
 7 nieuwsbrief  RAVON | NR 51 | OKTOBER 2022

Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfibieën | Meetprogramma's Zoetwatervissen | Reptielen | Amfibieën

Met Ton Jansen zit ik op een terras op de grens van Bemmel 
en Lent, vlakbij de Waaldijk bij Nijmegen. Achter ons ligt 
het Spiegelbos, waar de kamsalamander en rugstreeppad 
gemonitord wordt door vrijwilligers van de Werkgroep 
Amfibieën en Poelen in het Rijk van Nijmegen. In en 
om Nijmegen worden 40 poelen gemonitord door 12 
leden van de werkgroep. Ton Jansen, sinds 2015 actief, is 
contactpersoon én spil van deze werkgroep. Hij vertelt ons 
graag over hoe het allemaal begon en wat er speelt. 

In 2018 bleken er in Nijmegen vooral waarnemingen van 
amfibieën te ontbreken. ‘Dat kan toch niet waar zijn?!’, dacht 
hij. Het motiveerde hem om ook poelen te gaan monitoren in 
Nijmegen. Doel was om onze soorten beter in kaart te brengen. 
Niet om een werkgroep te gaan coördineren geeft Ton toe. 
Maar het schept wel meer mogelijkheden. Het betekende dat 
hij ‘zijn poelen’, wilde het allemaal niet te veel worden, moest 
afstoten en overdragen. Vervolgens vroeg bij RAVON om een 
aantal schepnetten, cuvettes en veldgidsen voor de nieuwe 
vrijwilligers. RAVON was enthousiast en vroeg waarom we er 
geen Nijmeegse werkgroep van maakten? Zo ging de bal aan het 
rollen.

Na een succesvolle wervingscampagne legde Ton vooral de 
nadruk op goede instructies en samen de natuur beleven. 
Monitoring is eigenlijk een solistische bezigheid, maar om 
vrijwilligers te behouden is er toch een gemeenschappelijk 
smeermiddel nodig. Iedereen die zich aanmeldde, werd gebeld 
met een enthousiasmerend verhaal. Vervolgens gingen ze 
samen op pad om het monitoren goed onder de knie te krijgen. 
Maar soms zijn amfibieën moeilijk te vinden en sta je weleens 
een keer “voor bijna niets” ergens middenin een geweldig stuk 
natuurgebied. 

Als ik vraag naar het succes van de natuurwerkgroep, dan 
antwoord Ton dat de werkgroep een middel is om samen iets 
voor elkaar te krijgen. Het doel van deze werkgroep is het 
versterken van de populatie amfibieën in Nijmegen en de regio. 
En dat lukt hen langzaam maar zeker!

In 2019 vroeg de gemeente hem om mee te kijken bij het 
aanleggen van een nieuwe poel in stadsdeel Lindenholt. De poel 
diende als compensatie voor een poel die gedicht was wegens 
onbeheersbare watercrasula. Later dit jaar zal de poel aangelegd 
worden. Poelen.nu had een kaart gemaakt waar mogelijk circa 
75 poelen in Nijmegen zouden kunnen liggen. In overleg met 
de gemeente is een inventarisatie gemaakt. Het aantal van 75 

poelen halen we niet in Nijmegen. Voorlopig staat de teller op 
zo’n 30 poelen waar amfibieën voorkomen.

Op initiatief van de werkgroep ligt er nu een poelenbeheervisie 
en een tienjarig onderhoudsplan. Vorig jaar zijn er een achttal 
poelen onderhouden: met machines is het opschot, riet, 
lisdodden en slib op een verantwoorde wijze gedeeltelijk 
verwijderd. Waar mogelijk zijn de poelen ook heringericht: wat 
vergroot, oevers verbeterd en zijn takkenrillen aangelegd. In 
het najaar staan weer vijf poelen op de planning. Samen met de 
wijkopzichter van de gemeente wordt gekeken op welke wijze de 
poel het beste geschoond kan worden. 

Werkgroep Amfibieën en Poelen in 
het Rijk van Nijmegen

Groepsfoto v.l.n.r.: Heleen, Joël, Raymond (RAVON), 
Remko, Doret, Frank, Caspar, Ton (vooraan), Els, Geerten 
(IVN) en Doran. Van de werkgroep ontbreken: Jaap, 
Gemma, Babette en Toine.

Werkgebieden van de Werkgroep Amfibieën en Poelen in 
het Rijk Nijmegen.
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Gewone padden zie je niet vaak overdag actief foerageren. 
Stephan Berendsen zag op zondagmiddag 17 juli jl. echter op 
zijn gazon drie gewone padden zich overdag tegoed doen aan 
mieren in bruidsvlucht (vliegende mieren). Grote aantallen 

Het onderhoud aan poelen en de oevers is maatwerk, dus bij 
de directe uitvoering is Ton nauw betrokken. Ondertussen 
komt de volgende klus er al aan: het samenstellen van een 
onderhoudsbrigade voor het handmatige onderhoud voor de 
geschoonde poelen. Hiervoor zoeken ze samenwerking bij 
andere lokale natuur- en buurtgroepen in de wijken.
Leuke ontwikkelingen, maar we zijn er nog niet. 

Financiën voor het onderhoud blijft een punt van zorg. Ook bij 
het onderhoud aan de poelen is afstemming met bijvoorbeeld 
het maaibeleid noodzakelijk. Ondertussen breidt de stad uit, 
waar groen en water in en om de stad belangrijke thema’s zijn. 
Natuur inclusief bouwen en Integraal Beheer van de Openbare 
Ruimte bieden kansen voor meer poelen en amfibieën.  

Ton Jansen & Kaat Willemse

Bijzondere 
gemelde 
waarnemingen 

Foeragerende gewone pad
Overdag foeragerende gewone pad die vliegende mieren eet. (Foto's: Stephan Berendsen)

mieren (mannetjes en koninginnen) vliegen dan tegelijk uit 
om zich voort te planten. Voor veel soorten zoals vogels en 
deze gewone pad een kans om te profiteren van deze tijdelijke 
massale voedselbron.

Van Sandra Kemp, coördinator van 
de Paddenwerkgroep Smorenhoek in 
Beek-Ubbergen maakte een foto van 
een gewone pad met een vlek op de 
rug. Volgens Annemarieke Spitzen van 
RAVON is het niet kwaadaardig maar 
is het een pigment vlek.

Remko Bosch, waarnemer in het Spiegelbosje 
bij Nijmegen, ving deze watersalamander 
met een horizontale streep. Hij legde het 
exemplaar voor aan Raymond Creemers van 
RAVON, die het beoordeelde als uniek en nog 
nooit eerder gezien te hebben. Ook dit is een 
pigmentafwijking (partieel melanisme).

Ton Jansen ontvangt 
via de leden van de 
werkgroep af en toe 
bijzondere waarnemingen. 
Hiernaast zijn er twee 
opgenomen.
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