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Hoe gaat het met de reptielen, amfibieën en vissen in Nederland?

Inhoud
10
Trends vissen
Hoe gaat het met de vissen in
Nederland? Welke soorten gaan
vooruit en welke soorten gaan
achteruit in verspreiding. Bekijk
de trends vanuit het NEM Meetprogramma Zoetwatervissen.

08

De salamanderschimmel in
Nederland
De chytrideschimmel Bsal is nu 10
jaar in Nederland aanwezig en
verspreidt zich over het land en
over Europa. Ook kamsalamanderpopulaties in het midden van ons
land zijn getroffen door deze
schimmel. Onderzoek naar het
verloop en de impact van een
Bsal-infectie op watersalamanders
is in volle gang. Het voorkómen
van verdere verspreiding en het
melden van mogelijke uitbraken
is cruciaal voor de bescherming
van de Nederlandse salamanderdiversiteit.
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Red Onze Paling
Hoe bereikbaar zijn onze
binnenwateren vanaf zee voor
de paling? En hoe kan de
functionaliteit van vispassages vergroot worden? Nooit
eerder werden de knelpunten
voor paling en andere
trekvissen op zo een grote
schaal en volledig dekkend
opgetekend. Paling is gebaat
bij minder knelpunten en
meer ‘aalreservaten’.

Basiskwaliteit voor
reptielen, amfibieën en vissen
De biodiversiteit neemt af en in
veel landschappen gaan zelfs
algemene soorten zoals gewone
pad en levendbarende hagedis
achteruit. Welke Basiskwaliteit
Natuur is voor onze soorten nodig
om te kunnen overleven? Kunnen
streefwaarden (benchmarks) voor
soorten worden ontwikkeld? Vallen
daar vervolgens concrete maatregelen aan te koppelen om onze
soorten vooruit te helpen?

Reptielen op
fietspaden
Lekker fietsen? Ja natuurlijk,
maar er is een keerzijde.
Reptielen worden regelmatig
platgereden. Het aantal
fietspaden en hun breedte
neemt flink toe en ATB-routes
worden in vrijwel ieder
natuurgebied aangelegd. De
onnatuurlijke mortaliteit die
deze recreatie met zich
meebrengt is aanzienlijk,
maar het probleem lijkt nog
niet serieus te worden
genomen door de relevante
overheden en terreinbeheerders. RAVON signaleert het
probleem en brengt het onder
de aandacht.

Voorwoord
Voor u ligt de tweede RAVON-balans met een beeld van hoe het is gesteld met amfibieën, reptielen en vissen
in Nederland. De artikelen maken duidelijk dat de natuur het op veel plaatsen zwaar te verduren heeft. Een
zorgelijke ontwikkeling is de sterke afname van de gewone pad in de afgelopen 12 jaar, één van onze meest
algemene amfibieën. Onze vrijwilligers zien het voor hun voeten gebeuren.
Voor veel werkgroepen was 2021 een lastig jaar, omdat corona het niet mogelijk maakte om er samen op uit
te trekken. Hoewel het heerlijk is om in je uppie te genieten van de geluiden, geuren en kleuren, is het delen
ervan met gelijkgestemden voor velen extra fijn. Toen we er deze zomer weer groepsgewijs op uit mochten,
bleek hoe we dit gevoel van saamhorigheid gemist hadden.
Vrijwilligers vormen niet alleen een onmisbare bron van natuurgegevens, ze doen vaak veel meer. Twee
mooie voorbeelden hiervan zijn Ineke Schaars en Hans van Berlo. Ineke maakt met engelengeduld prachtige
hagedissenfoto’s voor educatieve doeleinden. Dit enthousiasmeert anderen voor de pracht van deze dieren.
Hans organiseert niet alleen excursies, maar praat bij het waterschap ook mee over het herstellen van de
waterstand en weet dit treffend te verwoorden: ‘Al het water stroomt naar de zee, terwijl het hier de grond
in moet!’
Voor veel van de mensen op het ‘RAVON-kantoor’ geldt dat zij ooit als vrijwilliger begonnen en van hun
hobby hun beroep hebben gemaakt. Vanuit deze passie zetten zij zich in voor de bescherming van ‘onze
soorten’, waarbij de lijntjes met vrijwilligers kort zijn. Zo is er samen met IVN een laagdrempelige oplossing
bedacht om meer moerashabitat te creëren. Namelijk een kant en klaar pakket voor de aanleg van een
zogenaamde Tuiny Poel die leefruimte biedt aan amfibieën en tal van andere soorten. Ook bij lokale
beschermingsvraagstukken schieten ‘kantoormensen’ vaak te hulp. Zo constateren we, mede dankzij de
vrijwilligersogen in het veld, dat de sterfte onder reptielen sterk toeneemt door de toename en ‘verbetering’
van fietsroutes.
Het is overigens zeker niet alleen maar kommer en kwel. Zo laten de vissentrends een toename zien voor
verschillende plantenminnende en stromingsminnende vissoorten, mede door de verbetering van de
waterkwaliteit aan het einde van de 20e eeuw en habitatherstel. Met trekvissen, zoals de aal, gaat het echter
nog steeds niet goed, onder andere door de aanwezigheid van migratiebarrières zoals stuwen. Daarom is de
Power to the Paling Prijs in het leven geroepen voor de waterbeheerder die het beste scoort op het oplossen
van migratieknelpunten. Hiervoor is het volledige Nederlandse watersysteem onder de loep genomen. Als
uitsmijter zijn wij zeer verheugd het verschijnen van de Nieuwe Visatlas in maart 2022 te melden. Achter de
schermen is hier sinds 2018 keihard aan gewerkt. Vijfentwintig jaar na de uitgave van de eerste Nederlandse
visatlas, vormt dit een nieuw standaardwerk!
U vindt dit allemaal in deze RAVON-balans; veel leesplezier!
Redactie RAVON-balans
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Meer weten of meedoen? Bekijk de informatie online:
l De trendgrafieken per soort, inclusief toelichting, zijn te
vinden op de soortpagina’s: www.ravon.nl/soorten
l Zelf meedoen? Kijk online welke telprojecten er zijn en
zie waar je bij jou in de buurt een bijdrage kunt leveren:
www.ravon.nl/tellen
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Uitgelicht: hazelworm
De hazelworm is een pootloze hagedis met een verborgen
levenswijze. Vaak zonnen de dieren, zeker als het warm is,
niet open en bloot maar indirect, verscholen onder vegetatie
of stenen. Hazelwormen worden daardoor, ondanks hun
redelijk algemene voorkomen, een stuk minder waargenomen dan andere hagedissen. Over de hele periode sinds 1994
vertoont de soort een matige toename. Wanneer enkel naar
de laatste 12 jaar wordt gekeken nemen hazelwormen weer
af. In de hete en droge jaren 2019 en 2020 werden aanzienlijk
minder dieren gevonden op de voor deze soort gevolgde
trajecten. Of dit op een werkelijke afname duidt of een
verminderde zichtbaarheid is nog onduidelijk. Dat zal
volgend jaar moeten blijken wanneer de resultaten uit het
koelere en nattere 2021 verwerkt zijn. Het RAVON-project
waarbij we via oproepen en navraag waarnemingen van het
brede publiek in West-Brabant verzamelen, laat zien dat veel
mensen de soort tegenkomen en ook fotograferen. Dit levert
de nodige ‘nieuwe kilometerhokken’ en herbevestiging van
oude waarnemingen op.

Toelichting trends
De figuren geven de ontwikkelingen van soorten weer in aantal en verspreiding zoals vastgesteld in de NEM Meetprogramma’s Reptielen en
Amfibieën van RAVON en het CBS. Aantalsgegevens zijn verzameld door
vrijwilligers die vaste routes of wateren meerdere keren per jaar monitoren. Hierbij worden de waargenomen aantallen dieren per soort genoteerd.
De gegevens voor de trends in verspreiding zijn afkomstig van daglijstjes,
waarbij alle waargenomen soorten genoteerd worden, aangevuld met losse
waarnemingen. Voor alle reptielen en vijf amfibieën (boomkikker, vuursalamander, geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad en knoflookpad) zijn
aantalstrends beschikbaar. Op enkele soorten die zeer beperkt voorkomen
na, zijn ook trends in verspreiding beschikbaar over de periode van de
Meetprogramma’s. De hier gepresenteerde aantalstrends gaan over de
periode 1994-2020 voor de reptielen en 1997-2020 voor de amfibieën.
Voor een enkele soort is de trend iets later gestart: muurhagedis 1995,
geelbuikvuurpad 2000 en vroedmeesterpad 2001. De verspreidingstrends
beslaan de periode 1990-2020 voor de reptielen en 1997-2020 voor de
amfibieën. De soorten zijn gerangschikt op volgorde van hun trend; van
sterke toename tot sterke afname (in % per jaar). De achterliggende trendgrafieken per soort zijn te vinden op de RAVON-website.
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Jürgen Mingels,
vrijwilliger platform
geelbuikvuurpad en
vroedmeesterpad

Het platform geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad bestaat al 20 jaar en het aantal deelnemers is
door de jaren heen alleen maar gegroeid. Al deze
mensen zetten zich met hart en ziel in voor de
bescherming van deze bijzondere soorten in de
breedste zin van het woord. Jürgen Mingels is één
van de vrijwilligers van het eerste uur.
In de Julianagroeve nabij Cadier en Keer is de liefde
voor de natuur bij Jürgen als kind al begonnen. “We
zijn hier in de jaren negentig begonnen met het
ingraven van plastic bakken voor geelbuikvuurpadden, hoewel daar in eerste instantie vooral bruine
kikkers in kwamen”. Van daaruit is verder gegaan
met de aanleg van verschillende soorten wateren;
van kleine greppels die snel droogvielen tot grotere
betonpoelen. “Wij waren echte pioniers, al doende
leert men”. Zo zijn er leuke successen geboekt. Het
nieuwste watertype bestaat uit een ronde betonnen
bak met stop, waarmee deze aan het einde van het
seizoen weer droog kan worden gezet.
Aangekomen bij het eerste betonpoeltje ziet Jürgen,
kijkend met de verrekijker, al snel drie geelbuikvuurpadden zwemmen. Dit jaar is één van de ‘boost’-jaren; na twee droge jaren blijkt de voortplanting zeer
succesvol in de natte zomer van 2021. Onderweg
ziet Jürgen sporen van wild zwijn, “die zorgen met
hun gewroet voor dynamiek”, maar tegelijk ook voor
zorg: “als ze maar niet de geelbuikvuurpad opvreten”.
Naast de geelbuikvuurpad komt in de groeve ook de
vroedmeesterpad voor en ondertussen onderwijst
Jürgen over het herkennen van de larven van beide
soorten. De ogen van geelbuikvuurpadlarven liggen
meer bovenop het lichaam “het is net een jonge
rog”. Die van vroedmeesterpad lijkt wat meer op
een gewone paddenlarf, “dat is meer een bolletje
met een staartje”.

JJ
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Bij het verlaten van de groeve blijken laagtes op de
naastgelegen landweg door wegwerkers te worden
opgevuld met puin. Jürgen legt in plat Limburgs uit
dat hier in de zomer grote plassen lagen, waarin ook
geelbuikvuurpad zich voortplantte. "Ach dat puin
spoelt toch wel weer weg" zegt hij na het verder
gaan. Aan het einde van de ronde komt één van de
wegwerkers toch nog even langs met de vraag of
Jürgen eens bij de gemeente langs wil komen om uit
te leggen hoe verbeteringen aan landwegen beter
samen kunnen gaan met de geelbuikvuurpad. Ook
zo valt bij te dragen aan bescherming.
JJ

Nederland is één van de waterrijkste landen van
Europa. Rivieren die hun weg naar zee vinden, de hier
op uitmondende riviertjes en beken, plassen
en meren verbonden door een netwerk van waterlopen, duizenden kilometers sloten, grote kanalen en
stadswateren. Ons land vormt een belangrijke
toegangspoort voor trekvissen die vanuit zee tot wel
honderden kilometers stroomopwaarts zwemmen om
zich voort te planten en op te groeien. In de nieuwe
visatlas die in maart 2022 verschijnt valt te lezen waar
de verschillende vissoorten voorkomen, hoe ze leven
en wat de ontwikkelingen zijn.
Van inventarisaties tot atlaskaarten
De nieuwe atlas is de opvolger van de ‘Atlas van de
Nederlandse zoetwatervissen’ (de Nie 1996). In de 25
jaar die sindsdien verstreken zijn, is de aandacht voor
vissen enorm toegenomen en de groep vrijwilligers die
vissen inventariseert gegroeid. Ook de waterbeheerders
in Nederland verzamelen veel meer gegevens en dankzij
nieuwe onderzoeksmethoden is de kennis over de
levenswijze en het gedrag van soorten toegenomen.
Voor de vorige visatlas waren er gegevens uit 5.000
verschillende kilometerhokken beschikbaar, terwijl dit er
nu 26.000 zijn. In totaal gaat het om bijna vier miljoen
viswaarnemingen. Met name voor regionale wateren is
de verspreiding van soorten veel beter in beeld gebracht. Dit komt mede door het uitvoeren van provinciale atlasprojecten, waardoor tussen 2000 en 2020 voor
alle Nederlandse provincies een visatlas verscheen.
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In de atlas worden de bijna 80 vissoorten die in de
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Het aantal unieke
kilometerhokken per jaar
met viswaarnemingen
van 1950 tot 2020.
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Salamanderschimmel vormt
voor salamanders
De invasieve chytrideschimmel
Batrachochytrium salamandrivorans
(Bsal) veroorzaakt een dodelijke
huidziekte bij salamanders. In 2013
werd Bsal ontdekt, in Nederland, bij
vuursalamanders in Zuid-Limburg.
Inmiddels is Bsal in het wild aangetroffen in Nederland, België,
Duitsland en in Spanje. Een zorgelijke ontwikkeling voor de Europese
salamanders.
Europees Actieplan
Uit een Europese risicobeoordeling
en actieplan voor Bsal blijkt dat Bsal
een bedreiging vormt voor het
voortbestaan van populaties van ten
minste 10 van de 40 Europese
salamandersoorten op korte termijn
en op langere termijn zelfs voor 30
soorten. Het Europese actieplan is te
lezen via www.bsaleurope.com.

Early Warning System in Nederland
De ongekende bedreiging van
salamanders in Europa door Bsal komt
omdat Bsal een onvoorspelbaar
verspreidingspatroon heeft én in staat
is salamanderpopulaties drastisch te
reduceren. Door introducties in
gebieden en populaties waar de schimmel voorheen nooit aanwezig is
geweest, mede gefaciliteerd door de
mens, kan de schimmel snel en
onverwachts toeslaan. Daarom is er
een Early Warning System (EWS)
opgezet (zie www.ravon.nl/ziektes).
Door het EWS kunnen nieuwe
uitbraken gedetecteerd worden. Als
een besmetting is geconstateerd, kan
vervolgens het verloop van de uitbraak
worden gemonitord en kunnen
maatregelen worden genomen ter
voorkoming van verdere verspreiding
en impact.

Bsal in
Europa
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groeiende bedreiging
Voorkom verspreiding
De schimmel kan verscholen aanwezig
zijn in populaties amfibieën, waardoor
de aanwezigheid moeilijk is vast te
stellen. Buiten het Bunderbos is Bsal
ook met zekerheid in Kerkrade en
Gorssel (Gld.) aanwezig. Verspreiding
is eenvoudig, maar de gevolgen voor
salamanders zijn immens. De schimmelsporen kunnen via veldmaterialen
en schoeisel verspreid worden. Het is
daarom belangrijk om altijd goede desinfectiemaatregelen te nemen.
Verplaatsen van salamanders (en
andere amfibieën, waterplanten en
water) moet worden voorkomen of
met uiterste terughoudendheid en
zorgvuldigheid gebeuren.
Zorgen om de kamsalamander
Bsal kan desastreus zijn voor salamanderpopulaties; de ingestorte Limburg-

se vuursalamanderpopulatie vertoont
nog steeds geen herstel. In Gelderland
is een intensief onderzoek gaande
waarbij op twee locaties de impact van
Bsal op kamsalamanders en kleine
watersalamanders onder natuurlijke
omstandigheden wordt onderzocht.
Tussentijdse resultaten laten zien dat
Bsal aanwezig is in het water en dat
bijna 80% van de kamsalamanders
besmet is met de schimmel. Uit
experimenten in het lab is bekend dat
Bsal ook voor kamsalamanders (en
kleine watersalamanders) dodelijk is.
Met eDNA is in de omgeving gekeken
of de schimmel zich verder heeft
verspreid. Helaas is dat het geval.
RAVON en de provincie Gelderland
onderzoeken nu de mogelijkheden om
de gevolgen voor de salamanders te
minimaliseren en verdere verspreiding
te voorkomen.

Meer weten over de salamanderschimmel
Bsal of een ziek of dood dier melden?
Bekijk de informatie online:
www.ravon.nl/ziektes
Meldpunt voor zieke en dode reptielen, amfibieën
en vissen
www.bsaleurope.com
Recente informatie over de status van Bsal in
Europa, protocollen en informatieve video’s
https://forms.office.com/r/wXGx4DP8xD
Gratis online cursus over Bsal van EAZA
www.ravon.nl/hygieneprotocol
Hygiëneprotocol voor veldwerk
www.ravon.nl/hygieneprotocolmachines
Hygiëneprotocol voor groot materieel
www.youtube.com/ravonnederland
Korte uitleg over het EWS en animaties over Bsal
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Voorkomen
van vissen in
Nederlandse
wateren
Oppervlakte (km2) per watertype
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Watertypekaart
Estuaria en zeearmen
Grote rivieren
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Klein overig water

Om inzicht te krijgen in het voorkomen van
vissoorten in de verschillende Nederlandse
watertypen is een watertypekaart ontwikkeld
door bestaande geografische bestanden te
koppelen met de ligging van wateren. Er zijn
acht watertypen onderscheiden. Het omvangrijkste watertype van Nederland beslaat meer
dan 1800 km2 en wordt gevormd door het
IJssel- en Markermeer. Hiernaast bevat Nederland een enorme hoeveelheid aan kleine
wateren (klein overig water) zoals sloten, kleine
plassen en stadswateren (tezamen 1400 km2).
De riviertjes en beken die hoofdzakelijk op de
hoger gelegen zandgronden lopen, hebben met
slechts 79 km2 een relatief klein aandeel. Zij
vormen het leefgebied van zeldzame beekvissoorten en zijn hierdoor toch van grote waarde
voor de biodiversiteit.
Als een vis in het water, maar welk water?
Met de watertypekaart is berekend hoeveel
soorten er gemiddeld voorkomen in een watertype binnen de beviste kilometerhokken. Hieruit
blijkt dat de meest voorkomende watertypes
niet per definitie de meeste soorten bevatten.
Zo komen in ‘klein overig water’ relatief weinig
vissoorten voor per km-hok. De hieronder
vallende sloten worden veelal intensief beheerd
en zijn vaak sterk vermest, wat resulteert in een
eentonige habitat. Hetzelfde geldt voor (kleine
en grote) kanalen met rechte, structuurarme
damwanden als oevers. In estuaria komen door
het brakke karakter weinig zoetwatervissen
voor. In de grote rivieren worden gemiddeld de
meeste vissoorten aangetroffen. Rivieren staan
in open verbinding met veel andere watertypen, waardoor soorten kunnen uitwisselen.
Daarnaast kennen rivieren een grote
variatie aan stroming, substraat en diepte,
waardoor veel verschillende vissoorten er
hun thuis vinden. Zowel stromingsminnende, plantenminnende als generalistische
vissoorten. Omgekeerd is er met behulp van
de watertypekaart ook berekend in welke
mate soorten voorkomen in verschillende
watertypen. De uitkomsten hiervan verschijnen in de visatlas. Voor de kroeskarper wordt
in deze RAVON-balans een voorbeeld gegeven
op pagina 7.
Mogelijkheden voor de toekomst
De watertypekaart biedt ook kansen voor
verdere analyses. Zo kan binnen een gebied
inzichtelijk gemaakt worden welke watertypen
een relatief hoge biodiversiteit aan vis herbergen en waar de diversiteit (te) gering is. Met
deze kennis kunnen gerichter maatregelen
genomen worden om de visgemeenschap te
herstellen. Ook zijn er mogelijkheden om
verspreidingstrends van soorten per watertype
te bepalen.
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Vissentrends
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Trends van vissoorten in de
Nederlandse binnenwateren.
De inheemse vissoorten zijn
gegroepeerd per ecologisch gilde en
exoten zijn apart weergegeven.
*	exoten die als ingeburgerd
beschouwd zijn,
** 	betreft afname in de periode
na 2007,
*** 	kennen ook een trekkende
vorm.
**** kent ook een niet-trekkende
vorm.
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Opheldering van de situatie
Het doorzicht van onze wateren is in de afgelopen decennia sterk gestegen; van gemiddeld 76 cm in 1990 naar 123 cm in 2014. Dit
komt door een vermindering van de
organische belasting met onder andere
fosfaten door de aanleg van verbeterde
rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Met het weer helder worden van het water is
er meer licht beschikbaar voor de groei van
onderwaterplanten. Soorten die hiervan
profiteren en een toename laten zien, zijn
onder andere bittervoorn, vetje en kleine
modderkruiper. Deze soorten voelen zich
thuis in relatief kleinschalig, plantenrijk en
helder water. Een soort als de snoekbaars,
die juist goed gedijt in relatief troebel water,
laat een afname zien.
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Van gegevens naar verspreidingstrends
De figuur geeft de ontwikkelingen in de
verspreiding van vissoorten weer op basis
van de occupancy-modelberekeningen van
het CBS. Hiervoor is niet alleen gebruik
gemaakt van de door vrijwilligers verzamelde gegevens, maar ook van de gegevens die
door beroepskrachten verzameld worden
zoals voor de Kaderrichtlijnwatermonitoring
van waterbeheerders. Deze visinventarisaties richten zich in veel gebieden op grotere
wateren, waarbij het open water bevist
wordt met grotere netten zoals de zegen en
de kuil. De vrijwilligers zijn vooral actief in
de kleinere wateren en oeverzones met
methoden als het schepnet en de zaklamp.
Door het samenvoegen van de verschillende
gegevens wordt een aanzienlijk deel van het
leefgebied van de in Nederland voorkomende vissoorten gedekt. In totaal kon van 46
vissoorten de trend bepaald worden. De
occupancy-modellen lenen zich niet voor
het bepalen van verspreidingstrends van
soorten met een zeer geringe verspreiding
zoals elrits, beekdonderpad en gestippelde
m
i
alver. Ook voor trekvissen als zalm en n n e n
d
rivierprik, die maar gedurende relatief korte
tijd in zoet water aanwezig zijn, is dit het
geval.
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Trend
Sterke afname
Matige afname
Stabiel
Matige toename
Sterke toename

Meer weten of meedoen? Bekijk de informatie online:
l De verspreiding per soort, inclusief toelichting, is te vinden op
de soortpagina’s: www.ravon.nl/vissen
l Zelf meedoen? Kijk online welke telprojecten er zijn en zie op
een kaart waar je bij jou in de buurt een bijdrage kunt leveren:
www.ravon.nl/Help-mee/tellen/vissen

JH
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Hoe bereikbaar zijn onze
wateren voor paling?
Paling loopt vast
Paling moet kunnen zwemmen. Na zijn lange tocht van de
Sargassozee naar ons land stelt de soort weinig eisen aan zijn
zoete leefgebied: dit strekt zich uit van kustwateren tot aan
kleine sloten en beken. In totaal heeft Nederland meer dan
100.000 hectare leefgebied waar paling zich thuis zou kunnen
voelen. Dit moet dan wel toegankelijk zijn.
Hoe bereikbaar is Nederland nu echt voor de paling?
RAVON heeft de bereikbaarheid van het Nederlandse water
onderzocht. Hier is twee jaar aan gewerkt. Nog nooit is op
dergelijke schaal het volledige Nederlandse watersysteem voor
vis onder de loep genomen. Daarbij zijn ook de kleinere wateren
bekeken. Die vallen in veel plannen buiten de boot, terwijl ons
land alleen al circa 330.000 kilometer aan sloten heeft. Neder-

Power to the Paling Prijs
Voor de waterbeheerder die het beste scoort
op basis van beschikbaar leefgebied en het
oplossen van knelpunten voor de aal (en
daarmee ook voor andere vissoorten) heeft
RAVON een prijs in het leven geroepen.
Hiervoor heeft RAVON de watersystemen van
de waterbeheerders tot in de haarvaten
geanalyseerd om een reëel beeld te geven van
de toegankelijkheid. Dit geeft input voor
prioritering van kansen voor het oplossen van
knelpunten. Ook wordt gestimuleerd kennis
te delen over mogelijke oplossingen. Het
uiteindelijke ultieme doel is het beschikbaar
leefgebied voor de aal te vergroten.

land heeft meer dan 60.000 potentiële knelpunten voor
vismigratie. Uit de analyses blijkt dat 40% van het leefgebied
onbereikbaar is voor paling en andere vissoorten. Dit is een
belangrijke oorzaak voor de marginale palingpopulatie in ons
land.
Aangelegde vispassages werken zwaar onder de maat
Het Nederlandse watersysteem is in theorie voor 60% bereikbaar waarbij wateren vaak zijn ontsloten met vispassages. Uit
onderzoek blijkt echter dat een vispassage in Nederland
gemiddeld 75% van de paling niet doorlaat. Van de honderd
palingen die achtereenvolgens vier vispassages proberen te
passeren, komt er slechts één aan op de eindbestemming. Dat
betekent in de praktijk dat nog veel meer dan 40 procent van de
Nederlandse wateren onbereikbaar is voor de paling.

Knelpunten

Bereikbaarheid

Aantal knelpunten per km

Bereikbaar vanaf zee (2021)
Ja
Nee

De verschillen zijn groot: de ranking laat zien
dat het percentage bereikbaar areaal voor de
paling binnen een waterschap uiteenloopt
van 16 tot 90 procent. Waterschap Zuiderzeeland is met stip de koploper en heeft daarom
de Power to the Palingprijs gekregen. Naar
aanleiding van het onderzoek is in de Tweede
Kamer een motie ingediend om het onderhoud aan dammen en sluizen te combineren
met het doorlaatbaar maken voor paling.
Deze is met brede steun aangenomen.
Meer: ravon.nl/powertothepalingprijs

JH

Ook kleine stuwen vormen een knelpunt voor vismigratie.

Samenwerken aan Aal
RAVON werkt samen met tientallen
partners aan de aal. Veel activiteiten
vallen onder het project Red Onze
Paling, financieel mogelijk dankzij de
Nationale Postcode Loterij. De ‘Power
to the Paling-prijs’ werd uitgereikt door
RAVON, Good Fish en de World Fish
Migration Foundation.

2


Meer weten of meedoen?
Bekijk de informatie online:
l	
Rapport Onderzoek naar de bereikbaarheid van ons water
en welke waterbeheerder scoort het best:
www.ravon.nl/powertothepalingprijs
l	
Project Red de paling: www.powerpaling.nl
l	In het voorjaar meehelpen met de kruisnetmonitoring:
www.ravon.nl/glasaal
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Een Aalreservaat in Amsterdam
Aalreservaat Sloterplas

De paling heeft het zwaar. Veel leefgebieden
zijn ontoegankelijk, vervuild of commercieel
bevist. Om de paling een veilige plek te bieden
gaan Gemeente Amsterdam, Waternet/Amstel
Gooi & Vecht, de Amsterdamse Hengelsport
Vereniging en RAVON het watersysteem rond
de Sloterplas inrichten tot ‘Aalreservaat’.
Aanpak op basis van onderzoek
Het watersysteem van de Sloterplas biedt 157
hectare geschikt leefgebied voor paling maar is
nog niet goed toegankelijk. Aal is er daarom
zeldzaam. Allereerst is in het voorjaar van 2021
onderzocht hoeveel aal naar binnen wil trekken

De Sloterplas,
een gevarieerd
watersysteem met
een grote plas en
verschillende
grachten en sloten.
BI

bij drie omliggende sluizen. Aan de buitenkant van de sluizen zijn aaltjes gevangen.
Via een lokstroompje met water uit de plas, klimmen aaltjes in een bak (aaldetector).
Door de gevangen aaltjes te merken met VIE-tags, kan bij terugvangst de omvang
van het aanbod worden berekend. Bij de Akersluis wilden ongeveer 400 en bij de
Westlandgrachtsluis 100 jonge alen naar binnen. Er wordt nu gekeken of en hoe de
intrekmogelijkheden hier kunnen worden verbeterd, zodat dit leefgebied van
toegevoegde waarde wordt voor de aalpopulatie. Daarna volgt uitvoering van deze
maatregelen en monitoring van de effectiviteit hiervan.

Via de Akersluis wil
jonge aal het gebied
bereiken, de gemiddelde
maat is zo’n 15-20 cm.
RvdH

Waarom is een aalreservaat nodig?
Paling kan in Nederland geen kant op. Om de bedreigde paling te helpen zijn
aalreservaten nodig. Het principe van een aalreservaat berust op drie pijlers: er moet
een vrije verbinding zijn met zee voor zowel de optrekkende glasaal als uittrekkende
schieraal, de waterkwaliteit moet op orde zijn en er moet niet commercieel gevist
worden zodat ze veilig kunnen opgroeien. In Nederland is dit niet vanzelfsprekend,
15 jaar na dato is de Westerwoldse Aa nog steeds het enige officiële aalreservaat in
Nederland. Met de Sloterplas komt daar een tweede bij.
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Gewone
pad neemt
verder af

JH

Aantalstrend Padden.nu gewone pad: matige afname

Sinds 2008 worden structureel overzetresultaten van de
paddenwerkgroepen verzameld binnen Padden.nu. Hieruit
kunnen aantalstrends worden berekend voor gewone pad en
bruine kikker. De aantallen gewone padden zijn in 2021 nog
verder afgenomen. Ten opzichte van de start van Padden.nu in
2008 worden er grofweg 60% minder padden overgezet. De
trend vertoont daarmee een matige afname over de hele periode
en een sterke afname over de laatste 12 jaar. Een zorgelijke
ontwikkeling voor één van de algemeenste amfibieën. Ook in
andere Europese landen zoals Engeland en Zwitserland neemt de
soort af. De oorzaak is nog onduidelijk, maar ligt mogelijk in een
combinatie van verlies aan habitat, insectensterfte door het
gebruik van bestrijdingsmiddelen, landschapsversnippering door
wegen en toenemende verkeersdrukte, intensivering van de
landbouw en klimaatverandering. In tegenstelling tot de gewone
pad is de trend van de bruine kikker nog steeds stabiel. Hoewel in
2021 ook duidelijk minder bruine kikkers zijn overgezet.
Deze trends zijn berekend op basis van data van Padden.nu, een
platform voor en door paddenwerkgroepen, onderhouden door
RAVON. Elk voorjaar zetten honderden vrijwilligers in Nederland,
georganiseerd in deze paddenwerkgroepen, duizenden amfibieën
veilig de weg over. Daarmee worden veel verkeersslachtoffers
voorkomen en bovendien, via media-aandacht en excursies, veel
mensen geïnformeerd. Op het kaartje is te zien waar er door de
bij Padden.nu aangesloten werkgroepen amfibieën worden
overgezet en van welk deel van de groepen er ook gegevens zijn
ontvangen voor de trends.

Index (2008=100)
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Bron: NEM (RAVON, CBS), 2021

Aantalstrend Padden.nu bruine kikker: stabiel
Index (2008=100)
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Locaties waar in 2021
amfibieën zijn overgezet en van welk
deel gegevens zijn
doorgegeven (rood).

Meer weten?
zie www.padden.nu

JH
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Moerashabitat is zeldzaam geworden in ons
land, terwijl veel planten en dieren dit hard
nodig hebben. Een minimoeras in de tuin
biedt uitkomst voor amfibieën op zoek naar
voortplantingswater. RAVON en IVN bieden
daarom een kant en klaar pakket aan voor de
aanleg van een Tuiny Poel: een visvrije poel
op tuinformaat.
Kikkerdril, kikkerlarf, kikker. Water is onmisbaar voor amfibieën, zonder water geen
voortplanting. In het buitengebied gebruiken
amfibieën daarvoor sloten, poelen, vennen en
moerassen. Niet te vergeten zijn ruige oevers.
Deze zijn noodzakelijk voor de andere helft
van zijn bestaan: op het land. Versteend en
aangeveegd biedt de stad aan amfibieën maar
weinig kansen. Tuinen met een vijver en wat
ruigte zijn een kleine oase voor biodiversiteit,
mits goed ingericht.

Tuiny Poel:
leefgebied voor
stadse amfibieën

Minimoeras
RAVON onderzocht de waarde van tuinvijvers
voor amfibieën. In meer dan de helft van de
tuinvijvers leven twee tot vijf verschillende
soorten. Bij uitzondering biedt een tuinvijver
onderdak aan wel acht soorten. De algemene
Nederlands soorten komen ook het meest
voor in tuinvijvers: bruine en groene kikker,
gewone pad en kleine watersalamander. Vaak
zetten deze soorten er ook succesvol hun
eieren af en kruipt in de zomer een nieuwe
generatie de kant op. Tuinen met meer
kritische soorten als de kamsalamander,
poelkikker en rugstreeppad zijn echter geen
uitzondering. In één op tien onderzochte
tuinvijvers is een Rode Lijst-soort aanwezig.
Visvrij en inheemse planten
Amfibieën stellen enkele eisen aan een vijver.
De belangrijkste zijn: ondiepe oevers,
zonbeschenen, waterplanten en weinig
predatoren. Een zorgvuldige aanleg is dus van
belang. Het uitzetten van vissen raden we (ten
zeerste) af, deze eten vaak de larven van
amfibieën en libellen. Een pakket voor een
Tuiny Poel is te koop via de webshop van IVN.
Met de daarbij behorende handleiding maak je
in een dag (of twee) een eigen natuurvriendelijke tuinvijver. Inheemse water- en overplanten worden meegeleverd door kwekerij de
Heliant.
Beleef en geniet
Na aanleg wemelt het al snel van het leven
rond de vijver. Kikkers, waterjuffers, bijen,
bloemen, egels, vogels; een scala aan soorten
maakt dankbaar gebruik van een vijver. De
ervaringen zijn dan ook heel positief. Na
aanleg van een Tuiny poel zitten mensen vaker
in hun tuin. Een pakket wordt aangeboden
voor € 99,95; naar zeggen is het opgeleverde
tuingenot onbetaalbaar.

MB

RH

JH

Aantal amfibiesoorten in tuinvijvers
5

6-8

4

1

3

JH
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Meedoen en meer informatie:
l www.ivn.nl/tuiny-poel voor aanleginstructie en aanschaffen Tuiny poel.
l www.poelen.nu/aanleg voor aanleg van een poel
l www.poelen.nu/beheer voor beheer van een poel
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1990-2010
2011-2021

Heikikker

De heikikker komt voornamelijk voor in
heide-, hoog- en laagveengebieden.
Daarnaast komt de soort voor in klei-opveen-, komkleigebieden en in de uiterwaarden van de Nederrijn en Lek. Opvallend is
het voorkomen op Texel. Dit betreft een
relict uit de tijd toen het eiland nog in
verbinding stond met het destijds uit
uitgestrekte veengebieden bestaande vaste
land en veenplaten op de plek van de
huidige Waddenzee. De verspreidingstrend
van de heikikker is stabiel met weinig
veranderingen door de jaren heen.
De waarnemingen van heikikkers uit de
periode 1990-2010 in de buitendijkse
gebieden van het IJsselmeer in het noordwesten van Friesland zijn recentelijk niet
meer bevestigd.

Verspreiding
Muurhagedis

natuurlijke verspreiding
uitzet

In Maastricht komt de
muurhagedis van nature
enkel voor op de
westoever van de Maas.
Op de oostoever is de
soort illegaal uitgezet.
Met name op de Bemelerberg neemt de soort
recent snel toe en lijkt
deze de plek in te nemen
van de levendbarende
hagedis. Enkele Belgische waarnemingen zijn
ook opgenomen.

natuurlijke verspreiding
uitzet

De muurhagedis komt van nature enkel voor ten westen van de Maas
rond Maastricht. Daar leeft de soort nu op oude vestingmuren
en heeft ze zich in noordwestelijke richting uitgebreid
langs een oude spoorlijn. De verspreiding sluit via de
Sint-Pietersberg aan op die in België, waar de soort in
het Maasdal op steilwanden, in mergelgroeves en op
rotspartijen langs de Maas voorkomt. De verspreidingstrend
van de natuurlijke populaties vertoont een matige toename over de
periode 1990-2020 maar is de laatste 12 jaar stabiel. De aantalstrend
vertoont echter een sterke toename. De muurhagedis profiteert
duidelijk van de warmere zomers en het gerichte beheer. Op een groot
aantal plekken verspreid over Nederland zijn muurhagedissen bewust
of onbewust geïntroduceerd. Zo kunnen dieren onbedoeld meeliften
met geïmporteerd hout, olijfbomen, of stenen, maar op veel plaatsen
zijn ze illegaal uitgezet. Deze uitgezette populaties bevinden zich veelal
in stedelijk gebied en houden vaak stand.

JH
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1990-2010 natuurlijke verspreiding
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Bot

De bot is een zogenaamde katadrome trekvis. De soort plant zich
voort op zee. De jonge dieren trekken voor een groot deel naar
estuaria en zoet water om op te groeien. Vroeger trok jonge bot
wel 300 kilometer de Maas op. Tegenwoordig komen ze slechts
bij uitzondering verder dan de stuw bij Lith. In de vrij optrekbare
Rijn komen ze nog met regelmaat tot aan Bonn, 350 kilometer
van de Noordzee. De verspreidingstrend van bot vertoont een
matige afname over de periode 1990-2019. Door de aanleg van
barrières in riviermondingen kan bot moeilijker zoetwater
optrekken en zijn belangrijke opgroeihabitats verdwenen.
Herstelmaatregelen zoals de vismigratierivier in de Afsluitdijk en
een aangepast spuibeheer bij de Haringsvlietsluizen kunnen
positief uitpakken voor de soort.

JH

2011-2021 natuurlijke verspreiding
1990-2010 niet natuurlijk
2011-2021 niet natuurlijk

JH
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Basiskwaliteit voor
reptielen,
amfibieën en vissen

“De Basiskwaliteit Natuur
is op orde als ook gewone soorten
algemeen blijven.”

In intensief
agrarisch
landschap is
weinig ruimte
voor natuur
JH

Wat hebben onze soorten nodig als Basiskwaliteit
Natuur om te kunnen overleven?
De meeste van onze reptielen leven in heide-, duin- en
open boslandschappen, maar kwamen voorheen ook voor
in kleinschalig cultuurlandschap. Door het verdwijnen van
heggen, overhoekjes en natuurlijke bermen, gecombineerd
met factoren als verdroging en vermesting zijn reptielen
daar sterk achteruitgegaan. Amfibieën hebben daarnaast
ook te lijden onder het verdwijnen van veedrinkpoelen die
als voortplantingswater dienden.

Vissen worden vaak sterk gehinderd door migratiebarrières en intensief beheer van sloten. Om de basiscondities
op orde te hebben is verbetering van de volgende zaken
belangrijk: verhoging van de grondwaterstand, aanleg en
herstel van kleine landschapselementen, terugdringen van
stikstofdepositie en het verbeteren van verbindingen
tussen zowel natte als droge landschapselementen.
Naar streefwaarden voor onze soorten
Het boek Nederlandse Vogels in hun domein1 geeft

Meer weten over
Basiskwaliteit Natuur?
Bekijk de informatie online:
l	
www.soortenNL.nl - voor
informatie over onderzoek
en bescherming van
soorten en leefgebieden
l	
www.youtube.com/
watch?v=xIseZVgrzB8
l	
www.vogelbescherming.
nl/bescherming/wat-wijdoen/onze-boerenlandvogels/kerngebiedenen-projecten/
basiskwaliteit-natuur

JH

Fijnstof, gifstoffen en stikstof

Pinksterbloem

Huismus

Veldleeuwerik

Haas

Egel

Driedoornige
stekelbaars

Gewone pad

Adelaarsvaren
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Citroenvlinder

Eekhoorn
Grote bonte specht

meetbare waarden voor vogels, uitgedrukt in dichtheden
broedvogels per soort, per landschapstype en leefgebied.
Deze vormen de basis voor zogenaamde benchmarks,
streefwaarden voor Basiskwaliteit. Op dit moment lopen
er diverse initiatieven om ook voor andere soortgroepen,
waaronder reptielen, amfibieën en vissen, streefwaarden
vast te stellen. Deze kunnen gebruikt worden om aan te
geven hoe de stand van zaken is in bijvoorbeeld woonwijken of delen van het platteland. Wanneer de streefwaarde
niet gehaald wordt, kunnen – in combinatie met kennis
over wat soorten nodig hebben – concrete maatregelen
worden uitgevoerd om de gewenste basiskwaliteit natuur
te bereiken.
Kwak, R. & J. Louwe Kooijmans, 2021. Nederlandse vogels in
hun domein. KNNV uitgeverij, Zeist.
1

Aan welke soorten zou je Basiskwaliteit
kunnen toetsen?
De te verwachte algemene soorten kunnen uiteraard
verschillen per landschap. Zo verwacht je in bijvoorbeeld
stedelijk gebied soorten als gewone pad, bastaardkikker,
bruine kikker, kleine watersalamander, blankvoorn,

Basiskwaliteit voor reptielen, amfibieën en vissen
Met Basiskwaliteit Natuur bedoelen we de benodigde
condities om algemene soorten algemeen te laten zijn. Het
gaat om minimumeisen waaraan voldaan moet worden om
een duurzaam voortbestaan te garanderen; ook voor
amfibieën, reptielen en vissen. De milieucondities, inrichting,
beheer en gebruik van de leefomgeving staan daarbij
centraal. Toepassing is vooral gericht op stedelijk en
agrarisch gebied waar de natuur een flinke zet in de rug kan
gebruiken. Natuurorganisaties werken momenteel samen om
Basiskwaliteit Natuur op de politieke beleidsagenda te
krijgen. Het Deltaplan Biodiversiteit en de nieuwe Omgevingswet spelen daarin een grote rol.

rietvoorn, snoek en baars. Terwijl in
grote delen van het veenweidegebied heikikker, meerkikker,
ringslang, bittervoorn
driedoornige stekelbaars en kroeskarper
aanwezig ‘moeten’
zijn. Regionaal zijn
er verschillen die te
maken hebben met
het natuurlijke verspreidingsgebied van soorten of
bijzondere condities ter plaatse. De dichtheden waarin deze soorten voorkomen dienen
voldoende hoog te zijn voor een duurzaam voortbestaan,
maar ook voor hun rol in het systeem, bijvoorbeeld als
prooi van weer andere soorten. Al deze zaken zullen
worden meegenomen bij het ontwikkelen van een
benchmark voor de basiskwaliteit.
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‘RAVON roept
verantwoordelijken
nadrukkelijk op om met veel
meer zorg na te denken over
aanleg en ‘opwaardering’
van fietspaden in
natuurgebieden.’

Wildgroei aan dodelijke fiets- en
ATB-routes in natuurgebieden
Fietsen is in Nederland populairder dan ooit en wordt gestimuleerd met de ongebreidelde aanleg van snelfietspaden, e-bikepaden, ATB-tracés en het verharden van onverharde paden in
natuurgebieden. Er lijkt geen rem op te zitten. Dit leidt tot
conflicten met de natuur. Er is dringend behoefte aan een
serieuze benadering van deze problematiek door overheden en
terreinbeheerders.

Het 3,5 meter brede
nieuwe fietspad door
Natura2000-gebied het
Bargerveen (Drenthe),
leefgebied van onder
andere adder en
levendbarende hagedis.

Dodelijke paden
Een concreet voorbeeld van deze problematiek is het ATB-netwerk
op de Sallandse Heuvelrug waar in 2020, op een beperkt deel van
het ATB-netwerk, al bijna 100 slachtoffers zijn gevonden! In
Noord-Brabant sneuvelen jaarlijks tenminste 20-45 gladde slangen
op de fietspaden op de Cartierheide. Verspreid over het land zijn
er legio plekken – in beschermde natuurgebieden – waar deze
onnatuurlijke sterfte optreedt: zoekt en gij zult vinden …
Reptielen en fietsverkeer
De belangrijkste leefgebieden van reptielen, heide en hoogveen,
zijn enorm in oppervlakte achteruitgegaan: sinds 1900 met bijna
90%. Daar bovenop zijn reptielen gevoelig voor versnippering van
leefgebieden door bijvoorbeeld wegen. Reptielen vallen echter op
talloze plaatsen in Nederland ook ten prooi aan het meedogenloze
fietswiel. Slangen en hazelwormen kunnen zich uiterst moeizaam
op gladde ondergronden voortbewegen en sommige reptielen
‘verstijven’ bij naderend verkeer; veelal resulterend in hun dood.
Reptielenpopulaties zijn dus om diverse redenen kwetsbaar, zeker
in tijden waarin de natuur toch al wordt geconfronteerd met
stikstof, droogte en verdroging, natuurbranden, ziektes, ongunstig
beheer en verstoring door toegenomen recreatiedruk.
Laat natuurbelangen prevaleren in natuurgebieden
Overheden en terreinbeherende organisaties zouden niet langer
concessies moeten doen aan de kwaliteit van hun natuurgebieden.
Robuuste populaties, aaneengesloten leefgebieden zonder
verstoring en onnatuurlijke sterfte, dát is waar het in natuurgebieden om moet gaan; daarvoor zijn ze bedoeld! Stoppen met de
aanleg van nieuwe en het verbreden of verharden van bestaande
(halfverharde) paden en een fikse inkrimping en/of verlegging van
ATB-tracés en fietspaden is nodig. Genieten van de natuur mag
zeker, maar niet ten koste van die natuur. RAVON roept verantwoordelijken daarom nadrukkelijk op om met veel meer zorg na te
denken over aanleg en ‘opwaardering’ van fietspaden in natuurgebieden en daarbij speciale aandacht te besteden aan de kwetsbare
kruipende fauna. Zet de natuur in natuurgebieden weer op de
eerste plaats. Om nog beter zicht te krijgen op de omvang van dit
probleem vragen we waarnemers nadrukkelijk om óók op slachtoffers te letten en deze door te geven.

Door fietsverkeer
overreden mannetje
zandhagedis in
Nationaal Park
Zuid-Kennemerland
(Noord-Holland).
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Ineke Schaars, vrijwilliger reptielen
Al jarenlang maakt Ineke Schaars de mooiste hagedissenfoto’s, niet
zelden in zeer interessante poses bijvoorbeeld met prooien in de bek. En
deze mag RAVON vaak voor educatieve doeleinden gebruiken.
Voor Ineke begon het allemaal in 2004. Toen ze met haar twee honden aan
de wandel was. Midden op het pad zat een zandhagedis. Ze bleef staan en
probeerde dichterbij te komen. Maar met haar honden erbij was dat
moeilijk. Daarom ging ze later alleen terug, met maar één doel: de zandhagedis vinden. Inekes passie voor zandhagedissen was geboren.
Al snel kwam ze in contact met regiocoördinator Gerrit Kolenbrander en
kreeg ze een eigen gebied dat ze kon monitoren. Vanaf dat
moment zocht Ineke reptielen op de Hooge Heide in
het Bergherbos, vlakbij Stokkum.
Inekes
nieuwsgierigheid
Haar nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ze helemaal
zorgt ervoor dat
in de wereld van de hagedissen kruipt. Zo heeft ze
ze helemaal in de
eens een zandhagedis twee uur lang gevolgd. Daar
wereld van de
leer je veel van: wat doen ze allemaal? Welk pad
hagedissen kruipt
leggen ze af? Wat gebeurt er? Zo kom je er goed
achter wat hun favoriete plekjes zijn. Na een tijdje heb je
dat door en weet je precies waar je moet zoeken. Toen Ineke
begon met tellen waren er zo’n 15 zandhagedissen te vinden. Nu kun je er
wel tientallen hagedissen vinden, vooral dankzij goed onderhoud van het
gebied door de jaren heen. Dat is genieten!
Ineke legt haar passie voor de zandhagedis ook vast op foto’s. Als ze op een
mooi plekje een zandhagedis gevonden heeft, weet ze hun vertrouwen te
winnen. Dan haalt ze haar camera tevoorschijn. De meeste hagedissen
werken enthousiast mee aan zulke spontane foto-shoots! Met hun
schutkleur wanen ze zich onzichtbaar op de heide, maar tegelijk zijn ze ook
heel nieuwsgierig. Het is toch bijzonder dat hagedissen al miljoenen jaren
op aarde zijn.
Helaas kan Ineke door haar nieuwe knie niet zo lang meer lopen en heeft ze
haar monitoringroutes overgedragen. Ze hoopt snel hersteld te zijn, zodat
ze weer de heide op kan, samen met haar camera, op zoek naar die
fotogenieke zandhagedissen. Ook die waarnemingen zal ze doorgeven voor
het verspreidingsonderzoek reptielen.
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Nieuwe cameramonitoring
doorbreekt tunnelvisie
Faunapassages speciaal voor reptielen zijn nog altijd
relatief schaars in Nederland en kennis over het gebruik is
nóg schaarser. Bij algemene faunapassagemonitoring
zijn de toegepaste methodieken vaak niet toereiProject
kend; reguliere cameravallen werken op basis van
Tunnelmonitoring
stralingswarmte en detecteren koudbloedige en
Ginkelse Heide
kleine fauna zoals reptielen daarom niet feilloos.
Ook worden de spaarzame data niet altijd juist
geïnterpreteerd. Hierdoor kunnen faunapassages als
‘werkend/functioneel’ bestempeld worden, terwijl dat
feitelijk niet bewezen is. In 2020 en 2021 heeft RAVON in
opdracht van de provincie Gelderland een drietal herpetoducten met vernieuwde technieken gemonitord. De
resultaten zijn zeer bemoedigend en onderstrepen de
tekortkomingen van reguliere monitoring.

‘Wishfull thinking’
De toegepaste nieuwe technieken hebben hun meerwaarde
bewezen. Het hoge percentage onvolledige passages bij de
zandhagedis laat zien dat niet ieder reptiel dat een tunnel
betreedt, deze ook standaard helemaal doorkruist. Voor een
goede evaluatie van het functioneren is dit belangrijke
informatie. Concluderen dat een passage functioneert op
basis van, veelal bij toeval, waargenomen reptielen neigt
daarom naar ‘wishfull thinking’. Trek uitsluitend conclusies
wanneer deze onderbouwd kunnen worden.
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Nieuwe technieken leiden tot harde data
Gewone cameravallen registreren koudbloedigen en kleine
fauna niet feilloos. Er is daarom gebruik gemaakt van
gemodificeerde camerasystemen met een uitstekende
reptielendetectie. Gedurende drie monitoringsperioden van
in totaal 2,5 - 3 maanden zijn de drie herpetoducten onderzocht. Daarbij zijn drie reptielsoorten aangetroffen: zandhagedis, gladde slang en ringslang. Doordat de camerasystemen aan weerskanten van ieder herpetoduct waren
geïnstalleerd, kon worden bepaald of individuen een
volledige passage hebben gemaakt of de tunnel hebben
betreden, maar vervolgens weer zijn omgekeerd (onvolledige
passage). Alleen in het eerste geval, kan genetische uitwisseling en/of kolonisatie van nieuw leefgebied optreden. Met
name de gladde slang bleek de voorzieningen boven
verwachting goed te gebruiken. Van de zandhagedis, lokaal
het meest algemene reptiel, zijn maar twee volledige
passages vastgesteld. Daarentegen is maar liefst 12 maal
vastgesteld dat een zandhagedis het herpetoduct betreedt,
maar vervolgens omdraait en deze aan dezelfde zijde weer
verlaat. Het percentage onvolledige passages, waarbij dieren
wel betreden maar niet passeren, is daarmee 86% (N=14)
voor de zandhagedis terwijl dit bij de gladde slang 33%
(N=27) was. De enige ringslang die is aangetroffen, heeft ook
geen volledige passage gemaakt.
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“Een gezonde
grondwaterstand is
essentieel voor de
natuur.”

Hans van Berlo,

vrijwilliger Vissen- &
Amfibieënwerkgroep IVN
Gemert Bakel

Hans van Berlo is een duizendpoot die met veel tegelijk
bezig is. Eén thema overkoepelt zijn verhaal: een gezonde
grondwaterstand! Samen met zijn IVN-groep Gemert Bakel
organiseert hij verschillende excursies, zoals de jaarlijkse
slootjesdag. Op zijn YouTube-kanaal ‘Hans natuurkanaal’
vertelt hij over wat de bosuil bij hem in de tuin ’s nachts
allemaal uitspookt en bij het waterschap praat hij mee over
het waterbeleid.
De droogte in Brabant ligt hem nauw aan het hart. Water is het
begin van alles! “We moeten dat veel meer koesteren dan dat
we nu doen”, vindt Hans. “Het regent geregeld, de Maas staat
hoog en dan lijkt het alsof we veel water hebben, maar dat is
niet zo. Al het water stroomt naar de zee, terwijl het hier de
grond in moet. Het grondwaterpeil is nog steeds veel te laag,
zelfs na een nat voorjaar en ‘normale’ zomer. Laten we
voorkomen dat het hier straks een woestijn wordt. Om terug
naar een gezonde grondwaterstand te komen, moeten de juiste
keuzes gemaakt worden. Daarna kan de natuur zich herstellen.”
De gevolgen van de droogte ziet Hans goed in zijn werk. Als de
poelen droog komen te staan, is er weinig kikkerdril en in de
sloten schept de groep veel dode vissen. “We moeten ons echt
veel bewuster worden van water. Educatie en bewustwording
zijn belangrijke sleutels, maar het kan niet alleen bij de burgers
liggen. Ook het waterschap moet de juiste prioriteiten stellen
en keuzes maken.” Daar kan Hans zich erg druk om maken.
Met zijn inzet probeert hij het verschil te maken. Met succes!
Waar Hans al jaren roept dat er iets moet veranderen, worden
nu sprongen gemaakt. In de krant lees je er ook vaker over.
Hans wordt ook vaker gehoord. Hij is gevraagd voor een
expertgroep van het waterschap, maar ook de media weten
hem te vinden als het over water gaat.

JH

Wanneer is hij tevreden? “Nooit”, lacht hij, “ik word nooit oud
genoeg om alles te doen wat ik wil. Maar ik ga door, tot de
laatste snik!”

