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In 2019 is RAVON het Meetnet Lettersierschildpad gestart. 
Het doel van dit nieuwe Meetnet is om te onderzoeken 
of de lettersierschildpadden in de Nederlandse natuur 
in de loop der jaren vanzelf zullen verdwijnen. De 
ondersoorten roodwangschildpad, geelbuikschildpad en 
geelwangschildpad staan op de Europese Unielijst en zijn 
als invasieve exoten bestempeld. Waar de soort in Zuidelijk 
Europa tot succesvolle voortplanting komt, is daar in de 
meer noordelijke regio’s, waaronder Nederland, geen of 
nauwelijks sprake van. De Nederlandse insteek is om de 
soort, die zich niet voorplant en dus geen nieuwe aanwas 
krijgt, zonder actieve bestrijding te laten verdwijnen. 

De insteek van het Meetnet is om op vaste plaatsen waar 
tenminste drie lettersierschildpadden voorkomen, jaarlijks 
minimaal vier telrondes uit te voeren. Door dit langdurig op een 
voldoende groot aantal locaties te doen, kunnen we in de loop 
der tijd trends bepalen en zien of er werkelijk sprake is van een 
afname in het aantal lettersierschildpadden. 

De monitoring is erg eenvoudig en vindt altijd plaats tijdens 
zonnige en niet te koude weersomstandigheden. Het bewuste 
water wordt rustig afgespeurd, eventueel met verrekijker, op 
zoek naar aanwezige lettersierschildpadden en eventueel andere 
schildpadsoorten. De schildpadden zijn vaak goed zichtbaar 
op plekjes waar ze graag zonnen, zoals boomstammen, takken, 
stenen en andere uitstekende of drijvende objecten in het water. 
Van iedere lettersierschildpad die je ziet probeer je bij voorkeur, 
op basis van de koptekening, ook de ondersoort te bepalen. 
Hier is een handige herkenningskaart voor beschikbaar. (www.
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ravon.nl/herkenningskaarten) Degene die het leuk vinden 
kunnen aanvullend ook foto’s maken van de koptekeningen. Op 
basis daarvan kunnen individuen worden herkend en kan over 
langere periode worden bepaald of er nog bijvoorbeeld nieuwe 
individuen verschijnen. 

In 2019 is het meetprogramma gestart met 11 bezette tellocaties. 
Inmiddels doen er 26 vrijwilligers mee aan het Meetnet en worden 
26 tellocaties bestreken. De locatie met meeste schildpadden 
bevindt zich in Maastricht en telde 25 exemplaren in 2019. Dit 
waren echter niet allemaal lettersierschildpadden. Dat het 
aantal waarnemingen per moment behoorlijk kan verschillen, 
werd hier wel onderstreept; in 2020 werd een maximum van 19 
schildpadden geteld en tijdens sommige bezoeken zelfs maar drie.  

Hoewel april niet bijzonder warm was, zullen de meeste letter-
sierschildpadden vanaf mei wel weer actief worden. Hou je van 
lekker weer, rustig wandelen en wil je graag meer leren over 
lettersierschildpadden? Dan is deze monitoring misschien
ook wat voor jou. Wij kunnen je hulp goed gebruiken! Neem 
bij interesse een kijkje op www.ravon.nl/Help-mee/Tellen/
Reptielen/Schildpadden of neem direct contact op met 
Naomi Lambrikx (n.lambrikx@ravon.nl). Wij kunnen kijken of 
er bij jou in de buurt geschikte locaties zijn. Mocht je zelf een 
locatie met tenminste drie lettersierschildpadden kennen, dan is 
deze mogelijk ook geschikt voor de monitoring. Locaties die in 
rechtstreekste open verbinding staan met een waterloop komen 
helaas niet in aanmerking voor de monitoring. 
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