zwijnen-
poeltje. Onder de verharde Meinweg door werden tunnelbuizen 
gelegd om migratie van amfibieën tussen het Scherpenzeel en de 
Slenk gemakkelijker en veiliger te maken. 
Om de herintroductie te kunnen volgen werden de genoemde uit-
zettingspoelen in de voortplantingsperiode omgeven met een am-
fibieënraster [figuur 3] met zowel aan de land- als waterzijde in-
gegraven emmers, waardoor de trek van de dieren naar en van het 
water bijgehouden kon worden. Duidelijk is inmiddels dat de uitzet-
ting in het Scherpenzeel het meest succesvol is, wat onder andere 
blijkt uit de kolonisatie van alle andere poelen in dit deelgebied.

de medicinale bloedzuiger in de noordelijke meinweg

Verspreiding
Tijdens de herintroductieperiode van de Knoflookpad nam ook het 
aantal poelen met Medicinale bloedzuigers spectaculair toe. In-
middels is de soort in en rond het Scherpenzeel (inclusief oostelij-
ke Slenk en zuidelijk Wolfsplateau) in negen vennen en poelen aan-

Ganzenpoeltje
Rondven

Zwijnenpoeltje
Amfibieënpoel

Coniferenven

Hollands scherpenzeel

Knoflookpoel

Nieuwe knoflookpoel

Scherpenzeel

Scherpenseels Weiher

Slenk Vogelreservaat

Wolfsplateau
FIGUUR 2
Ligging van de poelen en vennen in en rond het Scherpenzeel 
waarin de Medicinale bloedzuiger (Hirudo medicinalis) in 2018 
is aangetroffen.

FIGUUR 3
De Amfibieënpoel in het Scherpenzeel. De poel is tijdens de 
voortplantingsperiode van de Knoflookpad (Pelobates fus-
cus) volledig omrasterd. Het grasland wordt begraasd door 
Konikpaarden (foto: A. Lenders).
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aanwezigheid van grote zoogdieren en de hoge dichtheid aan amfi-
bieën als optimaal kan worden bestempeld. De combinatie met een 
constant toenemende temperatuur (klimaatverandering) speelt de 
soort nog meer in de kaart.

invloed op amfibiepopulaties 

Volgens meriLä & sterner (2002) kunnen Medicinale bloedzuigers lo-
kaal een zeer belangrijke oorzaak van mortaliteit van amfibieën zijn. 
Hoewel het voedselrijke zoogdierbloed de voorkeur geniet bij de 
bloedzuigers is de Medicinale bloedzuiger daarnaast in hoge mate 
afhankelijk van amfibieën (WiLkin & sCofieLd, 2006). De verwachting 
hierbij is dat soorten die vroeg in het voorjaar hun eieren afzetten, zo-
als Gewone pad (Bufo bufo), Bruine kikker (Rana temporaria) en Hei-
kikker (Rana arvalis),   minder te duchten hebben dan Rugstreeppad, 
Poelkikker of Bastaardkikker. De vroege soorten verblijven maar rela-
tief kort in het water en trekken direct na de eiafzet weer het land op. 
De groene kikkers blijven de hele zomer in of bij het water aanwezig. 
Soorten waarbij de eiafzet meer gespreid plaatsvindt zijn gevoeliger 
voor predatie (WiLkin & sCofieLd, 2006). De Knoflookpad neemt min 
of meer een tussenpositie in. De voortplanting van deze soort vindt 
meestal plaats in de maand april. In dezelfde maand worden vaak 
de Medicinale bloedzuigers actief, die na hun overwintering met ge-
dwongen vasten een hoge voedseldrang hebben opgebouwd.
De invloed op amfibiepopulaties is in hoge mate afhankelijk van de 
dichtheid van de bloedzuigers en de (water)temperatuur. Uiteraard is 
de vitaliteit en de grootte van de amfibiepopulaties hierbij van door-
slaggevende betekenis.

In de eerste weken van mei werden volwassen bloedzuigers aan-
getroffen op groene kikkers. Van zowel Bastaardkikker (Pelophy-
lax klepton esculentus) als Poelkikker (Pelophylax lessonae) wer-
den dode exemplaren in de vangemmers gevonden. In bijna alle 
gevallen was de Medicinale bloedzuiger nog in de emmer aanwe-
zig. Dat geldt ook voor de gepredeerde Rugstreeppad (Epidalea cala-
mita) die op 14 mei in een emmer met drie Medicinale bloedzuigers 
werd gevonden [figuur 4c]. De dode amfibieën werden zowel aan de 
land- als de waterzijde van het raster aangetroffen.
Door meriLä & sterner (2002) werd voor Europa een overzichtslijst 
opgesteld van door Medicinale bloedzuigers aangevallen amfibie-
en. Naast de twee soorten (Poelkikker en Knoflookpad) die al eer-
der door Lenders (2015) aan deze lijst konden worden toegevoegd, 
kunnen nu ook de Vinpootsalamander en de Rugstreeppad in die 
opsomming worden meegenomen.

Populatieontwikkelingen
Nachtelijke inventarisaties met een zaklamp in de tweede helft van 
april 2018 in en rond het Scherpenzeel toonden in iedere poel vele 
tientallen volwassen en subadulte Medicinale bloedzuigers aan. Bij 
het waden door het ondiepe water hechtten zich meermaals dieren 
aan de laarzen. Het is mogelijk de plots intredende warmteperiode 
geweest die de dieren massaal heeft geactiveerd.
Gezien de huidige bevindingen is het niet uit te sluiten dat de Medi-
cinale bloedzuiger eenzelfde gedrag vertoont als de Onechte paar-
denbloedzuiger die regelmatig het land op gaat om daar voedsel te 
zoeken (dressCHer & HiLger, 1982). Bij het onderzoek naar de Knof-
lookpad in het Meinweggebied zijn herhaalde malen dieren aange-
troffen zowel aan de water- als aan de landzijde van de rasters. Voor-
al na de regenachtige dagen eind april en de warme dagen begin 
mei werden diverse Medicinale bloedzuigers aan beide zijden van 
het raster waargenomen. De leefwijze van de soort is dus zowel ter-
restrisch als aquatisch.
De gesuggereerde populatiegroei houdt waarschijnlijk verband 
met de grote beschikbaarheid van voedsel die door de permanente 

FIGUUR 4
Bijtwonden van de Medicinale bloedzuiger (Hirudo medicinalis) bij een drietal 
amfibieën: a) een Knoflookpad (Pelobates fuscus), b) een Vinpootsalamander 
(Lissotriton helveticus) en c) een Rugstreeppad (Epidalea calamita). Alle beten 
hadden een dodelijke afloop (foto’s: A. Lenders en M. van Andel).
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dat Knoflookpadden hun belagers proberen af te schud-
den door het land op te kruipen, wat in de meeste ge-
vallen echter niet lukt (zie ook meriLä & sterner, 2002). 
Uit de waarnemingen blijkt evenwel dat amfibieën ook 
op het land worden aangevallen. De vang emmers zou-
den in dit opzicht wel eens een zeer negatieve rol kun-
nen vervullen [figuur 5]. 
Een beheerdilemma doemt op. De land- en waterhabi-
tat voor de Knoflookpad en de Medicinale bloedzuiger, 
twee bedreigde soorten in en rond het Scherpenzeel, is 
door goede ingrepen geoptimaliseerd. Beide soorten re-

ageren positief op de genomen maatregelen. Helaas is er sprake van 
een directe voedselrelatie, waarvan de Knoflookpad wel eens de du-
pe zou kunnen worden.  
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In het Meinweggebied zijn de amfibiepopulaties over het alge-
meen stabiel. Alleen de populatie Knoflookpadden is zodanig af-
genomen dat is overgegaan tot kweek en bijzetting van deze 
soort. De resultaten van deze (her)introductie zijn vooralsnog niet 
van dien aard dat de soort definitief voor uitsterven is behoed (ge-
raeds & Lenders, 2019). Ieder individu dat bijdraagt aan de voort-
planting telt.
Uit de rasterinventarisaties komt naar voren dat Knoflookpad-
den relatief vaak te lijden hebben van predatie door de Medicinale 
bloedzuiger. Is het de onhandige voortbeweging van de dieren in 
het water die de bloedzuigers aantrekt? Men kan zich voorstellen 

Summary

THE INFLUENCE OF THE MEDICINAL LEECH 
ON AMPHIBIANS
Remarkable observations at the Meinweg 
National Park

Habitat conditions for the European me di-
ci nal leech (Hirudo medicinalis) at the 
Mein weg National Park have remarkably 
improved during the last decade. Better feed-
ing conditions and rising temperatures (due 
to climate change) have resulted in spectacu-
lar population growth.
At the same time, appropriate management 
of the land habitat, undertaken in conjunc-
tion with a reintroduction programme, has 
created ideal conditions for the threatened 
Common spadefoot toad (Pelobates fuscus). 
Observations made since the reintroduc-
tion of the Spadefoot toad during the last 
five years have shown that the Medicinal 
leech probably preys not only on a variety 
of mammals but also on most amphibians. 
The assumption has been that the Medicinal 
leech normally does no harm to healthy pop-
ulations with numerous individuals. In this 
case, however, the leech seems to preferen-
tially kill Spadefoot toads, while the popula-

tion size of this species has not yet fully recov-
ered, and every (adult) toad is important for 
reproduction. Could this be a management 
dilemma?
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FIGUUR 5
In een (kale) vangemmer kan de Knoflookpad (Pelobates fuscus) 
moeilijk aan bloedzuigers ontsnappen (foto: A. Lenders).
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inventarisatie

In de eerste jaren van de onderzoeksperiode zijn reptielen min 
of meer willekeurig tijdens wandelingen in het gebied geïnven-
tariseerd. Na de vondsten van Levendbarende hagedissen bij Wa-
tersley in 2009 is dit gebied intensiever bezocht. Vanaf 2014 is meer 
gestructureerd te werk gegaan om reptielen in het gehele onder-
zoeksgebied in beeld te brengen. Vanuit de ervaring van het gebruik 
van perceelranden door Levendbarende hagedissen zijn inventa-
risaties in agrarisch cultuurlandschap voor een belangrijk deel bij 
zonnig weer in de namiddag en avond uitgevoerd, waarbij er een 
hogere trefkans is om zonnende dieren op rasterpalen te vinden 
(geraeds, 2011, 2015, 2017). Omdat Levendbarende hagedissen bij Wa-
tersley ook veelvuldig rasterpalen als zonplek gebruiken is vooraf-
gaand aan de inventarisaties van andere gebiedsdelen met enige 
regelmaat gecontroleerd of ook daar dieren van de palen gebruik 
maakten. 
Alle inventarisaties zijn op zicht uitgevoerd. Er is geen gebruik ge-
maakt van reptielenplaten, waaronder met name Hazelwormen 
(Anguis fragilis) zich kunnen verschuilen (Lenders & LeersCHooL, 2012). 
Wel zijn in bossen stukken hout omgekeerd om Hazelwormen te 
zoeken.

waarnemingen tot 2009

In 2009 is de tweede atlas van de Herpetofauna in Limburg (Van bug-
genum et al., 2009) verschenen waarin de verspreiding van amfibie-
en en reptielen in de periode 1980-2008 is opgenomen. De versprei-
dingsgegevens zijn gepresenteerd in twee perioden, 1980-1993 
en 1994-2008. Binnen het onderzoeksgebied zijn uit die perioden 
waarnemingen van twee soorten reptielen bekend, de Levendba-
rende hagedis en de Hazelworm.
In de periode 1980-1993 zijn Levendbarende hagedissen in zes van 

In de periode 2005-2007 zijn amfibieën en reptielen in de 

stedelijke omgeving van Sittard geïnventariseerd (geraeds, 

2008). Destijds zijn twee soorten reptielen in en rond 

Sittard aangetroffen, de Levendbarende hagedis (Zootoca 

vivipara) [figuur 1] en de uitheemse Roodwangschildpad 

(Trachemys scripta elegans). Na deze periode is het gebied 

en de ruimere omgeving daarvan nog regelmatig opnieuw 

bezocht. Hierbij bleek de Levenbarende hagedis op veel 

meer plekken rond Sittard voor te komen. Vanaf 2014 is het 

gebied vanaf Sittard tot aan Susteren - het smalste stukje 

Nederland - meer structureel op reptielen geïnventariseerd.

onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bestaat uit het smalste stukje Nederland. In 
het gebied tussen Susteren en Geleen varieert de afstand tussen de 
landsgrenzen met Duitsland en België van ongeveer vijf tot 11,5 km. 
De oostelijke en westelijke begrenzingen van het inventarisatie-
gebied vallen dus samen met de landsgrenzen. De zuidelijke grens 
loopt grofweg tussen Sittard en Munstergeleen/Geleen waarbij de 
N276 en de N294 als scheidingslijn zijn aangehouden. De noordelij-
ke begrenzing ligt tussen Nieuwstadt en Susteren (in het oosten) en 
tussen Grevenbicht en Schipperskerk (in het westen) [figuur 2]. Het 
onderzoeksgebied omvat in totaal 74 kilometerhokken. Hiervan zijn 
15 hokken niet onderzocht omdat deze vrijwel volledig uit stedelijk 
gebied bestaan. Van de overige hokken ligt het merendeel (32) vol-
ledig binnen het begrensde onderzoeksgebied. Bij 27 kilometerhok-
ken is dit slechts gedeeltelijk het geval.
Het onderzoeksgebied is sterk verstedelijkt met als be-
langrijkste kernen Sittard, Urmond, Limbricht, Berg, Ob-
bicht, Grevenbicht, Born en Nieuwstadt. De tussenlig-
gende gebieden kennen voornamelijk een agrarisch 
gebruik. Grotere bossen zijn beperkt aanwezig: de Hek-
senberg, De Hout, het Limbrichterbos/De Rollen en het 
Grasbroek. Het gebied wordt van zuid naar noord door-
sneden door de Maas, het Julianakanaal, de A2 en de 
N276. Daarnaast stromen van zuidoost naar noordwest 
de Geleenbeek, de Rode Beek en de Vloedgraaf.

Reptielen in het smalste stukje Nederland
R.P.G. Geraeds, Heinsbergerweg 54a, 6061 AK Posterholt, e-mail: rob.geraeds@kpnplanet.nl

FIGUUR 1
Boven op rasterpaal zonnende Levendbarende hagedis (Zootoca 
vivipara) bij Watersley (foto: R. Geraeds).
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ralis) en de Lettersierschildpad (Trachemys scripta). Reptielen zijn in 
23 van de 59 onderzochte kilometerhokken aangetroffen. Het over-
grote deel van de waarnemingen (bijna 98%) betreft de Levendba-
rende hagedis. Met 0,3% van de waarnemingen is de Muurhagedis 
de minst waargenomen soort uit het onderzoeksgebied [tabel 1]. 

Levendbarende hagedis
De Levendbarende hagedis is plaatselijk vrij talrijk aanwezig rond 
Sittard. Vanaf 2009 is het voorkomen in alle elf kilometerhokken 
waar de soort in de periode 1980-2008 is waargenomen opnieuw 
bevestigd. Daarnaast is de soort in acht kilometerhokken voor het 
eerst aangetoond [tabel 1; figuur 2a]. Drie van deze kilometerhok-
ken liggen zuidoostelijk van Sittard, waar Levendbarende hagedis-
sen talrijk voorkomen op de grazige zuidelijk en zuidwestelijk geëx-
poneerde hellingen van Watersley en aangrenzende wegbermen. 
In deze omgeving maakt de soort ook gebruik van waterbuffers en 
bermen van (holle) veldwegen.
Ten noorden van Sittard komen Levendbarende hagedissen voor 
vanaf de Duitse grens tot aan de A2. Hier zijn de dieren aanwezig in 
wegbermen en taluds van diverse waterlopen zoals de Vloedgraaf 
(geraeds, 2006), de Geleenbeek, de Lindbeek en de Bruijn Vloedgraaf. 
Ze worden ook gezien in nieuwe natuurgebieden zoals langs de her-
ingerichte Geleenbeek en de ecologische verbindingszones langs 
de N297 (Gelders Eind) tussen Sittard en Nieuwstadt. In het noord-
oosten sluit de verspreiding aan op die in het IJzeren Bos. Hier ligt de 
meest westelijke punt van Duitsland, waar de soort aan beide kan-
ten van de grens is waargenomen. Ten westen van de N276 zijn Le-
vendbarende hagedissen alleen aangetroffen in het gebied Körbus-
ch en de omgeving rond kasteel Wolfrath [figuur 3]. Hier zit de soort 
voornamelijk in bermen van veldwegen en de taluds van de Lind-
beek, de Hons-Venkebeek, de Bruijn Vloedgraaf, de Geleenbeek en 

de onderzochte kilometerhokken aangetroffen (20 waarnemingen 
van 30 hagedissen). Dit betreft aan elkaar grenzende kilometerhok-
ken ten noorden van Sittard, onder andere De Hout, de Rollen en ber-
men van de spoorlijn Sittard-Roermond. In de periode 1994-2008 
is de soort in negen aan elkaar grenzende kilometerhokken waar-
genomen (104 waarnemingen van 118 hagedissen). Nagenoeg al-
le waarnemingen in deze periode zijn afkomstig van de taluds van 
de Vloedgraaf waar de soort in 2005 is ontdekt en geïnventariseerd 
(geraeds, 2006). Uit twee hokken is de aanwezigheid in de tweede 
periode niet meer bevestigd (tiLmans, 2009).
In de periode 1980-1993 is de Hazelworm in drie van de onderzoch-
te kilometerhokken waargenomen bij Watersley, het Limbrichterbos 
en de Graetheide. Het betreft tien waarnemingen van in totaal tien 
Hazelwormen. In de tweede periode is de soort in drie van de onder-
zochte kilometerhokken waargenomen (zeven waarnemingen van 
in totaal negen Hazelwormen). Het betreft hokken in het IJzerenbos, 
De Hout en Landgoed Wolfrath. Dit zijn allemaal nieuwe locaties. Het 
voorkomen in de bekende kilometerhokken uit de eerste periode is in 
1994-2008 niet bevestigd (Van kuiJk & Van buggenum, 2009).

actuele verspreiding van reptielen

Algemeen
Vanaf 2009 zijn op 141 dagen inventarisaties in het onderzoeksge-
bied uitgevoerd. Hierbij zijn 1379 waarnemingen van in totaal 1639 
individuen van vier soorten reptielen geregistreerd. Dit zijn de Ha-
zelworm, de Levendbarende hagedis, de Muurhagedis (Podarcis mu-

FIGUUR 2
Verspreiding van reptielen in het smalste stukje van Nederland met de begren-
zing van het onderzoeksgebied. De blauwe cirkels in figuur 2a en b geven de 
verspreiding in de onderzoeksperiode 2009-2018 weer, de paarse cirkels in figuur 
2a en b  geven de verspreiding in de periode 1980-2008 weer zoals beschre-
ven in van buGGenum et al., 2009. De rode stippellijn is de begrenzing van het 
onderzoeksgebied. Grijs vierkant = niet geïnventariseerde kilometerhokken in 
stedelijk gebied. a = Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara), b = Hazelworm 
(Anguis fragilis), c = geïntroduceerde reptielen; paarse cirkel = Muurhagedis 
(Podarcis muralis), lichtblauwe cirkel = Roodwangschildpad (Trachemys scripta 
elegans), blauwe cirkel = Geelwangschildpad (Trachemys scripta troosti). 

Verspreiding Levendbarende hagedis 
(Zootoca vivipara)

2009-2018

1980-2008

Niet geïnventariseerde hokken

Verspreiding Hazelworm 
(Anguis fragilis)

1980-2008

2009-2018

Niet geïnventariseerde hokken

Verspreiding overige soorten 2009-2018

Roodwangschildpad 

Geelwangschildpad 

Muurhagedis

Niet geinventariseerde hokken

(Trachemys scripta elegans)

(Trachemys scripta troostii)

(Podarcis muralis)

aa ab

ac



natuurhistorisch maandbladnatuurhistorisch maandblad 	 november		2018   jaargang 107 | 11 231

Muurhagedis
De Muurhagedis [figuur 5] is slechts enkele keren waargenomen 
langs de Vloedgraaf bij Millen [tabel 1; figuur 2c]. In 2014 zijn ook die-
ren gezien bij de watermolen in de Rode Beek. Mogelijk is hier een 
kleine, geïntroduceerde populatie aanwezig bij het huidige kasteel 
Millen en de oude kasteelruïne. Omdat deze niet openbaar toegan-
kelijk zijn is hier niet verder naar de soort gezocht.

Lettersierschildpadden
Lettersierschildpadden zijn verspreid in vijf kilometerhokken aan-
getroffen [tabel 1; figuur 2c]. Het merendeel van de waarnemingen 
is afkomstig van de visvijver bij De Rollen. Hier zijn frequent zonnen-
de schildpadden waargenomen op in het water liggende boomstam-
men, tot maximaal acht individuen. Het merendeel betrof Rood-
wangschildpadden. In 2015 en 2016 is op deze plaats ook de Geel-
wangschildpad (Trachemys scripta troosti), een andere ondersoort 
van de Lettersierschildpad, waargenomen. Andere plekken waar zoet-
waterschildpadden werden gezien zijn de visvijvers bij Schwienswei, 
de plas bij het Ecombiduct tussen Sittard en Nieuwstadt, de gracht 
van kasteel Limbricht en in de Vloedgraaf bij Nieuwstadt. 

discussie

Ondanks dat het smalste deel van Nederland sterk is verstedelijkt 
is de omgeving verrassend rijk aan reptielen. In 23 van de 59 onder-
zochte kilometerhokken (39%) zijn reptielen aangetroffen. Ener-
zijds zijn dit soorten die hier van nature voorkomen (Levendbarende 
hagedis en Hazelworm), anderzijds soorten die hier met hulp van de 
mens terecht zijn gekomen (Muurhagedis en Lettersierschildpad).

de Afslagtak van de Geleenbeek. In het zuiden zijn Levendbarende 
hagedissen waargenomen tot op het afgerasterde terrein van VDL 
Nedcar. In deze omgeving zijn Levendbarende hagedissen in vier 
nieuwe kilometerhokken aangetoond.
Westelijk van Sittard ontbreekt de soort grotendeels. Hier is een 
eenmalige waarneming afkomstig uit de berm van de Rollenweg 
bij het Limbrichterbos. Mogelijk breidt de soort zich vanuit de ver-
bindingszones langs de N297 via wegbermen langzaam in weste-
lijke richting uit.
In het zuidelijk hiervan gelegen gebied Graetheide kon de aanwe-
zigheid niet worden aangetoond. Dit gebied wordt grofweg be-
grensd door de kernen Born, Guttecoven, Limbricht, Sittard, Urmond 
en het Julianakanaal en bestaat hoofdzakelijk uit intensief gebruik-
te agrarische gronden (hooilanden en akkers).
Het landschap tussen het Julianakanaal en de Maas kent even-
eens hoofdzakelijk een agrarisch gebruik. Ten opzichte van het ge-
bied Graetheide is het landschap hier kleinschaliger. Er zijn meer in 
potentie geschikte biotopen voor reptielen aanwezig zoals struc-
tuurrijke bermen, oude boomgaarden en de taluds van het Juliana-
kanaal. Desondanks zijn hier geen hagedissen aangetroffen.

Hazelworm
In totaal is de Hazelworm [figuur 4] elf keer in het onderzoeksge-
bied waargenomen, verspreid over acht kilometerhokken [tabel 1; 
figuur 2b]. In twee hokken waar de soort in de periode 1980-1993 is 
aangetroffen is de aanwezigheid opnieuw bevestigd (bij Watersley 
en het Limbrichterbos). Dit geldt gedurende de periode 1994-2008 
voor één hok bij De Hout. In de resterende drie kilometerhokken is 
de soort niet meer teruggevonden.
In vijf hokken is de Hazelworm voor het eerst waargenomen. Al deze 
locaties grenzen aan hokken waar de soort eer-
der is aangetroffen. Vier waarnemingen hebben 
betrekking op verkeersslachtoffers. Ze zijn ge-
vonden op de Rollenweg in het Limbrichterbos 
en op enkele onverharde wegen en paden bij Wa-
tersley. De meest opmerkelijke waarneming was 
van een Hazelworm die in een spleet in een ras-
terpaal werd gevonden. Dit bleek echter alleen 
een afgebroken staart te zijn. Het betrof waar-
schijnlijk een predatieslachtoffer dat door een 
roofvogel of een kraaiachtige boven op de raster-
paal is opgegeten.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal waar-
nemingen 
2009-2018

Aantal indi-
viduen 2009-

2018

Totaal aantal 
kilometer-

hokken

Aantal 
bekende kilo-
meterhokken 

tot 2009

Aantal 
nieuwe kilo-

meterhokken 
2009-2018

Levendbarende hagedis Zootoca vivipara 1345 1588 19 11 8
Hazelworm Anguis fragilis 11 11 8 3 5
Muurhagedis Podarcis muralis 4 4 1 0 1
Roodwangschildpad Trachemys scripta elegans 16 33 5 0 5
Geelwangschildpad Trachemys scripta troosti 3 3 1 0 1

1379 1639

TABEL 1
Aantal waarnemingen 
en kilometerhokken 
per aangetroffen 
reptielensoort en een 
vergelijking met het 
aantal kilometerhok-
ken waar de soort in de 
periode 1980-2008 is 
gevonden.

FIGUUR 3
Leefgebied van de Levendbarende hagedis (Zootoca vivi-
para) bij Wolfrath (foto: R. Geraeds).
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In het westelijke deel van het onderzoeksgebied zijn waarnemin-
gen van reptielen schaars; westelijk van de A2 zijn helemaal geen 
reptielen waargenomen. Het landschap wordt gedomineerd door 
veelal intensief gebruikt agrarisch gebied [figuur 6]. Verspreid zijn 
hier echter ook wel bosjes, houtsingels, struweelhagen, bermen en 
dergelijke aanwezig die in potentie geschikt lijken voor Levendba-
rende hagedissen en Hazelwormen. Waarschijnlijk zijn deze plek-
ken echter te klein van omvang, hebben ze te weinig structuurva-
riatie en is de dichtheid aan dergelijke elementen te gering om een 
populatie te kunnen huisvesten. Hierbij dient te worden opgemerkt 
dat het bos van de Heksenberg niet toegankelijk is, en dus ook niet 
is geïnventariseerd.
De uiterwaarden van de Maas zullen voor reptielen waarschijnlijk 
altijd wel minder geschikt zijn geweest (zie ook Van buggenum et al., 
2009) vanwege de periodiek optredende inundaties. Met de aanleg 
van het Julianakanaal in het begin van de vorige eeuw en de auto-
snelweg A2 in de tweede helft van de vorige eeuw is het gebied ver-
der geïsoleerd geraakt en is natuurlijke (her)kolonisatie momenteel 
vrijwel onmogelijk.
Het is vooral de Levendbarende hagedis die veel, en plaatselijk zeer 
talrijk, rond Sittard aanwezig is. Hierbij is het opmerkelijk dat de soort 
nog in acht nieuwe kilometerhokken is gevonden. De dieren maken 
in het onderzoeksgebied veel gebruik van wegbermen (Middenweg, 
Watersley, Holtum, N276, Nutserweg, Holtummerweg) en taluds en 

schouwpaden van waterlopen (Vloedgraaf, Geleen-
beek, Afslagtak van de Geleenbeek, Rode Beek, Lind-
beek). Verder lijkt de soort te profiteren van allerlei 
natuurontwikkelingsprojecten zoals de herinrich-
ting van de Geleenbeek bij Nieuwstadt en de na-
tuurcompensatie voor de aanleg van de N297. Het 
ligt voor de hand dat een aantal van de nieuw ge-
vonden kilometerhokken daadwerkelijk het gevolg 
is van uitbreiding van de soort. Van andere locaties, 
zoals bij Watersley, is het vrijwel zeker dat de soort 
hier al veel langer aanwezig is. Ze is waarschijnlijk al-
tijd over het hoofd is gezien of gedane waarnemin-
gen zijn nooit in de databanken terecht gekomen.

Het in de namiddag en avond inventariseren van afrasteringen 
langs perceelranden blijkt een effectieve manier om de aanwe-
zigheid van Levendbarende hagedissen aan te tonen [figuur 1]. De 
soort is op diverse locaties op deze manier in nieuwe kilometerhok-
ken ontdekt, onder andere op verschillende plekken bij Watersley, 
op de (dassen)rasters langs de N297 en de aangrenzende verbin-
dingszones en op rasters bij De Hout, langs de heringerichte Geleen-
beek bij Nieuwstadt en bij Körbusch.
De Hazelworm heeft een verborgen levenswijze en is daarom moei-
lijk te inventariseren wanneer geen gebruik wordt gemaakt van 
hulpmiddelen zoals reptielenplaten (spitZen-Van der sLuiJs & Cree-
mers, 2009). De inventarisaties zijn vrijwel uitsluitend op zicht uit-
gevoerd waardoor er waarschijnlijk geen compleet beeld van de 
verspreiding van deze soort is verkregen. In het onderzoeksgebied 
lijkt de Hazelworm sterk aan bossen (Limbrichterbos, De Rollen, De 
Hout, Watersley) te zijn gebonden. De vindplaatsen liggen allemaal 
in de omgeving van plekken waar de soort al eerder is waargeno-
men. Het is aannemelijk dat in de nieuw gevonden kilometerhok-
ken geen sprake is van uitbreiding, maar dat er vanuit gegaan moet 
worden dat de verspreiding van de soort beter in beeld is gebracht. 
De Muurhagedis en de Lettersierschildpad hebben het onder-
zoeksgebied niet op eigen kracht bereikt. De natuurlijke versprei-
ding van de Muurhagedis is in Nederland beperkt tot Maastricht 
waar de soort op de oude vestingwerken van de Hoge en Lage Fron-

ten en aangrenzende terreinen aanwezig is. Door 
goed bedoelde (maar illegale) en onbedoelde in-
troducties zijn er momenteel op verschillende an-
dere plekken in Nederland populaties Muurhage-
dissen aanwezig (spikmans & ouborg, 2015). Zo zijn 
in Limburg reproducerende populaties bekend 
van de Bemelerberg, Laag-Caestert in Eijsden, een 
steenhandel en de taluds van de Molenbeek in 
Echt en een kerkhof bij Eygelshoven. De dieren bij 
Millen zijn ongetwijfeld ook afkomstig uit zo’n in-
troductie. De herkomst van de dieren is onbekend. 

FIGUUR 4
De Hazelworm (Anguis fragilis) is in acht kilometerhokken 
in het onderzoeksgebied aangetroffen (foto: R. Geraeds).

FIGUUR 5
Vrouwtje Muurhagedis (Podarcis muralis) op het talud 
van de Vloedgraaf bij Millen (foto: R. Geraeds).
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blijken meerdere jaren te overleven, maar succesvolle voortplanting 
is hier nooit vastgesteld. Momenteel kunnen uitgezette zoetwa-
terschildpadden met zes (onder)soorten in heel Nederland worden 
aangetroffen (ndff, 2018). Omdat bij de inventarisaties niet alle op-
pervlaktewateren structureel zijn geïnventariseerd is het goed mo-
gelijk dat Rood- en Geelwangschildpadden op meer plaatsen in het 
onderzoeksgebied voorkomen. 

Op ongeveer tien kilometer afstand is al lange tijd 
een omvangrijkere populatie aanwezig bij een 
steenhandel en aangrenzende terreinen langs het 
Julianakanaal bij Echt. Genetisch onderzoek toon-
de aan dat de hier aanwezige dieren waarschijnlijk 
uit verschillende Europese bronpopulaties afkom-
stig zijn (spikmans & ouborg, 2015). Hoewel beide 
locaties via de taluds van verschillende op elkaar 
afwaterende waterlopen (Vloedgraaf, Geleen-
beek, Middelsgraaf en Molenbeek Echt) met elkaar 
in verbinding staan lijkt het, gezien de inrichting 
van deze gebieden en de onderlinge afstand, on-
waarschijnlijk dat de dieren bij Millen van deze po-
pulatie afstammen.
De Roodwangschildpad komt van nature in het zuidoosten van de 
Verenigde Staten voor en is als huisdier in Europa ingevoerd. Omdat 
de dieren groot en oud kunnen worden, worden ze vaak in vijvers, 
plassen en poelen vrijgelaten. Vanwege de potentiële bedreiging 
voor de inheemse fauna en flora is de import in de Europese Unie in 
1997 gestopt, waarna andere (onder)soorten zijn ingevoerd, onder 
andere de Geelwangschildpad. De in Nederland losgelaten dieren 

Summary

REPTILES IN THE NARROWEST PART OF THE 
NETHERLANDS

Between the towns of Geleen and Nieuw-
stadt lies the narrowest part of the Nether-
lands, where the distance between the 
German and Belgian borders is no more 
than 5 to 11.5 km. This mainly urbanised area 
was surveyed for reptiles over the years 
2009-2018. During this period, surveys 
were carried out on 141 days. A total of 1,379 
observations of 1,630 individual reptiles 
were recorded. Four species of reptiles were 
found: Common lizard (Zootoca vivipara), 
Slow worm (Anguis fragilis), Common wall 
lizard (Podarcis muralis), and Common slid-
er (Trachemys scripta). Of this water turtle, 
two subspecies were found: Trachemys 
scripta elegans and Trachemys scripta 
troosti. The large majority of the observa-
tions – almost 98% – concerned Common 
lizards, while with 0.3% of the observations, 
the Common wall lizard was the least com-
monly observed reptile in the area surveyed.
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FIGUUR 6
In het agrarisch gebied tussen Sittard en de A2 zijn geen 
reptielen waargenomen (foto: R. Geraeds).



natuurhistorisch maandblad234 november		2018   jaargang 107 | 11             natuurhistorisch maandblad

er als nieuwe golfhindernissen permanent waterhoudende poelen 
en plassen aangelegd. In jaren met relatief hoge grondwaterstan-
den in het voorjaar komen in uitgegraven laagtes ook veel periodiek 
waterhoudende poelen voor. In totaal worden er ongeveer 40 kleine 
en grote waterpartijen onderscheiden, die in oppervlakte variëren 
van circa 50 tot 4.000 m2 [figuur 1].

leefgebied

De landbiotoop van de Boomkikker [figuur 2] heeft zich op het golf-
terrein in de loop der jaren goed ontwikkeld. De golfbaan biedt tus-
sen de fairways (grasbanen waarop wordt gegolfd) een rijke afwis-
seling van bloemrijk grasland, zonbeschenen struweel en bosjes die 
geschikt zijn als zonplaats voor de warmteminnende Boomkikker. 
De rijke afwisseling aan begroeiing bevat voldoende voedsel (in-
secten en spinnen), gelegenheid tot zonnen (voor de spijsvertering) 
en bescherming tegen predatoren. Ook is de bodem van het onder-
zoeksgebied onder de houtige vegetatie grotendeels vochtig, zodat 
de dieren er gemakkelijk water kunnen opnemen om te voorkomen 
dat ze uitdrogen.

koortellingen 

Rondom de golfbaan bevinden zich binnen een afstand van 1,5 km de 
boomkikkerpopulaties van het IJzerenbosch, Haeselaarsbroek, Ha-
verland en Vulensbeekdal, waar al vanaf de tachtiger jaren van de vo-
rige eeuw koortellingen van roepende mannetjes worden uitgevoerd 
(Vergoossen & Van buggenum, 2009). Daarbij is ook telkens de omge-

Het natuurbelang van landelijk gelegen terreinen met een 

functie voor de recreatie hangt af van hun ligging, inrich-

ting en beheer. Dat geldt in sterke mate voor de herpeto-

fauna, waarvan veel soorten specifieke biotopen bewonen. 

Een golfbaan is een voorbeeld van een landschappelijk 

ingericht terrein met een recreatieve functie dat tegelijker-

tijd dienst kan doen als leefgebied voor amfibieën en reptie-

len. De golfbaan Echt-Susteren blijkt zich tot een geschikt 

leefgebied te hebben ontwikkeld voor de Boomkikker (Hyla 

arborea). Door middel van koortellingen van roepende 

mannetjes is de ontwikkeling van de populatie gedurende 

twaalf jaar gevolgd.

aanleg golfbaan echt-susteren

De golfbaan in de gemeente Echt-Susteren is in de jaren 2005-2006 
ingericht op de voormalige plantenkwekerij Millerpoort en omrin-
gende landbouwgronden. In totaal gaat het om 24 ha. Ten behoeve 
van de aanleg van de golfbaan is een deel van de aanwezige beplan-
ting gehandhaafd, is nieuwe houtige beplanting aangebracht en is 
er veel grondverzet uitgevoerd voor het creëren van hoogteverschil-
len voor de tees (afslagplaatsen), de holes (putjes), de greens (kort 
grasland), de roughs (ruig grasland) en de bunkers (zandbakken). De 
aanwezige vijver en afwateringssloten zijn gehandhaafd. Ook zijn 

Populatieonderzoek aan de Boomkikker op de golfbaan 
Echt-Susteren
kolonisatie van een recreatief geBrUikt leefgeBieD

H.J.M. van Buggenum, Rijdtstraat 118, 6114 AM Susteren, email: hvanbuggenum@gmail.com

FIGUUR 1
Bij de inrichting van de golfbaan Susteren zijn tientallen kleine en grote poelen 
aangelegd (foto: H. van Buggenum).

FIGUUR 2
Aan de rand van golfbaan Susteren en tussen de fairways is de landbiotoop uit 
het oogpunt van de Boomkikker (Hyla arborea) goed ontwikkeld (foto: H. van 
Buggenum). 
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water daarvoor te koud zijn. Een andere oorzaak van de afwezigheid 
van Boomkikkers is de kolonisatie van sommige poelen door vissen. 
Dergelijke wateren worden door Boomkikkers niet of nauwelijks ge-
accepteerd (brönmark & edenHamn, 1994). In de laatste onderzoek-
sjaren is door een combinatie van droogval, beschaduwing en visbe-
zetting daarom maar in ongeveer 25% van de potentiële koorloca-
ties jaarlijks een klein of groter koortje gehoord. In de overige poelen 
vindt in tegenstelling tot voorheen geen koorvorming meer plaats 
of gaat het slechts om een zeer klein koortje. 
Met betrekking tot poelenonderhoud kunnen daarom de volgen-
de beheermaatregelen worden benoemd. Poelen met veel verlan-
dingsvegetaties of poelen die omringd worden door hoge houtige 
opslag kunnen worden opgeschoond. Als men de golfbaan in de 
toekomst zou willen herinrichten zouden de terreinlaagtes die geen 
of te weinig water bevatten enkele decimeters kunnen worden uit-
gediept. De vishoudende poelen zouden dan met de vrijkomende 
grond ondieper kunnen worden gemaakt, zodat deze periodiek wél 
droogvallen. Door deze maatregelen zal het aanbod geschikt voort-
plantingswater voor de Boomkikker weer sterk toenemen. 
Daarnaast zijn nog enkele andere beheermaatregelen in de omge-
ving van de golfbaan denkbaar die een bijdrage kunnen leveren aan 
het verbeteren of duurzaam in stand houden van het aquatische 
milieu en de omringende landbiotoop. Denk daarbij aan het zo wei-
nig mogelijk gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen en 
het in stand houden van braamstruweel, dat geschikt is om te zon-
nen en een goede bescherming biedt tegen predatoren [figuur 5] 
(semLitsCH et al., 2007; JaCkson et al., 2011).

 

ving van de huidige golfbaan bezocht. In de pe-
riode vóór de aanleg van de golfbaan waren 
in dit gebied in sommige jaren tot maximaal 
tien roepende mannetjes te horen. Ze riepen 
vanuit de vijver en ontwateringssloten van de 
voormalige plantenkwekerij, enkele water-
partijen van het aangrenzende recreatiepark 
Hommelheide en een tuinpoel bij een particu-
lier. Een snelle kolonisatie van de nieuw aange-
legde poelen op de golfbaan lag daarom voor de hand.   

ontwikkeling koorpopulatie

Al in het eerste seizoen na de inrichting van het gebied zijn de nieu-
we poelen door de Boomkikkers als koorplaats gebruikt. In 2007 
gaat het om bijna 60 roepende mannetjes, verdeeld over 13 poelen 
[figuur 3]. Twee jaar later worden al 140 mannetjes. waargenomen, 
verdeeld over 23 poelen. Van 2010-2017 blijft de populatie min of 
meer stabiel en worden er jaarlijks tussen 90 en 135 mannetjes ge-
teld. In 2018 piekt de populatie tot circa 180 mannetjes. De jaarlijkse 
schommelingen zijn relatief gering en passen binnen de natuurlij-
ke populatieschommelingen van deze kikkersoort (grosse, 2009). 
Wat ook opvalt is dat het aantal poelen met roepende mannetjes 
in de eerste jaren sterk stijgt. Dat geldt voor zowel het totale aan-
tal poelen als voor het aantal poelen met tenminste vijf roepende 
mannetjes. Het aantal vijf is de grens tussen een zeer klein en een 
klein boomkikkerkoor (CLausnitZer, 2004). In het derde en vierde on-
derzoeksjaar ligt het aantal poelen met vijf of meer mannetjes nog 
op twaalf. Daarna daalt het tot zes of zeven.  

aandachtspunten voor beheer

Het dalende percentage poelen met meer dan vijf roepende man-
netjes heeft meerdere oorzaken. Allereerst is het een voortvloeisel 
van droogval van sommige ondiepe poelen in het voorjaar als ge-
volg van lage grondwaterstanden. Daarnaast speelt het 
dichtgroeien van poelen en periodiek waterhoudende 
terreinlaagtes met moerasplanten, struiken en bomen 
een toenemende rol bij het afnemend bezettingsper-
centage [figuur 4]. Beschaduwde poelen worden voor 
de koorvorming door de Boomkikker meestal gemeden, 
omdat de kikkervisjes van deze soort voor hun ontwik-
keling een relatief hoge watertemperatuur nodig heb-
ben (noVo, 2009). In sterk beschaduwde poelen kan het 
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FIGUUR 3
Verloop van de kooromvang en het aantal poelen met 
roepende mannetjes van de Boomkikker (Hyla arbora) 
op de golfbaan Susteren in de periode 2007-2018.

FIGUUR 4
Kolonisatie door vis, verdroging en het dichtgroeien van poelen 
met moerasvegetaties en houtige opslag zijn de belangrijkste 
aandachtspunten voor het beheer (foto: H. van Buggenum). 
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nen van te sterk verlande poelen en het lokaal verwijderen van strui-
ken en bomen die op de oevers van de poelen groeien zijn de meest 
urgente onderhoudsmaatregelen. Er wordt daarom bekeken of dit 
in het regulier beheer van de golfbaan kan worden ingepast. De op-
geschoonde poelen vormen dan niet alleen een geschikt leefgebied 
voor Boomkikkers, maar ook voor een andere zeldzame amfibiesoort 
die in deze omgeving wordt waargenomen, namelijk de Kamsala-
mander (Triturus cristatus) (puts & Van buggenum, 2011). Ook libellen 
en andere waterinsecten zullen er een geschikt biotoop vinden. Golf-
banen met een juiste inrichting en goed beheer kunnen zodoende als 
leefgebied voor veel bijzondere dier- en plantsoorten van lokaal en re-
gionaal belang zijn (Van LidtH de Jeude-Jonkers, 2007). 

dankwoord

De familie Van den Boom wordt bedankt voor de toestemming om 
het onderzoek te mogen uitvoeren en het golfterrein ook na zonson-
dergang te mogen betreden. Ook een woord van dank aan Pieter Puts, 
die tijdens enkele tellingen heeft geassisteerd. Datzelfde geldt voor 
Nelis Bougie, die bovendien gegevens over droogval en visbezetting 
heeft verzameld. 

conclusie

Uit het onderzoek is gebleken dat de Boomkikker op de golfbaan Echt-
Susteren een sterk verbeterd en een langjarig geschikt voortplan-
tings- en leefgebied heeft gevonden. Daarmee vormt het gebied een 
belangrijke verbindende schakel tussen de populaties van het IJze-
renbosch (Van buggenum, 2017) en het Vulensbeekdal (puts & Van bug-
genum, 2018). Om te voorkomen dat de soort hier in de komende jaren 
verdwijnt lijkt op dit moment één aandachtspunt van belang: het be-
houd van ondiepe, zonnig gelegen en visvrije wateren. Het opscho-

FIGUUR 5
De Boomkikker (Hyla arborea) maakt gebruik van zonnig gelegen braamstru-
weel om er te kunnen zonnen. Daar zitten ze vaak goed verborgen op takken of 
bladeren als bescherming tegen predatoren (foto: H. van Buggenum).

Summary

MONITORING A POPULATION OF THE 
EUROPEAN TREE FROG (HYLA ARBOREA) ON THE 
GOLF COURSE AT ECHT-SUSTEREN 
Colonization of a new biotope in recreational use 

The development of a new golf course on the site 
of a former plant nursery involved creating about 
40 small and larger ponds. In previous years, call-
ing males of the Tree frog (Hyla arborea) had been 
occasionally heard nearby during the chorus 
period. Since the area is situated at the centre of a 
larger metapopulation, it was expected that the 
golf course could develop into a new breeding 
area for this frog. This was indeed confirmed dur-
ing a 12-year monitoring programme. Within a 
short time, the chorus size had increased to more 
than 100 calling males each year. Meanwhile, 
however, several adverse events have occurred 
affecting their conservation, such as the intro-
duction of fish, ponds drying out early in the sea-
son, and the expansion of marshy vegetation and 
shrubs in and around the breeding ponds. The 
article suggests management recommenda-
tions to improve the situation. Future monitoring 
will tell us how this will affect the population.
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heerders aanwezig, zodat u contacten kunt 
leggen om te gaan monitoren en uw bijzon-
dere vondsten kunt melden. Diverse werk-
groepen presenteren zichzelf met een stand 
waar u actief aan de slag kunt. Het program-
ma start om 10.00 uur (zaal open om 9.30 
uur) en duurt tot 16.30 uur. Om circa 11.30 uur 
wordt de Algemene ledenvergadering ge-
houden. Verdere informatie kunt u verkrijgen 
via het kantoor van het Natuurhistorisch Ge-
nootschap in Limburg, Kapellerpoort 1, 6041 
HZ Roermond, tel. 0475-386470 of via e-mail 
kantoor@nhgl.nl.

INVENTARISATIEWEEKEND 2019 IN 
NOORD-LIMBURG

Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni 
2019 wordt het inventarisatieweekend ge-
organiseerd in de Kop van Noord-Limburg. 
Hier waren we al een keer in 2009, dus een 
goede kans om nog een keer terug te kijken 
en opnieuw gegevens te verzamelen in een 
gebied dat door veel mensen niet of weinig 
wordt bezocht. Tijdens dit weekend worden 
de natuurgebieden in het noorden van on-
ze provincie geïnventariseerd. We verblijven 
in Afferden, op de groepsaccommodatie The 
Turnery (www.turnery.nl). Naast de slaap-
zalen is er ook een mooie camping, dus ook 
mensen die willen kamperen zijn van harte 
welkom. Geef dit s.v.p. wel tijdig door.

Opgave
Opgave of het aanvragen van informatie 
kan via het kantoor van het Natuurhisto-
risch Genootschap, Kapellerpoort 1, 6041 HZ 
Roermond, telefoon 0475-386470, e-mail: 
kantoor@nhgl.nl. 

Kosten
De kosten voor het gehele weekend bedra-
gen € 40,00. Dit is inclusief de overnachtin-
gen en de maaltijden op zaterdag en zondag.

Vogelatlas van Nederland toont de ver-
anderingen en laatste stand van zaken 
omtrent de vogelpopulaties in ons land. 
Het is een schitterend naslagwerk met 
fraaie foto’s, kaartjes en grafieken, waar-
door je inzicht krijgt in de actuele versprei-
ding van broedvogels en wintergasten. 
Naast de presentatie en boeiende lezingen 
kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de 
uitgebreide informatiemarkt waar zo’n 100 
standhouders te vinden zijn. Hier kan men 
informatie inwinnen of een praatje maken 
bij de vogelwerkgroepen, boekhandelaren, 
reisorganisaties en nog veel meer.

Praktische informatie
De SOVON-dag vindt plaats in het Omni-
sportcentrum, De Voorwaarts 55 te Apel-
doorn. Toegang vanaf 9.30 uur. Deelname 
kost € 10,00 voor SOVON-leden, voor waar-
nemers is dit € 5,00. 
Aanmelden voor de Landelijke Dag kan van-
af half september via www.sovon.nl/ld. 
Houd deze ‘Lan-
delijke Dag-pa-
gina’ ook in de 
gaten voor ac-
tuele ontwik-
kelingen en het 
definitieve pro-
gramma!

GENOOTSCHAPSDAG 2019

Op zaterdag 9 maart 2019 organiseert het 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 
de 22e  editie van de Genootschapsdag. De 
Genootschapsdag vindt plaats in het Bis-
schoppelijk College Broekhin, Bob Bouw-
manstraat 30-32 te Roermond. Deze gratis 
toegankelijke bijeenkomst is de ontmoe-
tingsdag voor Limburgse natuurliefhebbers, 
zowel leden als niet-leden. Naast een uitge-
breid lezingenprogramma is er ook weer een 
informatie- en boekenmarkt. Hier kunt u zo-
wel nieuwe als gebruikte natuurboeken aan-
schaffen. Ook zijn er verschillende terreinbe-

RAVON-DAG

Op zaterdag 10 november vindt de jaar-
lijkse RAVON-dag plaats. Tijdens deze ont-
moetingsdag voor herpetologen is er een 
gevarieerd programma. Naast een interes-
sant lezingenprogramma is er ook een uit-
gebreide informatie- en boekenmarkt  en 
veel gelegenheid om contacten met an-
dere herpetologen te onderhouden, on-
der meer tijdens de borrel na afloop. Het 
programma start om 10.00 uur en eindigt 
om 16.30 uur. Er zijn diverse lezingen, zoals 

over het onderzoek naar de achteruitgang 
van de Vuursalamander, het tellen van Ad-
ders en over de hoogtepunten van 40 jaar 
Herpetologische Studiegroep Limburg. Pa-
rallel aan het lezingenprogramma vinden 
een basiscursus amfibieën en reptielen en 
een basiscursus vissen plaats en wordt het 
10-jarig jubileum van Padden.nu gevierd.  
Locatie is het Linneausgebouw van de Rad-
boud Universiteit, Heyendaalseweg 137 te 
Nijmegen. Deze locatie is goed bereikbaar 
per auto en openbaar vervoer. Voor alle ac-
tuele informatie en het volledige program-
ma kunt u terecht op www.ravon.nl.

SOVON-DAG

Op zaterdag 24 november 2018 vindt de 
Landelijke Dag plaats van Sovon Vogelon-
derzoek Nederland. De dag heeft een ex-
tra feestelijk tintje want de nieuwe Vo-
gelatlas zal worden gepresenteerd. Aan 
het programma wordt nog volop gewerkt, 
maar uiteraard staat de officiële presen-
tatie van dit standaardwerk centraal. De 
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in café Wilhelmina, Akerstraat 166 te 
Kerkrade-West .

l VRIJDAG 16 NOVEMBER verzorgt Bert 
Maes voor de Plantenstudiegroep een 
lezing over bijzondere bossen in Na-
tura-2000 gebieden. Aanvang: 20.00 
uur in het Natuurhistorisch Museum 
te Maastricht. 

l VRIJDAG 16 NOVEMBER organiseert de 
Herpetologische Studiegroep een va-
ria-avond. Aanvang: 20.00 uur in het 
Groenhuis, Kapellerpoort 1 te 6041 HZ 
Roermond.

l WOENSDAG 21 NOVEMBER is er een le-
denavond van de Vlinderstudiegroep. 
Aanvang: 20:00 uur in het Natuurhis-
torisch Museum te Maastricht. 

l DONDERDAG 6 DECEMBER verzorgt Je-
rome Hendrikcx voor de Kring Maas-

tricht een lezing over ‘waarnemingen 
doen met cameravallen’. Aanvang: 
20.00 uur in het Natuurhistorisch Mu-
seum te Maastricht. 

l MAANDAG 10 DECEMBER verzorgen 
Wiel en Angelique Aelen voor de Kring 
Heerlen een lezing over de natuur in 
Hongarije. Aanvang: 20.00 uur in Café 
Wilhelmina, Akerstraat 166, 6466 HP 
Kerkrade-West. 

l DINSDAG 11 DECEMBER is er in Maas-
tricht een werkavond van de Mollus-
kenstudiegroep Limburg. Aanvang: 
20.00 uur. Opgave verplicht (tel. 045-
4053602 of biostekel@gmail.com). 

l DONDERDAG 13 DECEMBER verzorgt 
Paul Spreuwenberg voor de Kring 
Roermond een lezing over de zang van 
vogels. Aanvang: 20.00 uur in Kapeller-
poort 1 te Roermond. 

lenstudiegroep Limburg een excursie 
naar het Savelsbos. Vertrek om 10.00 
uur vanaf het parkeerterrein bij Sport-
hal ’t Vroendel, Keerderweg 1 te Grons-
veld. 

l DONDERDAG 8 NOVEMBER vertelt Jas-
ja Dekker bij Kring Roermond over het 
Wilde zwijn en over wilde Konijnen. 
Aanvang: 20.00 uur in het Groenhuis, 
Kapellerpoort 1 te Roermond.

l MAANDAG 12 NOVEMBER is er in Maas-
tricht een werkavond van de Mollus-
kenstudiegroep Limburg. Aanvang: 
20.00 uur. Opgave verplicht (tel. 045-
4053602 of biostekel@gmail.com). 

l MAANDAG 12 NOVEMBER verzorgt de 
Kring Heerlen een avond rondom ui-
len met lezingen door Henk Beckers 
over de Kerkuil en door Geco Visscher 
over de Steenuil. Aanvang: 20:00 uur 

C o l o f o n

l DONDERDAG 1 NOVEMBER verzorgt Jan 
Kersten voor de Kring Maastricht een 
lezing over mossen in Limburg. Aan-
vang: 20.00 uur in het Natuurhisto-
risch Museum te Maastricht. 

l  DONDERDAG 1 NOVEMBER organi-
seert de Wantsenstudiegroep een va-
ria-avond. Aanvang: 20.00 uur in het 
Groenhuis, Kapellerpoort 1, 6041 HZ 
Roermond.

l ZATERDAG 3 NOVEMBER organiseert 
Henk Henczyk (opgave verplicht via 
tel. 043-3118825) voor de Paddenstoe-

B i n n e n w e r k  B u i t e n w e r k
OP de InTerneTPagIna WWW.nHgL.nL 
Is de meesT aCTueLe agenda Te raad-
PLegen

n.B. de eXCursIes en LeZIngen ZIJn 
OPen VOOr Iedereen, OngeaCHT OF u 
WeL OF geen LId Van een KrIng OF sTu-
dIegrOeP BenT.
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 Natuurlijk Roermond

Het boek Natuurlijk Roermond neemt u mee in de natuur-

gebieden van de gemeente Roermond. U zult versteld 

staan van de verscheidenheid: van de grootschalige, ruige 

natuurgebieden langs de Maas, via de heidegebieden ten 

oosten van de stad tot de kleinschalige natuur in de 

stadsparken. Daarnaast is er aandacht voor de Roer, 

de Swalm en de Maasnielderbeek. 

Op een toegankelijke wijze wordt de fl ora en fauna van de 

16 mooiste natuurterreinen in de gemeente Roermond 

beschreven. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan de 

geologie en het gebruik van het terrein in het verleden. 

Vele prachtige foto’s vullen de tekst aan.

Bij elk natuurterrein is een kaartje geplaatst met een 

uitgezette wandeling en een beschrijving: zo kunt u de 

natuur in de gemeente Roermond nog beter beleven. 

Een uniek boek voor alle Roermondenaren, wandelaars 

en natuurvrienden.
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Zeggen 
van Limburg

Jan Hermans

Paul Spreuwenberg

Beschrijving, ecologie en verspreiding

in Limburg en overig Nederland

Een eerste overzicht van de Limburgse zeggen werd in 1988 gepubliceerd in de reeks 

Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 

Vereniging.

Inmiddels is in de afgelopen 15 jaar door de auteurs veel nieuwe kennis over de morfologie 

en ecologie van de Limburgse zeggen verzameld. Daarbij zijn meer dan 200 groeiplaatsen 

in de provincie meerdere malen per jaar in de verschillende seizoenen bezocht. Mede door 

de nieuw verzamelde kennis uit het veld bleek ook dat de bestaande determinatiesleutels 

voor zeggen niet meer helemaal voldoen. Om deze reden wordt in deze atlas een vernieuwde 

determinatietabel voor zeggen gepresenteerd. Deze is gebaseerd op uitgebreid veldwerk. 

De determinatietabel is om een breder gebruik mogelijk te maken ook vertaald in het 

Engels. De kennis over de verspreiding van de Limburgse zeggensoorten is behalve door 

de activiteiten van de auteurs ook toegenomen door de inventarisaties van leden van de 

plantenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en van de landelijke 

Stichting FLORON en de grootschalige � ora- en vegetatiekarteringen door de Provincie 

Limburg.

De verzamelde veld- en verspreidingsgegevens zijn kritisch bewerkt en geven een duidelijk 

beeld van hetgeen momenteel over de Limburgse zeggen bekend is, maar ook wat er nog 

allemaal te onderzoeken valt. Bij elke soort wordt aangegeven hoe de status van een soort 

is, waarbij wordt ingegaan op bedreigingen en eventuele noodzakelijke maatregelen ter 

bescherming en behoud.

De vele foto’s, vrijwel allemaal gemaakt binnen de provinciegrens, tekeningen en kaarten 

illustreren de tekst.

Deze atlas over zeggen bestaat grotendeels uit 64 soortbesprekingen. Hierin komen 

naast de Limburgse soorten ook de overige niet in Limburg groeiende Nederlandse 

zeggensoorten aan bod, alsmede enkele soorten uit de aan Limburg grenzende Duitse en 

Belgische gebieden.

Behalve de soortbesprekingen zijn er hoofdstukken gewijd aan de bouw, kenmerken 

en terminologie van zeggen, determinatie, naamgeving en synoniemen, auteursnamen 

en een uitgebreide termen- en literatuurlijst. Bij de aanschaf van deze atlas wordt de 

determinatietabel extra los bijgeleverd in “veldformaat”. Met dit boek en deze veldtabel 

kunnen alle Nederlandse zeggen op naam worden gebracht.

Zeggen van Lim
burg

Zeggen 
van Limburg

B i j z o n d e r e  L i m b u r g s e  b o e k e n

Al 27 jaar lang geeft de Stichting Natuurpu-
blicaties Limburg (SNL) boeken uit over de 
Limburgse natuur. Heel wat titels zijn in die 
jaren verschenen. Een groot deel hiervan is 
nog steeds verkrijgbaar. Voor de prijs, ver-
zendkosten, beschikbaarheid en andere in-
formatie over de boeken kunt u contact op-
nemen met het publicatiebureau van het 
Natuurhistorisch Genootschap, te bereiken 
via tel. 0475-386470 of publicaties@nhgl.
nl. De uitgaven zijn te koop op het kantoor 
van het Natuurhistorisch Genootschap, Ka-
pellerpoort 1 te Roermond of in het Natuur-
historisch Museum, de Bosquetplein 6 te 
Maastricht. Paul Spreuwenberg
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