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In 1981 werd een landschapsecologisch onder
zoek uitgevoerd in een ± 1500 ha groot studie
gebied, gelegen in de gemeenten Leende en 
Maarheeze ten zuiden van Eindhoven. Dit een
jarig onderzoek beperkte zich in Maarheeze tot 
het zuidwestelijk deel van de gemeente. Tijdens 
het onderzoek, waarin onder meer aandacht 
werd besteed aan de amfibieën (Stumpel, in 
voorbereiding), werden in het gebied rondom de 
bovenloop van de Strijper Aa Knoflookpadden 
{Pelobates fuscus (Laurentie, 1768)) gevonden. 
Voor zover ons bekend, is deze soort in dit ge
bied en de wijde omgeving ervan niet eerder 
waargenomen (Van de Bund 1964; Sparreboom 
1981). Burny (1980) vermeldt het mogelijke 
voorkomen in de Belgische Hoge Kempen, die 
in het zuiden op ons studiegebied aansluiten. 
Onze vindplaats valt buiten het in de Atlas van 
Nederland geschetste verspreidingsgebied 
(Stichting enz. 1963-1977). Gezien de landelijke 
zeldzaamheid van de Knoflookpad en het gerin
ge aantal meldingen uit de provincie Noord-
Brabant, gecombineerd met het feit dat deze 
soort op de hier genoemde vindplaats in een 
zeer kwetsbaar biotoop voorkomt, lijkt het ons 
van belang speciale melding van deze vondst te 
maken. Door dit onderzoek waren wij boven
dien in de gelegenheid om gegevens over het 
biotoop te verzamelen. Hierover is in de litera
tuur nog maar weinig informatie te vinden (vgl. 
Strijbosch 1979 en 1980). Ook hydrologische 
gegevens werden verzameld, hoewel de lokatie 
van het biotoop van de Knoflookpad aanvanke
lijk buiten het deel van het studiegebied viel, dat 
hydrologisch werd onderzocht. Pas vanaf eind 
april was het mogelijk de waterkwaliteit te on
derzoeken. 

De meeste auteurs vermelden dat de Knoflook
pad bij voorkeur voorkomt op zandige gronden 
(Pelt & Van Bree 1965; Parent 1979) met een zo
danige structuur dat ze zich kunnen ingraven 
(Sparreboom 1981; Vermehren 1977). Van de 
Bund (1964) geeft voor Nederland zandige ge

bieden op, in of dicht bij de dalen van de grote 
rivieren in Overijssel, Gelderland en Noord-
Brabant. Strijbosch (1980) specificeert dit nader 
en vermeldt dat de Knoflookpad een duidelijke 
voorkeur heeft voor stuifzandruggen langs de 
rivieren in het oosten van het land. (Inmiddels 
werden na 1964 ook in Midden-Limburg Knof-
lookpaddenpopulaties gevonden). De meest ge
detailleerde studie van het voortplantingsbio-
toop is gemaakt door Strijbosch (1979) in de 
Hatertse en Overasseltse Vennen bij Nijmegen. 
Daar kwamen Knoflookpadden hoofdzakelijk 
voor in sterk geëutrofieerde, van oorsprong oli-
gotrofe vennen met vegetaties uit de klassen der 
Parvocaricetea en Phragmitetea. Na de voort-
plantingstijd werden relatief weinig vangsten 
gedaan. De Knoflookpadden werden in die peri
ode vooral aangetroffen in en bij bossen, dicht 
bij de voortplantingsplaatsen (Strijbosch 1980). 
Verder worden in de literatuur als zomerver-
blijfplaatsen vermeld: aardappelakkers, asper
ge- en aardbeivelden, crossterreinen, renbanen 
en tuinen (Pelt & Van Bree 1965, Oomen 1966, 
Parent 1979). 
Het inventariseren van Knoflookpadden is niet 
gemakkelijk. Het is de enige Nederlandse amfi-
biesoort die onder water kwaakt. Het geluid 
(dat klinkt als 'klok-klok') is weliswaar boven 
water te horen, maar op 25 m afstand nog 
slechts zwak waarneembaar. De Knoflookpad
den kwaken meestal niet meer dan drie weken 
per jaar en dan slechts gedurende bepaalde peri
oden van de dag en de nacht (Stumpel 1970; 
Van Gelder en Hoedemaekers 1971). Ook het 
zoeken naar eieren is een moeilijk werk. De kor
te, dikke snoeren met eieren zijn goed verbor
gen tussen de vegetatie en bevinden zich meestal 
in iets dieper water — en dus wat verder van de 
oever af — dan bijvoorbeeld die van Bruine kik
ker of Gewone pad (vgl. Van Gelder en Kalkho-
ven 1971). De larven bevinden zich meestal in de 
diepere delen van het water, waardoor ze vaak 
pas na lang vissen met een net plus een zekere 
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Fig. I. Knonookpad {Pelobates fuscus), '. (Foto: A.H.P. Stumpel.) 

dosis geluk gevangen kunnen worden. Als er 
niet gericht naar deze diersoort gezocht wordt is 
de kans om ze te vinden erg klein, te meer daar 
slechts weinig mensen zijn kwaakgeluid zonder 
meer zullen herkennen. 
Onze Knoflookpadden werden vooral aange
troffen in een weilandpoel, maar ook in de kel
der van een woonhuis en tijdens nachtelijke trek 
op een zandpad. In de poel, die door de plaatse
lijke bevolking het Hondsven wordt genoemd, 
hebben wij voortplanting kunnen constateren. 
Het is de laatst overgebleven van een reeks poe
len of vennen in de weilanden ten westen van 
het kerkdorp Gastel in de gemeente Maarheeze. 
Na de ruilverkaveling van 1979 in dat gebied is 
dit ven bij toeval bewaard gebleven, aangezien 
er geen geld meer was om zand voor de demping 
aan te voeren. Het ven ligt nu te midden van in
tensief gebruikte graslanden en maïsakkers in 
een volkomen open landschap met slechts drie 
vrijstaande eiken in de nabijheid van het ven. 
De graslanden worden sterk met drijfinest be

handeld en regelmatig gescheurd en opnieuw in
gezaaid. Soms wordt een zeer groot aantal koei
en tegelijk geweid (bv. 55 stuks op 1,5 ha, eind 
juli 1981). Alle weilanden, die uiteindelijk wor
den omsloten door de Gastelsche en Buulder-
bergsche Heide, het Langbosch en de bebouwde 
kom van Gastel, zijn gelegen op zandgrond. 
Tijdens de voortplantingsperiode van de Knof
lookpad werd op diverse tijdstippen kwaakakti-
viteit waargenomen. Er werd gekwaakt van 30 
maart t/m 27 april, meestal gedurende enkele 
uren rondom het middaguur en rondom mid
dernacht. Hoewel soms later in het seizoen nog 
kwakende dieren kunnen worden gehoord 
(Oomen 1966; Van den Munckhof 1979), was 
dat hier voor zover wij konden nagaan niet 
meer het geval. Tijdens de kwaakperiode wer
den op 1 april 's avonds om 22.30 uur minstens 
10 kwakende J 5 gehoord. Eenmaal lukte het 
om met behulp van een schepnet een J te van
gen (fig. 1). Er werden ook amfibiefuiken ge
plaatst, maar deze leverden helaas geen Knof-
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Fig. 2. Fluctuatie van de waterstand en de watersamenstelling van het Hondsven. (_ 
hoogte greppel ( ± 2865 cm + NAP).) 
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lookpadden op. Ook het zoeken naar eieren 
had geen resultaat; dit werd nogal bemoeilijkt 
door de grote hoeveelheid plantenmateriaal in 
het water. Omdat het waden door en het schep
pen in het ven naar ons idee een ongewenste ver
storing betekende, is er tijdens de voortplan
tingsperiode zelf niet intensief naar eieren en 
larven gezocht. Bij bemonsteringen later in het 

seizoen werden echter wel larven gevangen. Zo 
werd op 28 juli een larve met gave staart gevan
gen van 10,3 cm lengte (romp- en staartlengte 
resp. 3,3 en 7,0 cm; Knoflookpadlarven kunnen 
zeer groot worden). Op dat moment waren de 
achterpoten volledig ontwikkeld en vertoonden 
zij al een groen vlekkenpatroon. Er waren al 
verdikkingen te zien op de plaatsen waar de 
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voorpoten zouden doorbreken. Als men deze 
larve in de hand nam werden met de achterpo
ten al heftige, 'schoffelende' graafbewegingen 
gemaakt. 
In het Hondsven plantten zich in 1981 de vol
gende andere soorten amfibieën voort: Heikik-
ker {Rana arvalis). Gewone pad {Bufo bufo), 
Kleine watersalamander {Triturus vulgaris) en 
Alpenwatersalamander {T. alpestris). Ook de 
Groene kikker komt in het ven voor. Opmerke
lijk genoeg werd hiervan alleen de vorm Rana 
esculenta aangetroffen. Er werden geen eieren, 
larven of juveniele dieren van gevonden. 
Het ven herbergt verder verschillende Muskus
ratten {Ondatra zibethicus), die tussen de Mat-
tenbiezen winterhutten bouwen. Op het ven 
werden regelmatig Waterhoentjes {Gallinula 
chloropus) en Wilde eenden {Anas platyrhyn-
chos) waargenomen. Omdat tijdens onze be
monsteringen nooit vissen zijn aangetroffen 
(zelfs geen stekelbaarsjes), nemen wij aan dat 
deze ook niet in het ven voorkomen of ten 
hoogste in zeer lage dichtheden. 
Het Hondsven bevindt zich in een vrij vlak, 
zwak golvend dekzandgebied. Het heeft vroeger 
deel uitgemaakt van een gebied met een com
plex van vennen, dat het slecht ontwaterde be
gin van het Strijper-Aadal vormde. De vennen 
zijn ontstaan als gevolg van het dichtstuiven aan 
het einde van de laatste ijstijd (Weichselien) van 
het toen veel bredere Strijper-Aadal, waardoor 
de afwatering stagneerde. In sommige vennen 
stond alleen 's winters water tijdens perioden 
met hoge grondwaterstanden. Onder invloed 
van specifieke bodem processen, verbonden aan 
deze periodiek hoge grondwaterstanden, vorm
de zich een ondoorlatende bodemlaag, waarop 
water stagneerde en waardoor ook 's zomers in 
de vennen water bleef staan. Veel vennen zijn 
hierna dichtgegroeid met veen, dat er later door 
de mens weer is uitgehaald. Tot 1920 staat de 
plaats waar nu het Hondsven ligt op de kaart 
aangegeven als een ondiepe, drassige plek (geen 
open water) in een vochtig heideterrein. Om
streeks 1920 wordt het gebied ontgonnen en is 
het deels als akkerland, deels als grasland in ge
bruik. Pas in 1950 verschijnt het Hondsven als 
een duidelijk omlijnde waterplas te midden van 
graslanden op de kaart. Waarschijnlijk is het 
ven tussen 1920 en 1950 uitgeveend, waardoor 
open water ontstond. Tijdens de laatste ruilver
kaveling in 1979 zijn, met uitzondering van het 
Hondsven, alle andere vennen in dat gebied ver
dwenen. Zo is ook het bekende Pastoorsven 

verdwenen, dat op 400 m ten zuidwesten van het 
Hondsven was gelegen. 
Het Hondsven (zie fig. 3) is vrijwel rond van 
vorm en heeft een doorsnede van ± 50 m. 
Doordat een hoge oevervegetatie ontbreekt gaat 
het ven direct over in het grasland. Precies op de 
oeverlijn bevindt zich een schrikdraadafraste
ring. In bepaalde perioden van het jaar kan het 
vee het ven als drinkpoel gebruiken. 
Het vegetatie-aspect wordt bepaald door enkele 
velden van Mattenbies {Scirpus lacustris), waar
tussen een dichte begroeiing van hoofdzakelijk 
Klein kroos {Lemna minor). Watervorkje {Ric-
ciella fluitans) en Sterrekroos {Callitriche spe
cies), weinig Gewone waterranonkel {Ranuncu
lus aquatilis), en een dik pakket van dood plan
tenmateriaal, voornamelijk van Mattenbies. In 
het grootste veld Mattenbies, waarin de meeste 
kwakende Knoflookpad-^ werden gehoord, 
bedroeg de waterdiepte in de eerder genoemde 
periode van april gemiddeld 70 cm. De noorde
lijke helft van het ven is plaatselijk aanzienlijk 
dieper en bestaat voornamelijk uit open water 
zonder vegetatie. In dat deel werden geen kwa
kende S S gehoord. Het waterpeil is in het voor
jaar zo hoog, dat sommige schrikdraadpaaltjes 
meer dan een meter van de oever in het water 
staan. Vanaf juli beginnen de oevers droog te 
vallen. Het midden van het ven houdt altijd wa
ter. 

Het Hondsven is gelegen te midden van veld-
podzolgronden. De hydrologische omstandig
heden waaronder deze bodems ontstaan zijn, 
zijn ook nu nog aanwezig: in de winter vrij hoge 
grondwaterstanden tot dicht onder het maai
veld, terwijl in de zomer het grondwater vrij 
diep wegzakt. Uit fig. 2 is af te lezen dat het 
venpeil minder sterk fluctueert dan het grond
waterpeil in een grondwaterstandsbuis dicht bij 
het ven. Bij hoge grondwaterstanden zien wij 
een 'aftopping' van het venpeil, een gevolg van 
de afvoer van venwater via een tijdens de ruil
verkaveling gegraven greppel, die hoger ligt dan 
de overige sloten en pas bij hoge waterstanden 
als afvoergang gaat functioneren. Bij grondwa
terstanden lager dan 28,40 m + N.A.P. zakt 
het venpeil niet meer mee met het grondwater 
als gevolg van de ondoorlatende bodemlaag. 
Tot juli blijft het peil vrij constant, doordat er 
een evenwicht bestaat tussen de hoeveelheid 
neerslag en de verdamping. In juli zakt het peil 
ten gevolge van de afname van de hoeveelheid 
neerslag. Dit beeld weerspiegelt zich ook in de 
samenstelling van het venwater (fig. 2). Tijdens 
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Fig. 3. Hondsven, Gastel. Situatie op 26 mei 1981. (Foto: A.H.P. Stumpel.) 

de hoge grondwaterstanden in de winter staat 
het venwater aan de randen in contact met het 
grondwater. Het ven wordt dan enerzijds ge
voed door lokaal grondwater en oppervlakkig 
naar het ven afstromend water, die beide sterk 
door de bemesting beïnvloed zijn (grondwater
samenstelling: chloridegehalte 50-90 mg/l, cal-
ciumgehalte 40-60 mg/l, sulfaatgehalte 100-200 
mg/l); anderzijds vindt verdunning van het ven
water door regenwater plaats. Het chloridege
halte is een goede bemestingsindicator, omdat 
het in allerlei meststoffen in vrij grote hoeveel
heden voorkomt en in het grondwater vrijwel 
geen bindingen aangaat met andere stoffen. 
Niet door bemesting beïnvloed grondwater on
der grasland bevat 5-15 mg Cl/l. Het is opmer
kelijk dat de vennen, waarin Strijbosch (1979) 
ontwikkelde eieren van Knoflookpadden 
vond, zo'n laag chloridegehalte hadden (10-21 
mg/l). Wanneer het grondwater beneden het ni
veau van 28,40 m + N.A.P. daalt, wordt het 
ven alleen gevoed door regenwater en inciden
teel bij stortbuien door oppervlakkig afstro
mend water: er treedt verdere verdunning op 
van het door de bemesting beïnvloede venwater, 
doordat aanvankelijk de neerslag de verdam
ping overtreft (het chloridegehalte en het elek
trisch geleidingsvermogen dalen). Later in het 
seizoen (ju'i) overheerst de verdamping: het 
chloridegehalte stijgt. De concentraties van de 
andere ionen (nitraat, sulfaat en calcium) ne
men ondanks deze verdamping af ten gevolge 
van de opname via biochemische processen (on
der andere door de vegetatie). Ook het elek
trisch geleidingsvermogen (een maat voor de to
tale hoeveelheid van de in het water opgeloste 
stoffen) zien wij door deze opname, ondanks de 

verdamping en de hogere concentratie van stof
fen die hiervan het gevolg zou zijn, niet toene
men. 
Het Hondsven kan dus omschreven worden als 
een ven dat in de winter en het voorjaar vrij 
sterk door bemesting beïnvloed wordt. Deze 
beïnvloeding is echter niet zo sterk als op grond 
van de hoge concentraties meststoffen in het 
grondwater verwacht zou kunnen worden, om
dat ook bij hoge grondwaterstanden de ondoor
latende bodemlaag het venwater enigszins iso
leert van het grondwater en de neerslag een ver
dunnende werking kan uitoefenen. Bij lagere 
grondwaterstanden in de zomer is het venwater 
geïsoleerd van het grondwater en wordt de sa
menstelling alleen bepaald door neerslag, ver
damping en biochemische processen. Door de 
bemestingsinvloed is het ven minder zuur (pH 
6,4-8,6) dan het onder natuurlijke omstandighe
den geweest zou zijn (pH 3,6-4,4; vgl. de huidi
ge heidevennen). De hoge pH-waarde van 8,6 is 
mogelijk te verklaren door plotselinge algen-
groei ten gevolge van temperatuurstijging en 
isolatie van het venwater. 
Wij willen wel duidelijk vermelden dat dit alge
mene beeld geschetst is op grond van één sei
zoen hydrologisch onderzoek. Niettemin geven 
deze gegevens naar onze mening belangrijke in
formatie over relevante hydrologische proces
sen in en rondom het ven. 
Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden 
waar de zomer- en winterbiotopen van de Knof
lookpad liggen. Gericht hiernaar zoeken was ter 
plaatse echter ook vrijwel onmogelijk. Het dier 
dat op 11 mei 's nachts om 24.00 uur op een 
zandpad werd aangetroffen (S, 41 mm), bevond 
zich 600 m ten noorden van het ven en bewoog 
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zich precies van het ven af in de richting van het 
Langbosch. Wij namen aan dat dit dier uit het 
ven kwam, gezien het ontbreken van andere po
tentiële biotopen in de omgeving. Pas op 2,5 km 
afstand van deze plaats liggen op Belgisch 
grondgebied drie vennen, die mogelijk als 
voortplantingsplaats voor de Knoflookpad ge
schikt zijn; hierin werden door ons echter geen 
Knoflookpadden waargenomen. Op 1350 m af
stand liggen tussen de dorpen Gastel en Budel 
nog twee volledig met riet en wilgenstruweel 
dichtgegroeide poelen langs de Aa. Omdat deze 
moerasjes pas laat in het seizoen ontdekt wer
den, konden ze niet meer op amfibieën onder
zocht worden. Ze lijken in de huidige toestand 
voor Knoflookpadden echter totaal ongeschikt. 
Het is aannemelijk, dat ze vroeger wel Knof
lookpadden hebben gehuisvest, zoals hieronder 
nog zal blijken. 
De Knoflookpadden zijn bij inwoners van 
Gastel bekend onder de naam Gifpadden. In de 
kelder van een woning in de bebouwde kom van 
Gastel (gelegen op 600 m ten oosten van het 
Hondsven) waren door de bewoner op 21 april 
vijf Knoflookpadden aangetroffen, die hij ge
vangen had en in een rioolputje deponeerde. 
Tijdens ons bezoek, twee dagen later, troffen 
wij nog slechts één dier aan. Dit dier was een ! 
met eieren, ongetwijfeld op weg vanuit haar 
winterbiotoop naar het ven. Over zomer- en 
winterbiotopen kan niet méér gezegd worden, 
dan dat wij door een rechte lijn te trekken tus
sen het ven en de plaatsen van de gevonden die
ren een mogelijke richting ervan kunnen bepa
len. De plaatsen waar de op het land verblijven
de dieren werden aangetroffen kunnen echter 
een verkeerd beeld geven, omdat de kans om 
juist op die plaatsen dieren te vinden ten opzich
te van veel andere terreinen waarschijnlijk rela
tief hoog is. Het is daarom goed mogelijk dat de 
Knoflookpadden in zomer en winter toch ver
spreid op ruime afstand rondom het ven verblij
ven, mede gezien de aard van het landschap. 
Gezien de geschiedenis van het terrein, waarin 
het Hondsven is gelegen, is het niet waarschijn
lijk dat de Knoflookpadden dit vóór 1920 be
woond hebben, omdat het toen als biotoop nog 
ongeschikt was. Ons studiegebied bevat nu nog 
een aantal vennen die van hetzelfde type zijn als 
de vennen ten westen van Gastel in de periode 
dat daar nog hei was. Ondanks intensief zoeken 
zijn in de huidige heidevennen in de buurt 
(Kraanvennen, Klotvennen) geen Knoflookpad
den gevonden. Ook uit de literatuur blijkt wel 

dat deze ventypen, waarschijnlijk door hun ho
ge zuurgraad en oligotrofie, niet geschikt zijn 
als voortplantingsplaats voor Knoflookpadden 
(Strijbosch 1979). Ondanks het feit dat de zuur
graad van de huidige heidevennen ten gevolge 
van industriële emissies mogelijk iets hoger ligt 
(lagere pH) dan vroeger, menen wij dat deze 
vergelijkbaarheid nog steeds opgaat. 
Als wij nagaan waar de Knoflookpadden oor
spronkelijk vandaan gekomen kunnen zijn is er, 
gezien het landschap, eigenlijk maar één moge
lijkheid. Het is het meest aannemelijk dat de 
Knoflookpadden via de beekdalletjes vanuit het 
zuiden de vroegere heidegebieden konden bin
nendringen. In het Gastelse geval moet dat dan 
via de Aa zijn gebeurd, die even ten oosten van 
Gastel vanuit België naar het noordoosten 
stroomt. De Knoflookpadden gedragen zich in 
dit gebied dan dus als cultuurvolgers, die zich 
via ontginningen verder kunnen verspreiden. 
Een dergelijke beschouwing maakt het huidige 
voorkomen van de Knoflookpad in het aan
grenzende België (Hamont en omgeving) zeer 
waarschijnlijk. Bovendien is het dan goed mo
gelijk dat deze soort zich ook stroomafwaarts 
langs de Aa tot Soerendonk of verder heeft ver
breid. Dit laatste gebied (met onder andere het 
Buulder Broek) lag echter buiten ons studiege
bied, zodat ook deze vraag voorlopig nog open 
blijft. Het huidige voorkomen van Knoflook
padden in het Hondsven maakt het vrijwel ze
ker dat ze destijds ook in het Pastoorsven voor
kwamen, dat qua bemesting en vegetatie met 
het Hondsven overeenkwam. 
Het lijkt er niet op dat de Knoflookpadden zich 
via de Strijper Aa verder verspreid hebben, ge
zien het feit dat wij ze ondanks intensief zoeken 
niet aantroffen in wateren als het Turfwater, 
het Goor, de Strijper Heg en in het moerasge
bied ten zuiden van Leenderstrijp. Ter hoogte 
van de Gastelsche Heide lag echter tot voor kort 
een aantal moerasjes direct langs de Strijper Aa 
op de grens met het cultuurland. De twee moe
rasjes die nu nog over zijn (restanten van Schep
sel en Weijers), hebben nauwelijks meer open 
water. Wellicht hebben in deze moerasjes Knof
lookpadden gezeten; wij troffen ze er nu niet 
aan. Vanwege de relatief korte afstand tussen 
Turfwater/Goor en het Hondsven was en is di
recte vestiging vanuit het Hondsven in deze wa
teren eventueel wel te verwachten. Uit het bo
venstaande blijkt dat het Hondsven zeer belang
rijk is voor amfibieën: het aantal soorten dat er 
zich voortplant, is groot (vijf), er komt een zeld-
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zame soort voor, en het is een van de weinige 
plaatsen in de omgeving van Gastel waar amfi
bieën voorkomen. Wellicht is de situatie door 
de recente wijzigingen in het landgebruik echter 
minder stabiel geworden, en zijn de populatie-
dichtheden van de amfibieën veranderd ten op
zichte van de periode vóór de ruilverkaveling. 
Dat het Hondsven nog bestaat is puur toeval. 
Toch zal het met bovenstaande gegevens in de 
hand duidelijk zijn dat bescherming van het ven 
en van het omringende landschap uit het oog
punt van natuurbehoud van groot belang is. 
Het lijkt zeer de moeite waard om in de toe
komst ook eens naar andere diergroepen (b.v. 
macro fauna) in het Hondsven te kijken. Vanuit 
andere diergroepen zullen eveneens argumenten 
voor bescherming van het ven verkregen kun
nen worden. 
Het Hondsven heeft een bijzonder kwestbare 
positie. Het wordt hoogstens tijdelijk als drink
poel voor het vee gebruikt, verder heeft het voor 
de 'landbouw' geen functie. Daarom bestaat het 
gevaar dat het ven bij de eerste de beste gelegen
heid alsnog gedempt zal worden. Een ander 
reëel gevaar is dat er vissen in zullen worden uit
gezet, zoals in zoveel poelen in heel Nederland 
gebeurt. Veel vissen zijn predatoren van amfi
bieën, vooral van hun eieren, larven en juvenie-
len. Ook het wegvangen van dieren ten behoeve 
van terrariumhouderij en handel is op veel 
plaatsen een ernstige bedreiging voor amfibieën 
gebleken. Ondanks het risico van het publiceren 
van detailgegevens meenden wij toch deze infor
matie te moeten vastleggen. Wij vertrouwen er 
op dat de lezers van dit verhaal hun verantwoor
delijkheid in deze zullen kennen. 
De Knoflookpad bereikt in Nederland de west
grens van zijn areaal en is landelijk zeldzaam te 
noemen (Stumpel 1981). Lokaal komt hij in het 
oosten en zuiden van het land misschien nog in 
grote populaties voor, hoewel deze soort, even
als de andere amfibieën, ongetwijfeld te lijden 
heeft van het op grote schaal verdwijnen van 
voortplantingspoelen en de intensivering van 
het landgebruik (vgl. Van den Munckhof 1979). 
Van de Bund (1964) meldde reeds een vermoe
delijke achteruitgang in Nederland. Ook uit het 
buitenland komen verontrustende berichten 
over de situatie van de Knoflookpad (bijv. 
Schulte & Geiger 1980). Daarom is het geboden 

Summary 

In The Netherlands, a new locality of the Spade Foot Toad ( 

zuinig te zijn op actuele vindplaatsen. Zou de 
Knoflookpad uit het Hondsven verdwijnen, dan 
zal hij voor het hier beschreven gebied verloren 
zijn, omdat momenteel uitwijkmogelijkheden 
lijken te ontbreken. Alleen wanneer nu actief 
maatregelen genomen worden, kan dit risico 
verkleind worden. Wij denken hierbij niet aan 
het overplaatsen van dieren, maar aan het creë
ren en restaureren van wateren, die daardoor 
mogelijk geschikt worden als voortplan
tingsplaats. Hoewel de waterkwaliteit, vereist 
voor een voortplantingspoel van de Knoflook
pad, door ons verhaal bepaald nog niet duide
lijk is vastgesteld, lijken zich toch wel enkele 
mogelijkheden aan te dienen: 
1. De dichtgegroeide moerasjes langs de Aa ten 
zuidoosten van Gastel zouden geschoond kun
nen worden, waarbij (een deel van) de vegetatie 
verwijderd en bepaalde gedeelten eventueel uit
gediept worden. 
2. De moerasjes Schepsel en Weijers langs de 
Strijper Aa komen voor dezelfde behandeling in 
aanmerking. 
3. Men zou geheel nieuwe poelen kunnen gra
ven. In verband met het beheer op lange termijn 
zouden deze het best kunnen liggen op de grens 
van cultuurland en natuurterrein, zoals bij de 
Gastelsche Heide en het Langbosch. Gezien de 
aard van het substraat zullen nieuwe poelen in 
de natuurterreinen zelf wel te zuur zijn. Als al
leen die mogelijkheid bestaat, zullen speciale 
beheersmaatregelen genomen moeten worden 
om een hogere pH en trofiegraad te garanderen. 
4. Het lijkt ons nog goed mogelijk dat de Knof
lookpadden eens het ten noorden van het Lang
bosch gelegen Goor zullen bevolken, wanneer 
de herinrichting daarvan voltooid is (begin 
1982). 
5. Tenslotte bestaat er altijd nog de mogelijk
heid dat de Knoflookpadden zich zullen vesti
gen in Gastelse tuinvijvers met een goede water
kwaliteit. Voorwaarden hiervoor zijn wel dat 
die voldoende diep zijn en dat ze geen vissen en 
watervogels herbergen. 
Mocht het Hondsven onverhoopt toch verdwij
nen, dan kan de Knoflookpad zich door middel 
van deze nieuwe biotopen misschien in het ge
bied handhaven. Wij hopen echter dat de 
Gastelse populatie een gedwongen verhuizing 
bespaard zal blijven. 

has been recorded, situated close to the Belgian 
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border. Data are given about the spawning pond, concerning hydrology, hydrochemistry, soil, flora, fauna and human usage 
of it. A description of the landscape in which the pond as well as the summer and winter habitats are situated, is given for the 
present and historical situation. Arguments are given for a very recent colonization of the area by these toads. The habitat is 
heavily threatened now. Threats are discussed and measures for safeguarding are suggested. 

Literatuur 

Bund, C.F. van de, 1964. De verspreiding van de reptielen en amphibieen in Nederland. Vierde Herpetogeografisch Verslag. 
Uitgave 'Lacerta'. 72 p. 

Burny, J., 1980. De Herpetofauna van de Hoge Kempen. Stentor 16(3): 39-43. 
Gelder, J.J. van en Hoedemaekers, H.C.M. 1971. Sound activity and migration during the breeding period of Rana tempora-

ria L., R. arvalis Nilsson, Pelobates fuscus Laur. and Rana esculenta L. Journal of Animal Ecology 40: 559-568. 
Gelder, J.J. van en Kalkhoven, J.T.R., 1971. Eieren van de Knoflookpad (Pelobates fuscus Laur.) in de Hatertse en Overas

seltse Vennen. Natuurhistorisch Maandblad 60(3): 39-44. 
Munckhof, P. van den, 1979. Knoflookpadden in het Joostemermeer, een voormalig heideven in de gemeente Horst. Natuur

historisch Maandblad 68(3): 39-42. 
Oomen, H.C.J. 1966. Twee populaties van de knoflookpad Pelobates fuscus op de rechter Maasoever in 1965. Natuurhisto

risch Maandblad 55(2): 21-24. 
Oomen, H.C.J. en Gelder, J.J. van, 1967. Waarnemingen over de oecologie van Pelobates fuscus (Laurenti, 1768). Natuur

historisch Maandblad 56: 21-28. 
Parent, G.H., 1979. Atlas provisoire commenté de l'herpetofaune de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. Les 

Naturalistes Belges 60(9/10): 251-333. 
Pelt, F.L. en Bree, P.J.H, van, 1965. Enkele aantekeningen over de Knoflookpad Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) in Neder

land. Natuurhistorisch Maandblad 54(4/5): 58-65. 
Schulte, G. en Geiger, A., 1980. Amphibien in Nordrhein-Westfalen; Arten, LebensrSume und Gefahrdungen. Mitteilungen 

der Landesanstalt für ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung Nordrhein-Westfalen 5(4): 104-107. 
Sparreboom, M. (red.), 1981. De amfibieën en reptielen van Nederland, België en Luxemburg. A.A. Balkema, Rotterdam. 

284 p. 
Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland, 1963-1977. Atlas van Nederland. Blad VI-2, kaartje F. Staatsuitgeverij, 

Den Haag, 1976. 
Strijbosch, H., 1979. Habitat selection of amphibians during their aquatic phase. Oikos 33(3):363-372. 
Strijbosch, H., 1980. Habitat selection by amphibians during their terrestrial phase. British Journal of Herpetology 6(3): 

93-98. 
Stumpel, A.H.P., 1970. Geluidsactiviteit van Amfibieën (Anura) in het Ketelven gedurende de voortplantingsperiode in 1970. 

Rapport nr. 45, Afdeling Dieroecologie, Katholieke Universiteit Nijmegen. 34 p. 
Stumpel, A.H.P., 1981. Threats to and conservation of reptiles and amphibians in The Netherlands. Proceedings European 

Herpetological Symposium C.W.L.P. Oxford 1980, p. 97-100. 
Vermehren, K., 1977. Kikkers en padden. A.A. Balkema, Rotterdam. 228 p. 

Adres van de auteurs: Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
Postbus 46 
3956 ZR Leersum 

76 


