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vrijwilliger platform  
geelbuikvuurpad en 
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Het platform geelbuikvuurpad en vroedmeester-
pad bestaat al 20 jaar en het aantal deelnemers is 
door de jaren heen alleen maar gegroeid. Al deze 
mensen zetten zich met hart en ziel in voor de 
bescherming van deze bijzondere soorten in de 
breedste zin van het woord. Jürgen Mingels is één 
van de vrijwilligers van het eerste uur.

In de Julianagroeve nabij Cadier en Keer is de liefde 
voor de natuur bij Jürgen als kind al begonnen. “We 
zijn hier in de jaren negentig begonnen met het 
ingraven van plastic bakken voor geelbuikvuurpad-
den, hoewel daar in eerste instantie vooral bruine 
kikkers in kwamen”. Van daaruit is verder gegaan 
met de aanleg van verschillende soorten wateren; 
van kleine greppels die snel droogvielen tot grotere 
betonpoelen. “Wij waren echte pioniers, al doende 
leert men”. Zo zijn er leuke successen geboekt. Het 
nieuwste watertype bestaat uit een ronde betonnen 
bak met stop, waarmee deze aan het einde van het 
seizoen weer droog kan worden gezet. 

Aangekomen bij het eerste betonpoeltje ziet Jürgen, 
kijkend met de verrekijker, al snel drie geelbuikvuur-
padden zwemmen. Dit jaar is één van de ‘boost’-ja-
ren; na twee droge jaren blijkt de voortplanting zeer 
succesvol in de natte zomer van 2021. Onderweg 
ziet Jürgen sporen van wild zwijn, “die zorgen met 
hun gewroet voor dynamiek”, maar tegelijk ook voor 
zorg: “als ze maar niet de geelbuikvuurpad opvre-
ten”. 

Naast de geelbuikvuurpad komt in de groeve ook de 
vroedmeesterpad voor en ondertussen onderwijst 
Jürgen over het herkennen van de larven van beide 
soorten. De ogen van geelbuikvuurpadlarven liggen 
meer bovenop het lichaam “het is net een jonge 
rog”. Die van vroedmeesterpad lijkt wat meer op 
een gewone paddenlarf, “dat is meer een bolletje 
met een staartje”. 

Bij het verlaten van de groeve blijken laagtes op de 
naastgelegen landweg door wegwerkers te worden 
opgevuld met puin. Jürgen legt in plat Limburgs uit 
dat hier in de zomer grote plassen lagen, waarin ook 
geelbuikvuurpad zich voortplantte. "Ach dat puin 
spoelt toch wel weer weg" zegt hij na het verder 
gaan. Aan het einde van de ronde komt één van de 
wegwerkers toch nog even langs met de vraag of 
Jürgen eens bij de gemeente langs wil komen om uit 
te leggen hoe verbeteringen aan landwegen beter 
samen kunnen gaan met de geelbuikvuurpad. Ook 
zo valt bij te dragen aan bescherming.


