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Verspreidings- onderzoek met behulp 
van een geologische kaart
De Alblasserwaard (ZH) is een typische Hollandse 
laagveenpolder die van de 11e tot 13e eeuw werd ontgonnen 
vanuit de hoger gelegen oeverwallen langs de rivieren de 
Lek, Merwede, Alblas en Giessen. Zo ontstond het huidige 
eeuwenoude cultuurlandschap met z’n dijken, sloten en het zo 
kenmerkende oer-Hollandse slagenpatroon.

De ondergrond in het centrale gedeelte van de Alblasserwaard 
bestaat voornamelijk uit veen, maar aan de randen van de 
Alblasserwaard werd voor de bedijking door de rivieren 

de Lek, Noord en Merwede een laagje klei afgezet op het 
veenpakket. Op veel plaatsen is deze strook klei enkele 
honderden meters tot wel meer dan een kilometer breed.
Het zijn juist deze kleiige plekken waar de rugstreeppad 
wordt gevonden. De gronden dicht bij de dijk liggen relatief 
iets hoger dan de gebieden verderop in de polder, waar het 
veen door ontwatering in de loop der eeuwen is ingeklonken. 
In de delen van de Alblasserwaard waar het veen dagzoomt 
en waar het een stuk vochtiger is, worden niet of nauwelijks 
rugstreeppadden gevonden. 
Toch blijken de smalle kleiige stroken langs de rivieren niet 
de enige plaatsen in de Alblasserwaard waar de rugstreeppad 
voorkomt. Ook uit het centrale- en oostelijk deel van de 
Alblasserwaard zijn waarnemingen bekend. Deze komen 
vooral uit Hoornaar, Goudriaan en Noordeloos. Deze oude 
dorpen liggen voor een groot deel op donken – rivierduinen 
uit de laatste ijstijd – en stroomgordels – oeverwal- en 
rivierbeddingafzettingen uit de periode van 6000-4000 BP 
– en hierdoor een stuk hoger dan hun omgeving. Mensen 
hielden hier droge voeten tijdens de vele overstromingen 
die de Alblasserwaard hebben geteisterd. Behalve de mens 
benut dus ook de rugstreeppad deze duizenden jaren 
oude landschapselementen, waardoor er midden in de 
veenpolders nog populaties rugstreeppadden zijn te vinden. 

Met behulp van een bodemkaart van de Alblasserwaard ben 
ik in 2014 en 2015 op een aantal zwoele voorjaarsavonden op 
zoek gegaan naar roepende rugstreeppadden. Daarbij maakte 
ik gebruik van de lokale wegen die, net als de dorpen, van 
oudsher zijn aangelegd op de hogere en stevige stroomgordels. 
Tot en met 2013 was de rugstreeppad bekend uit 65 km-hokken 
(bron: NDFF / Waarneming.nl). In het voorjaar van 2014 en 2015 
hoorde ik, tijdens de ‘geologische’ inventarisatie, in nog eens 
27 nieuwe km-hokken rugstreeppadden. Daarnaast werden ook 
in Alblasserdam en Goudriaan nog twee km-hokken ontdekt. 
De rugstreeppad is nu dus bekend in 94 km-hokken in de 
Alblasserwaard. Helemaal niet gek voor een laagveenpolder in 
het westen van Nederland.

Met een schuin oog op de kaart zie ik nog genoeg plekken 
waar je aan de hand van de ondergrond rugstreeppadden kan 
verwachten. Met een beetje mazzel hoop ik zo volgend jaar de 
100 km-hokken vol te krijgen.

Richard Slagboom

Bodemkaart van de Alblasserwaard. Legenda: 
paars = veen, lichtgroen en groen = stroomgordels, 
donkergroen = kleiafzettingen. 
Gele stippen waarnemingen Rugstreeppad t/m 2013, 
Rode stippen waarnemingen 2014 en 2015  
(Bron: Bart Smit / ESRI Nederland)

Rugstreeppad  
 (Foto: Richard Slagboom)
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Commentaar
Ik kan niet schrijven in het commentaarveld naast pagina 16/17 dus 
daarom hier:

Foto's pagina 17 in kadervlak rechtsboven zoveel mogelijk naar boven 
schuiven. Reden is dat de smalle tekstkolom (rechterkolom) naast de foto 
niet zo mooi staat en we dit dus zo klein mogelijk willen maken.

Foto's pagina 17 in kadervlak rechtsonder graag omdraaien. Dus de mooie 
foto links en de facebook-pagina foto rechts.

Kaartje pagina 18 (bodemkaart) vervangen door nieuw aangeleverde 
bestand.

Foto pagina 19 rechtsonder graag groter opnemen dus ruimte erboven en 
rechts ervan ook benutten.

Maandagochtend 7 september met Fenna Blauw van Staatsbos-
beheer op een verkenningstocht door het Bargerveen; we lopen 
over een kade waar regelmatig tijdens de monitoring gladde 
slangen en adders geteld worden. Het weer is onstabiel, korte 
buitjes met felle zonnige opklaringen en de temperatuur is 
ongeveer 18 oC en bijna windstil.

Al gauw zien we de eerste adder een volwassen vrouwtje. Even 
verderop ligt er een potloodgroot pas geboren exemplaar. 
Opeens zien we een rare kluwen slang liggen, om niet te 

verstoren naderen we voorzichtig en zien vol verbazing een 
gladde slang een addertje (sub addult) wurgen. Even later begint 
de maaltijd en de kop van het addertje verdwijnt in de bek van 
de gladde slang. Intussen blijft de wurggreep intact. We hebben 
verder de slang met rust gelaten en met spijt het ritueel niet 
verder gevolgd want we wilden verder niet verstoren.

Worst op het 
menu

Wat vangt de kat?

Gladde slang eet  
jonge adder

Dat de opportunistische ringslang ons zo nu en dan verrast zal 
niemand meer verbazen maar de onderstaande melding geeft 
een geheel nieuwe dimensie aan het begrip cultuurvolger.
Lei Paulssen is in Zuid-Limburg intensief met de ringslang 
bezig. Zo vangt Lei de dieren om met behulp van vangst- 
terugvangst iets te kunnen zeggen over populatiegrootte, groei 
en verplaatsingen. Nu willen ringslangen bij vangst nog wel eens 
hun prooi uitbraken, meestal een al dan niet dode kikker, pad 
of salamander. Maar de ringslang (een zwanger vrouwtje van 
106cm) die Lei ving braakte een barbecueworst uit, zo’n typische 
duitse Weisswurst! 

Vanuit het uiterste zuidoosten van het land ontvingen we 
bijgaande foto van een door een kat gevangen en gedode 

ringslang. Dit was al 
de derde ringslang die 
door deze kat werd 
gevangen. In een klein 
reservaat langs de 
Worm, ingericht voor 

 De ringslang blijkt een cultuurvolger en eet nu 
ook barbecueworst. (Foto: Lei Paulssen)

 (Foto: Ria Kramer)

onder andere de ringslang, zijn met behulp van cameravallen 
vele katten vastgelegd die ‘meppen naar alles wat beweegt’. Het 
behoeft geen betoog dat de plaatselijke ringslangbeschermers 
deze loslopende katten liever kwijt dan rijk zijn; en daarmee 
past deze melding prima in de discussie die momenteel gevoerd 
wordt over katten in de natuur. Heb jij ook een vergelijkbare 
melding of ervaring met katten en herpetofauna of vis, maak een 
berichtje en stuur hem door naar redactie@ravon.nl. (Foto: Schmitz)


