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Eerste gedocumenteerde gevallen eileg 
lettersierschildpadden in België

Dominique Verbelen

De lettersierschildpad is in België en Nederland 
een vrij algemene exoot. Tot nog toe werden in 
Nederland al verschillende gevallen van eileg 
gedocumenteerd. Ook in België werd recent 
eileg vastgesteld, maar vooralsnog heeft dit in 
geen van beide landen tot succesvolle 
voortplanting geleid. Zou dit in de toekomst 
kunnen veranderen? Kondigt zich hier een 
nieuwe invasieve exoot aan? En komen er ook 
nog andere exotische waterschild-padden voor 
in België en Nederland?

Noord-Amerikaanse waterschildpadden in België en 
Nederland
In België komen verschillende soorten exotische Noord-
Amerikaanse waterschildpadden voor. De meest bekende 
is de lettersierschildpad (Trachemys scripta). Deze soort 
kent drie ondersoorten: de roodwangschildpad (T. s. 
elegans), de geelwangschildpad (T. s. troostii) en de 
geelbuikschildpad (T. s. scripta). Vanwege een potentiële 
bedreiging voor de Europese fauna en flora werd in 1997, 
middels de Europese Verordening nr. 338/97 van 9 
december 1996 inzake de bescherming van in het wild 
levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer, onder andere de import 
van de roodwangschildpad in de Europese Unie gestopt. 
Deze Verordening was van toepassing vanaf 1 januari 1997. Maar de 
handel in Noord-Amerikaanse waterschildpadden zette zich door. De 
import van roodwangschildpadden doofde weliswaar uit, maar 
verschoof sindsdien naar de (nog toegelaten) import van geelwang- en 
geelbuikschildpadden. Inmiddels komen de drie ondersoorten in 
België wijdverspreid voor. 

Ook andere (onder)soorten zoals de onechte landkaartschildpad 
(Graptemys pseudogeographica pseudogeographica), de Mississippi 
landkaartschildpad (G. p. kohni) en de Ouachitazaagrugschildpad (G. 
ouachitensis) werden op de Europese markt gebracht. In 2014 kwamen 
alleen al in België 13 zendingen van Noord-Amerikaanse 
waterschildpadden aan, goed voor 47.771 exemplaren (Jooris, 2015). 

Naast de hierboven vermelde taxa werden in België ook al 
waarnemingen van de volgende exotische waterschildpadsoorten in 
het wild fotografisch gedocumenteerd: westelijke sierschildpad 
(Chrysemis picta bellii), Florida roodbuikschildpad (Pseudemys nelsoni), 
oostelijke hiërogliefensierschildpad (P. concinna concinna) en 
bijtschildpad (Chelydra serpentina).

Hoe ziet het wetgevend kader er uit?
Uit een risicoanalyse waarbij de relatie tussen klimaatverstoring en 
invasieve exoten werd onderzocht, blijkt dat het risico reëel is dat 
roodwangschildpad, geelwangschildpad en geelbuikschildpad zich in 
Nederland rond 2050 succesvol kunnen voortplanten (Bugter et al., 
2011). Deze drie taxa werden dan ook opgenomen in de Unielijst van 
soorten die opgevolgd worden via de Europese Verordening nr. 
1143/2014 van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en 
beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve 
uitheemse soorten. Deze Verordening trad in werking op 1 januari 
2015 en zorgt ervoor dat het in alle Europese lidstaten verboden is om 
lettersierschildpadden (incl. alle ondersoorten) te importeren, te 
houden, te kweken, te vervoeren, te verhandelen, te gebruiken, uit te 
wisselen of in het wild los te laten. Daarbij gelden wel enkele 
overgangsbepalingen voor handel en eigendom. De status van alle 
soorten die op de Unielijst voorkomen, moet in elke lidstaat zo goed 
als mogelijk worden opgevolgd. Ook het documenteren van (al dan 
niet succesvolle) legsels is hierbij van belang. Vooralsnog werd van 
bovenvermelde soorten geen succesvolle voortplanting vastgesteld in 
België en Nederland.

Eileg van een roodwangschildpad op 7 juni 2020 in Beernem. (Foto: Ruben Saey)
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soort datum uur toponiem gemeente provincie waarnemer

Kunnen deze soorten zich in een gematigd klimaat succesvol 
voortplanten?
Of Noord-Amerikaanse waterschildpadden zich in Europa succesvol 
kunnen voortplanten, hangt af van de gemiddelde temperatuur 
tijdens de incubatieperiode. Bij de meeste Noord-Amerikaanse 
waterschildpadden is tijdens de incubatieperiode een gemiddelde 
temperatuur tussen 24 en 32 °C vereist. Het geslacht van de embryo’s 
wordt bij de bevruchting niet genetisch gefixeerd maar wordt bepaald 
door die gemiddelde incubatietemperatuur. Bij lagere temperaturen 
komen doorgaans alleen mannetjes uit het ei, bij hogere alleen 
vrouwtjes. Indien de gemiddelde incubatietemperatuur circa 29 °C 
bedraagt, kunnen beide geslachten uit het ei komen. Legsels van de 
meeste Noord-Amerikaanse waterschildpadden moeten grofweg 
gedurende een periode van 2 tot 3 maanden worden blootgesteld aan 
een incubatietemperatuur van minimaal 24 °C. Aan deze 
klimatologische voorwaarden wordt voldaan in onder andere 
Frankrijk, waar reeds succesvolle voortplanting werd vastgesteld van 
roodwangschildpad en zowel mannetjes als vrouwtjes uit het ei 
kropen (Cadi et al., 2004). 

Eileg in België, Nederland en Duitsland
Het afgelopen decennium zijn in Nederland met enige regelmaat 
meldingen gemaakt van eierleggende lettersierschildpadden. Hoewel 
dit vermoedelijk al vele decennia het geval is, was hiervoor in het 
verleden waarschijnlijk weinig aandacht. In 2019 en 2020 kwamen 
- mogelijk vanwege de record-warme zomers - opvallend veel 
waarnemingen van ei-afzettingen aan het licht. Succesvolle 
voortplanting werd in Nederland echter nog niet geconstateerd 
(Struijk & Lambrikx, 2020). In 2019 werden in Nederland een aantal 
eilegsels gevolgd om te onderzoeken of er ei-ontwikkeling optrad. In 
december 2019 werd een deel van deze legsels opgegraven. De 

resultaten toonden aan dat er geen eieren waren uitgekomen, maar 
dat in drie legsels één of meerdere dode embryo’s aanwezig waren. 
Aangezien de embryo’s nog klein waren en de dooierzak in alle 
gevallen nog groot, kan worden geconcludeerd dat zij slechts 
gedeeltelijk waren ontwikkeld en nog een extra periode van 
voldoende warmte nodig hadden. Maar het lijkt dus wel aannemelijk 
dat bevruchting in het wild in Nederland mogelijk is (Struijk & 
Lambrikx, 2020).

Uit België werden nog niet eerder gevallen van eileg van 
lettersierschildpad gepubliceerd. Als gevolg van een gerichte 
bevraging, een doorlichting van digitale persarchieven en het bekijken 
van data uit www.waarnemingen.be konden 9 gevallen voor België 
worden opgespoord: 2 in 2016 (Herselt, Kessel-Lo), 1 in 2017 (Kessel-
Lo), 1 in 2018 (Harelbeke), 2 in 2019 (Lanaken, Sint-Katelijne-Waver) 
en 3 in 2020 (Beernem, Genk, Heverlee). De vroegste datum van eileg 
was 20 mei, de laatste 14 augustus. De negen gevallen waren verdeeld 
over mei (1), juni (3), juli (4) en augustus (1) en zijn samengevat in 
tabel 1.

Uit dit beperkt aantal waarnemingen van eierleggende 
lettersierschildpadden kan nog geen trend worden afgeleid. Het lijkt 
echter waarschijnlijk dat het aantal meldingen kan stijgen, indien ook 
de gemiddelde temperaturen in juni, juli en augustus stijgen. Daarom 
is het ten zeerste aangeraden om alle gevallen van eileg (fotografisch) 
te documenteren op www.waarnemingen.be of www.waarneming.nl. 
Het wordt nu vooral afwachten wanneer een eerste geval van een 
succesvolle voortplanting zal worden gemeld in België of Nederland.

Een recente studie die werd uitgevoerd in Kehl, Baden-Württemberg 
(Duitsland) geeft aan dat de lettersierschildpadden er zich regelmatig 

Tabel 1. Overzicht van de waarnemingen van eierleggende letterschildpadden in België.

roodwangschildpad 12.06.2016 11:43 Ramselberg Ramsel Antwerpen Danny Mattheeusen

roodwangschildpad 14.08.2016 08:00 Leopoldspark Kessel-Lo Vlaams-Brabant Fred Vanwezer

roodwangschildpad 28.06.2017 07:16 Leopoldspark Kessel-Lo Vlaams-Brabant Fred Vanwezer

lettersierschildpad 02.07.2018  Gavers Harelbeke West-Vlaanderen Freddy Deckers

roodwangschildpad 20.07.2019  Waterburcht Pietersheim Lanaken Limburg Trish Flannery

geelbuikschildpad 23.07.2019  Rosendaelvijver Sint-Katelijne-Waver Antwerpen John Thijs

geelwangschildpad 20.05.2020  Maten Genk Limburg Kristof Cardeynaels

roodwangschildpad 07.06.2020 14:40 Miseriebocht Beernem West-Vlaanderen Ruben Saey

roodwangschildpad 10.07.2020 11:36  Heverlee Vlaams-Brabant Vinodchandran
       Chandrasekharan Nair
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succesvol voortplanten (Schradin, 2020). Deze studie suggereert dat 
de populatiegrootte van lettersierschildpadden gedurende de 
onderzoeksperiode is toegenomen. Hoewel vaak wordt aangenomen 
dat de mortaliteit van lettersierschildpadden in gematigde regio’s 
hoog zou liggen in koude winters, kon dit door het onderzoek van 
Schradin niet worden bevestigd. De combinatie van succesvolle 
voortplanting, een vermoedelijk lagere wintermortaliteit dan 
algemeen wordt aangenomen en voortdurende (illegale) uitzettingen, 
doen de auteur besluiten dat lettersierschildpadden ook in een 
gematigd klimaat een invasieve exoot kunnen worden. De oproep van 
Schradin om de populaties van lettersierschildpadden meer 
nauwgezet op te volgen en de huidige actieplannen van elk van de 
deelstaten van de Europese Unie aan te scherpen, zou best ook in 
België worden opgevolgd. In Nederland is sinds twee jaar een 
monitoring opgestart door RAVON, als onderdeel van het Netwerk 
Ecologische Monitoring.

Summary
First documented cases of egg-laying Trachemys scripta in Belgium
Pond sliders (Trachemys scripta) have been released illegally in 
thousands of freshwater bodies throughout Europe. This article 
documents the first Belgian records of egg-laying females of T. s. elegans, 
T. s. troostii and T. s. scripta. Successful reproduction has not yet been 
documented in the Netherlands or in Belgium. Since pond sliders 
reproduce successfully in Germany, it seems likely that this should be 

Eileg van een roodwangschildpad op 10 juli 2020 in Heverlee. (Foto: Vinodchandran Chandrasekharan Nair)

possible in other countries with a similar temperate climate. Thus, T. 
scripta might become invasive, not only in southern Europe but also in 
northwestern Europe. This opens the debate whether action plans on 
how to deal with pond sliders in Belgium and the Netherlands should be 
revised. Long-term monitoring of the populations are needed, not only 
of the pond sliders but of other taxa of exotic water turtles as well. So 
far 10 di!erent taxa of exotic water turtles have reliably been recorded 
in Belgium.
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