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DUINWATER EN RUGSTREPEN
Het telgebied uitgelicht van: Axel Groenveld

Een zwoele zomeravond in de duinen, als de
avondschemering zijn einde nadert en de nacht als
een deken over me heen valt, weerklinkt heel
voorzichtig het geluid van een raspend
zakkammetje. Luttele minuten geleden was er nog
niets te zien met mijn zaklamp, maar opeens komen
ze vanuit het niets aanrennen. Binnen no-time is het
aan de oever van de zandplas een drukte van
jewelste. Het lijkt wel of er massaal tikkertje wordt
gespeeld, zo zenuwachtig rennen de mannetjes
achter elkaar aan op zoek naar een partner. Af en
toe valt er plotsklaps een doodse stilte, waarna het
koor voorzichtig weer aanzwelt om uiteindelijk nog
luidruchtiger te worden dan bij de vorige sessie.

heikikker
Zomaar een moment tijdens een
inventarisatieavond in mijn telgebied, dat ik
jaarlijks bezoek voor het Meetnet Amfibieën. Het
telgebied ligt in de Amsterdamse
Waterleidingduinen (AWD). Een groot
aaneengesloten duingebied van 3370 hectare, dat in
beheer is bij de Gemeentewaterleidingen
Amsterdam ten behoeve van de
drinkwatervoorziening van onze hoofdstad.
Daarnaast vormt natuurbeheer en -recreatie één van
de belangrijkste doelstellingen van het gebied.
In 1998 ben ik begonnen met het inventariseren van
amfibieën in de AWD naar aanleiding van een
mogelijke melding van heikikkers in dit gebied.
Omdat ik het niet geheel onmogelijk achtte dat die
soort ook daadwerkelijk daar voorkwam, ben ik dat
jaar intensief op zoek geweest naar amfibieën. Ik
kende het gebied al veel langer vanwege het
zandhagedissen-onderzoek dat ik daar had
uitgevoerd. Maar om datzelfde gebied 's nachts te
bezoeken was toch wel een hele andere en ook
bijzondere ervaring. Mijn allereerste avondbezoek
was meteen al raak: piektijd tijdens de paddentrek.
Duizenden padden kruiste mijn pad. Allen waren,
net als ik, op weg naar het voortplantingswater. Zij
wat minder gehaast dan ik, in de hoop onderweg
nog een partner te kunnen oppikken. Daarnaast
waren ook enkele honderden bruine kikkers op pad.
Stevig doorlopen was er die avond niet bij, want ik
struikelde zowat over de padden. Die avond deed ik
vijf uur over het inventariseren van mijn telgebied,
daar waar ik overdag twee uur voor nodig heb. Dat
jaar heb ik heel veel gezien, maar geen heikikker.
Desalniettemin had ik de smaak te pakken en
besloot ik dit gebiedje als 'mijn' telgebied te
adopteren.

telgebied
Het telgebied bestaat uit een door infiltratiekanalen
omgeven 'eiland', waar zich een flink aantal poelen
en plassen bevind. Sommige van die plassen zijn
duidelijk aangelegd, anderen zijn van natuurlijke

origine. Het was meteen al duidelijk dat het
onmogelijk was om alle wateren ieder jaar te doen,
vandaar dat ik aan het einde van het eerste jaar, met
moeite, een goede selectie watertjes had uitgezocht
die in mijn ogen representatief waren voor het hele
telgebied. Het telgebied bestaat uit sterk
geaccidenteerd struweelduin met relatief veel
vochtige valleien en enkele aangeplante
dennenbosjes. Een groot nadeel van het telgebied is
dat er geen paden doorheen lopen en de wateren
dus ergens midden in het gebied tussen de duinen
en struwelen verstopt liggen. Overdag is dat, buiten
de scherpe stekels van de duindoorns, niet zo'n
probleem. Maar 's avonds is het wat moeilijker om
je te oriënteren, vooral als er avondnevel of mist is.
Ik heb wel eens halverwege terug moeten keren
omdat ik maar drie van de twaalf wateren had
kunnen vinden, terwijl ik zeker wist dat ik vlak in
de buurt van die andere wateren ben geweest. Deze
praktische ongemakken worden ruimschoots goed
gemaakt door de serene rust die er zo 's nachts
midden in dit uitgestrekte natuurgebied te vinden is.
Al is het begrip rust natuurlijk relatief, vooral tegen
de tijd dat de rugstreeppadden beginnen te roepen.

veldbezoeken
Het seizoen begint in de duinen zo half maart. Rond
die tijd breng ik altijd een avondbezoek. Vooral om
de paddentrek in zijn volle omvang mee te maken,
maar natuurlijk ook voor de bruine kikkers en
eventueel wat kleine watersalamanders. Rond die
periode ga ik meestal ook overdag nog eens kijken.
Voornamelijk om de eiklompen van bruine kikkers
te tellen. Een volgend bezoek breng ik dan eind
april of begin mei. Op mooie avonden zijn de
rugstreeppadden dan volop actief. Het gegons komt
je dan al bij de ingang van het duingebied tegemoet.
Dat bezoek is voor mij ook belangrijk voor het
vinden van kleine watersalamanders en de larven
van de gewone pad en bruine kikker. Een enkele
keer wordt dan ook wel de groene kikker
waargenomen, zij het dat dit een zeldzaamheid is,
zo midden in het duin. Het laatste bezoek breng ik

Illustratie Paul Veenvliet ©



Meetnet Amfibieën Mededelingen Nr. 8, maart 2001

12

ergens begin juli. Dan ga ik overdag op
zoek naar pas gemetamorfoseerde kikkers
en padden. Daarbij moet ik ontzettend
voorzichtig moet zijn om ze niet te
vertrappen als ik langs de oevers loop. Al
met al geven deze bezoeken een goed beeld
over wat er in mijn telgebied voorkomt. Het
gebeurt natuurlijk wel eens dat de
omstandigheden niet optimaal zijn, zodat ik een
extra bezoek moet inplannen. Maar er zijn
ergere dingen in het leven dan een avond
doorbrengen tussen de gonzende rugstrepen.

afgelegen
Omdat mijn telgebied nogal afgelegen ligt,
neem ik altijd iemand mee tijdens mijn

inventarisatie tochten. Gelukkig is het eigenlijk
nooit moeilijk om mensen te vinden die graag
meegaan het veld in. Vooral de bezoeken met
rugstreeppadden zijn favoriet.
Behalve de spanning van het ontdekken van iets

nieuws (toch nog een heikikker!?), of het zien van
zoiets moois als het baltsen van kleine
watersalamanders, is er altijd wel wat
onverwachts te beleven. Zo maak je het gehele

jaar door kans op een ontmoeting met een vos of
een bunzing en worden de bezoeken vaak begeleid
door het roepen van de bosuil in het vroege
voorjaar of het blaffen van de reeën op zomerse
avonden. Wat mij betreft dus reden genoeg om
voorlopig door te gaan met de amfibieën-
monitoring in dit schitterende gebied.

BEDANKT!

Natuurlijk willen we ook dit jaar weer alle veldmedewerkers van het Meetnet Amfibieën bedanken, die het
afgelopen seizoen bij weer en ontij het veld in zijn geweest om gegevens te verzamelen. Zonder jullie, geen
Meetnet Amfibieën. We hopen ook in 2001 weer op jullie te kunnen rekenen.
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