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Amfibieën verrijken een tuin en maken zich nuttig door zich te 
goed te doen aan allerlei klein gespuis, zoals slakken, vliegen, 
spinnetjes, mieren en muggenlarven. Veel mensen helpen 
de kikkers, padden en salamanders een handje door ze hun 
stadstuin als leefgebied aan te bieden en deze amfibievriendelijk 
in te richten! Ook sloten en vijvers in de stad trekken veel 
amfibieën aan. Vooral tijdens de voortplantingstijd in het 
voorjaar.  Tuinen en stadsparkjes blijken vaak ook goed te 
voldoen als woongebied voor amfibieën tijdens hun landfase. Ze 
vinden er voedsel en schuilplekjes.

Amfibieën in uw omgeving met stip gestegen
Uit de databank van RAVON blijken waarnemingen van 
amfibieën in de stad weinig te worden doorgegeven. Een 
enkele waarneming van amfibieën in tuinvijvers en amfibieën 

die worden gemeld tijdens de voorjaarstrek op weg naar hun 
voortplantingswater. Maar voor een goede bescherming is 
het nodig ook de verspreiding in bebouwd gebied goed te 
kennen, ook van de ‘gewone’ soorten als gewone pad, bruine 
kikker, groene kikker en kleine watersalamander. Daarom biedt 
RAVON vanaf dit voorjaar op haar website de mogelijkheid 
om eenvoudig algemene soorten in stad of dorp te melden. 
Iedereen met internet kan meedoen. Kijk voor meer informatie 
op www.ravon.nl.
Heeft u ook een mooi verhaal achter de stip (zie kader) geef dit 
dan aan door aan k.joosten@ravon.nl.

Beschermen van amfibieën in de stad
Met behulp van verspreidingsgegevens kan RAVON de 
amfibieën in de stad nog beter beschermen. Zo helpen wij door: 

Amfibieën in de stad

Het verhaal achter de stip

Een zondagmorgen vlak voor de drukke kerstdagen.  Langzaam laat ik me in het warme bronwater zakken en 
meevoeren met de stroom. Onder mij zwemt een kikker met me mee. Vlak boven de bodem. Tot ik me realiseer dat 
de kikker zijn uitgestrekte achterpoten niet beweegt. Met behulp van het schepnet van de behulpzame badmeester 
wordt een dode bruine kikker opgevist. Vers en helemaal gaaf, net dood. Het blijkt vaker te gebeuren aldus de 
badmeester. Rondom het buitenbad leven dus meerdere bruine kikkers. Aangetrokken door het warme bronwater. 
Ik geef mijn waarneming door aan RAVON en zo zal dit verhaal als een stip in toekomstige  verspreidingskaartjes 
worden weergegeven. Een bruine kikker in het buitenbad van Sanadome te Nijmegen. Een amfibie in de stad.
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Op 5 december 2012 ontvingen wij onderstaand bericht van 
Marein Verbeek. 
 
“In Vught heeft iemand een ringslang gezien (met foto’s!). Tot 
ik de foto’s zag was mijn reactie: “kannie”. Ik heb even snel de 
NDFF bekeken en zag dat er 7 waarnemingen in de omgeving 
van Den Bosch en Tilburg zijn in de laatste 100 jaar. Meest 
recente is omgeving Den Bosch: 1990. In 2010 is in de omgeving 
van Eindhoven een doodgereden exemplaar gevonden.
 
Nu is mijn gedachte dat deze ringslang op een of andere manier 
met materiaal of grondstoffen voor de verbreding van de A2 is 
meegekomen. Wat zijn de ervaringen bij RAVON met dat soort 
verplaatsingen? Zijn er nog andere mogelijkheden voor het 
verschijnen? Alvast dank voor een antwoord.”
 
Het antwoord vanuit RAVON luidde als volgt: 
“Dat kan zeker wel ja. Er zijn meerdere gevallen bekend van 
getransporteerde ringslangen en eieren daarvan. Daarnaast 
wordt er ook wel wat gesleept met dieren (uitzetten dus) en dat 
valt dus ook niet uit te sluiten. Maar interessante waarneming!”

Marein Verbeek & Richard Struijk

Ringslang in Vught

l  het verstrekken van informatie over het amfibievriendelijk 
inrichten van tuinen en tuinvijvers (folder Kijk een kikker en 
info website)

l  het verstrekken van informatie over uitklimvoorzieningen 
voor amfibieën die in straatkolken of andere putten terecht 
komen

l  het adviseren bij het aanleggen en onderhouden van 
amfibietunnels zodat amfibieën in de stad veilig hun 
voortplantingswater kunnen bereiken (www.padden.nu) 

Kris Joosten

Dit Groen en Doen project wordt mogelijk gemaakt door het 
Ministerie van Economische Zaken


