
72 tijdschrift  RAVON 79 | DECEMBER 2020 | JAARGANG 22 | NUMMER 4

Translocatie van door woningbouw 
bedreigde rugstreeppadden

John Mulder

De rugstreeppad (Epidalea calamita) kent op Europese schaal een dalende trend (IUCN), maar is lokaal in Nederland 
algemeen verspreid. Deze mobiele soort duikt vaak op bij locaties waar de boel op zijn kop wordt gezet voor 
bijvoorbeeld woningbouw. Er kan alleen gebouwd worden bij grote belangen en de afwezigheid van alternatieven, 
en indien voor deze Habitatrichtlijnsoort gecompenseerd en gemitigeerd kan worden. Ecologisch Adviesbureau 
Mulder werd ingeschakeld voor de translocatie van de aanwezige dieren naar een nieuw leefgebied. 

Op een oud, met zand opgespoten opslagterrein van betonelementen 
(gemeente Molenlanden, Zuid-Holland) werd in 2016 een zich 
voortplantende populatie van meer dan 100 individuen aangetroffen 
(Oosterbaan, 2017). Het terrein bood zowel voortplantings-
mogelijkheden (stagnerend regenwater op beton) als landhabitat. Het 
terrein zou heringericht worden voor woningbouw en de populatie 
werd bedreigd door het verloren gaan van de voortplantingsplek en 
werkzaamheden als voorbelasten en grondverzet.  

Methode
Het terrein betreft een circa 9 hectare groot bedrijfsterrein, ingesloten 
tussen een dijk met weg, een brede bedijkte vaart (Merwedekanaal) en 
een spoorlijn, waarvan 4,5 ha geschikt habitat. Voor de ruimtelijke 
ontwikkeling werd een ontheffing verleend voor onder andere het 
opzettelijk verstoren (Art. 3.5 tweede lid), beschadigen en vernielen 
van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (Art. 3.5 vierde lid), voor 
het onder zich hebben (Art. 3.6 tweede lid) en uitzetten (Art. 3.34 
eerste lid) van rugstreeppadden. Een van de voorwaarden in de 
ontheffing was het afvangen en verplaatsen van zo veel mogelijk 
dieren om dodelijke slachtoffers te voorkomen en de dieren een 
alternatief voor voortplanting en landhabitat te kunnen bieden. In 
2018 is een intensieve vangactie uitgevoerd door Ecologisch 
Adviesbureau Mulder op het deel van het terrein dat het eerste 
aangepakt zou worden (fase 1).

Meestal wordt gekozen voor een amfibie-kerend scherm rondom het 
gehele terrein. In dit geval leverde dat praktische problemen op en 
werd, met goedkeuring van het bevoegd gezag, gekozen voor een 
overmaat aan schermen op het terrein zelf. In totaal werd ruim een 
kilometer aan scherm geplaatst (figuur 1). Het betreft een zwarte, 
gladde HDPE-folie van 1,2 mm dikte. 

Op 24 augustus werden langs het tot dan opgeleverde scherm 180 
putvallen in tweetallen (aan beide zijden één) ingegraven (zie foto). 
Korte tijd later aangevuld met nog 49 putvallen, in totaal dus 229 
stuks. De emmerparen hadden een onderlinge afstand van minder dan 
10 meter. De putvallen bestonden in de meeste gevallen uit 12-liter-
emmers en voor een kleiner deel uit iets kleinere emmers. De 
putvallen hadden een geperforeerde bodem om stagnerend 

regenwater te voorkomen en werden voorzien van een dikke laag 
vochtig grof zand om de dieren de kans te geven zich in te graven en te 
schuilen voor zonneschijn. Bij zonnig weer is het zand met een gieter 
bevochtigd. 

De putvallen zijn 40 dagen lang gecontroleerd. Aanvankelijk gebeurde 
dat om de andere dag, maar naarmate het aantal vangsten terugliep 
met grotere tussenperiodes. De gevangen amfibieën zijn verzameld in 
emmers en vrijwel direct overgebracht naar een voor rugstreeppadden 
speciaal aangelegde poel met zandige oever op een kilometer afstand 

Figuur 1. Schermlocaties (rood).
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van het gebied (zie foto). Deze was vooraf al ingericht en de poel is 
gelegen in agrarisch grasland nabij een spoorlijn.

Resultaten
Tijdens de 13 controles werden in totaal maar liefst 151 rugstreep-
padden en 63 gewone padden gevangen en verplaatst (figuur 2).
De beide eerste controles leverden de meeste dieren op. De laatste 
controle vond plaats op 3 oktober.
Figuur 3 geeft het verloop van de vangsten aan in aantallen 
rugstreeppadden gedeeld door het aantal voorafgaande vangdagen na

Scherm met putval. (Foto: John Mulder)

de vorige controle. Te zien is dat het aantal afnam tot aan uiteindelijk 
maar 0,4 per dag, terwijl vanaf half september de opbrengst zeer 
gering was.

Discussie
Vrijwel alle aangetroffen dieren hadden zich diep in het zand van de 
emmers ingegraven en waren daar veilig voor blootstelling aan 
extreme weersomstandigheden en predatoren.
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Figuur 2. Putvalvangsten per controlemoment (24 augustus-3 oktober).
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De grootste aantallen werden in het begin gevangen. 
Naar verwachting namen de aantallen af naarmate er minder dieren 
resteerden. Het verder niet-lineaire, grillige verloop (piek op 4 en 6 
september) werd waarschijnlijk veroorzaakt door het weer. 
Nabijgelegen weerstation Herwijnen registreerde namelijk op 3 en 5 
september respectievelijk 12,6 en 11,8 mm regen (Bron: KNMI). De 
laatste helft van de 40 dagen heeft minder dan 10% bijgedragen aan de 
vangsten. Dit roept de vraag op of, uit het oogpunt van efficiëntie en 
kosten, het lang doorvangen logisch is. Uiteraard is dit aan het 
bevoegd gezag inzake de Wet natuurbescherming om hierover te 
beslissen. Gezien het hoge aantal afgevangen rugstreeppadden, de 
ingezette lange vangtijd bij geschikt weer, het in overeenstemming 
zijn van de gevangen aantallen met de geschatte populatiegrootte en 
het afnemen van de vangsten tot bijna nihil, mag aangenomen worden 
dat er een voldoende grote inspanning is geleverd en het merendeel 
van de in het terrein aanwezige dieren is afgevangen.

Over de zin of onzin van translocatie-acties wordt regelmatig 
gediscussieerd. In de eerste plaats is de insteek van zo’n actie het 
redden van met de dood bedreigde individuen en in de tweede plaats 
het duurzaam behoud van een lokale (deel-)populatie. Over het succes 
van translocaties bij amfibieën publiceerden o.a. Smith et al. (2019). 
Het opportunistische, mobiele karakter van de soort maakt dat 
verplaatsingen van rugstreeppadden een gunstigere verwachting 

hebben dan van andere soorten met traditionele voortplantings-
wateren. De verwachting van initiatiefnemer en bevoegd gezag is dat 
met de genomen maatregelen de deelpopulatie blijvend onderdeel uit 
zal maken van de regionale populatie. Helaas is niet voorzien in 
monitoring.

Opbrengst tijdens een controle, voor de foto kortstondig 
bijeengebracht. (Foto: John Mulder)

Figuur 3. Rugstreeppadvangsten: vangdaggemiddelden gedurende de vangperiode.

Als bijvangsten zijn naast twee kleine watersalamanders en twee 
Amerikaanse rivierkreeften ook ‘muizen’ gevangen. Het betrof vooral 
huisspitsmuizen, maar ook bosspitsmuis, bosmuis, veldmuis, woelrat 
en dwergmuis werden incidenteel gevangen. Een klein deel van de 
dieren was bij aantreffen dood of in een verzwakte conditie. 
Verzwakte spitsmuizen werden meelwormen aangeboden, die soms 
werden geaccepteerd. De bijvangsten zijn ter plaatse weer 
vrijgelaten. Er werd 40 maal een huisspitsmuis gevangen. Deels 
zitten daar waarschijnlijk terugvangsten bij; vaak betrof het namelijk 
dezelfde putvallen. Om dit probleem te verhelpen blijkt een 
geschikte methode ontwikkeld te zijn (Bender, 2016). Twee takjes van 
een centimeter dik worden kruislings in de vangemmer geplaatst en 
dienen over de rand heen te steken. Het is raadzaam om bij 
toekomstige translocaties deze methode toe te passen.
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Fysieke maten van de gevangen dieren zijn niet bepaald. In het jaar van 
de actie is er geen voortplanting op het terrein geweest. Er werden 
naast adulten ook tweedejaars dieren gevangen.

Het onderhoud van de  vervangende poel zal in ieder geval gedurende 
10 jaar gegarandeerd worden door het ‘Collectief Agrarisch 
Natuurbeheer Alblasserwaard-Vijfherenlanden’ en is vastgelegd in een 
uitvoeringsovereenkomst. Er is afgezien van de oorspronkelijk 
voorgestelde betonnen bodem en gekozen voor stevig vijverfolie. De 
poel en zandige oever zullen daarom handmatig, minimaal jaarlijks, 
vrijgezet worden van vegetatie.

Conclusie
Het duurzaam voortbestaan van een lokale populatie 
rugstreeppadden werd bedreigd door woningbouw. Met een grote 
inspanning en met gebruikmaking van een groot aantal putvallen 
blijkt het goed mogelijk om een dergelijke lokale populatie 
rugstreeppadden grotendeels af te vangen.

Summary
Translocation of natterjacks
A translocation of Natterjack toads (Epidalea calamita) was performed 
on a former storage area of concrete elements.The factory site 
contained 4,5 hectares of suitable land habitat and the animals were 
released near a new pond in an agricultural area one  kilometer away. 
The location was under threat of demolition due to development plans. 
Previous research revealed the existence of a large local population with 
occasional reproduction. Using 229 pitfalls during a period of 40 days, 
from late August until the beginning of October 2018, yielded a total of 
151 Natterjack toads. They were translocated and released near a new 

pond outside the area.The strategy 
with pitfalls has been successful to 
reach its goal, i.e. saving the animals 
from a foreseen death and giving 
them a change to start a new local 
population. Habitat management of 
the pond is guaranteed for at least 10 
years by the local agri-environmental 
cooperative.
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Uitzetgebied in agrarisch 
landschap (Foto: John Mulder)

Noot van de redactie
Deze casestudie geeft weer waar zoal rekening mee gehouden dient te 
worden bij het verplaatsen van rugstreeppadden. Dat is waardevolle 
informatie en een prima verslag van de werkzaamheden. De redactie 
kijkt echter kritisch naar de ontheffingsvoorwaarden rond dergelijke 
projecten. In dit geval valt het op dat (voorafgaand aan de 
betrokkenheid van Ecologisch Adviesbureau Mulder) een kunststof 
poel is gerealiseerd, die kwetsbaar kan zijn voor planten met sterke 
wortels en beheersingrepen. De ontheffingverlening concentreert zich 
vooral op de uitvoerende werkzaamheden rondom de translocatie. 
Wel is er vooraf een regeling getroffen voor het poelonderhoud door 
de agrarische natuurvereniging.

 Monitoring van de populatie-ontwikkeling is door de initiatiefnemers 
niet voorzien. Zowel aanleg van het juiste type poel als monitoring zijn 
van cruciaal belang om het succes te kunnen volgen, lering te kunnen 
trekken voor andere projecten en bij te kunnen sturen in het beheer. 
De maatregelen mogen immers niet leiden tot verslechtering van de 
staat van instandhouding van de soort. RAVON zou het Bevoegd gezag 
adviseren voortaan meer aandacht te besteden aan de compensatie-
habitat, het toekomstig duurzaam beheer en monitoring.


