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“ De rode draad  
is dieren proberen 
te begrijpen”

Arjan van der Lugt, vrijwilliger in Zuid-Holland

Vragen stellen en onderzoeken vind ik fantastisch! Al meer dan twintig 
jaar ga ik op pad voor RAVON. De rode draad is dieren proberen te 
begrijpen. Elk antwoord roept een nieuwe onderzoeksvraag op. 
Dat is precies wat mij zo drijft in dit vrijwilligerswerk.

In het veenweidegebied in Zuid-Holland doe ik onderzoek naar de 
verspreiding van de heikikker. Inmiddels hebben we goed in kaart 
waar die overal voorkomt. De heikikker is goed vertegenwoordigd hier in het 
veenweidegebied, misschien wel meer dan op de heide! We zouden die kikker 
beter de veenkikker noemen, zoals ze in Duitsland en Engeland doen. Deze 
naamswijziging hebben we ook in een officiële brief aan RAVON gevraagd. 
Helaas zonder resultaat!

Een ander onderzoek waar ik aan meewerk gaat over de migratie van 
ringslangen via faunatunnels bij de A12. Als we een slang vinden, maken we 
foto’s van de buikschubben. We vertalen dit naar een unieke formule. Zo 
kunnen we opzoeken of we dit dier al eerder hebben gevonden en waar dat 

was. Zo komen we te weten of ze de tunnels gebruiken.

Die onderzoekende houding heb ik van kinds af aan. Ik was altijd op zoek 
naar dieren en leerde de tekeningen van verschillende slangen 
uit mijn hoofd. Toen ik op vakantie een slang vond, leek die niet 
op het plaatje uit mijn boek. Wat een teleurstelling! Achteraf 
denk ik dat het een adderringslang moet zijn geweest. 

Als kind kende ik niemand om hierover te praten en kennis 
mee te delen. Jaren later zag ik een oproep voor een 
ringslangexcursie, zo leerde ik veel mensen kennen die net 
zo gefascineerd waren door dieren. En door de uitwisseling 
leerde ik in rap tempo erg veel bij.
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