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De leden van de Werkgroep Amfibieën en Reptielen Friesland 
(WARF) en de Vereniging voor Natuurbescherming Gorredijk e.o., 
die elk voorjaar druk in de weer zijn om zoveel mogelijk kikkers en 
padden veilig over de Poostweg in Olterterp te brengen waren in 
maart zeer geschokt. Het ’Witte Meer’ lag zo goed als droog. 
Het Witte Meer is een fraai ven dat midden in een bos ligt en 
waar jaarlijks duizenden overgezette dieren hun eitjes afzetten. 
’s Winters fungeert het ven echter als natuurijsbaan. Bij navraag 
bleek dat het bestuur van de ijsbaanvereniging ‘’IIsnocht’ uit 
Beetsterzwaag het onzalige plan had opgevat eens groot 
onderhoud te plegen aan de ijsbaan, dat o.a. zou bestaan uit het 
maaien van het gras en het snoeien van wilgen die rondom het 
ven staan. En om droge voeten te houden had men het water 
maar laten weglopen, op een paar geulen na. In mei of juni zouden 
de werkzaamheden vermoedelijk klaar zijn. 
De paddenvrienden vonden de werkzaamheden op dit tijdstip 
in strijdt met de Flora- en faunawet. Ze hadden geen idee 
waar de overgezette dieren nu naar toe moesten. Een geluk bij 
een ongeluk was dat de paddentrek op dat moment door de 
extreme kou volkomen stil lag. Maar zo gauw het weer zachter 
zou worden kon de trek massaal op gang komen. Volgens de 
voorzitter van de ijsclub stond er nog voldoende water in de 
geulen, minimaal wel een meter. Er werd geheel aan voorbij 
gegaan dat amfibieën hun eitjes vaak afzetten in ondiep water dat 
sneller is opgewarmd. Padden zetten hun snoeren zelfs af op de 
bodem. Bij een waterstand van een meter duurt die opwarming 
wel erg lang. Bovendien ging het niet om ‘enkele’ padden of 
kikkers. Zo werden er vorig jaar maar liefst 2.735 amfibieën aan de 
Poostweg overgezet, waaronder 345 zwaar beschermde heikikkers. 
Naast padden worden er ook bruine kikkers, meerkikkers, 
bastaardkikkers, zo nu en dan poelkikkers en vele kleine 
watersalamanders overgezet. Zulke grote aantallen dieren kunnen 
volgens de paddenvrienden niet met zijn allen in de overgebleven 
geulen leven. Bovendien kon het water verdampen als de regen 
achterwege bleef. En er stonden al tal van reigers en ooievaars 
de zaak leeg te vissen, nu de zich in het ’Witte Meer’ bevindende 
amfibieën zich concentreerden in het resterende water.
Bovendien is het na de paddentrek de beurt aan de groene kikker 
om het Witte Meer op te zoeken om eitjes af te zetten. Ook dat 
dril zakt naar de bodem. Als er niet snel maatregelen werden 

Paaiplek amfibieën net op tijd gered
getroffen zou men de kikkerkoren, waar het Witte Meer eveneens 
om bekend staat, dat jaar niet meer kunnen beluisteren. 
Niet alleen amfibieën dreigden de dupe te worden. Ook de 
talloze ringslangen die daar leven maken dankbaar gebruik van 
het enige grote water in de buurt om zich snel te verplaatsen en 
te fourageren. Verder komen de hazelworm en levendbarende 
hagedis er voor. Ook staat het Witte Meer vol met beschermde 
planten zoals het zeldzame oeverkruid, vlottende bies, draadzegge 
en pilvaren. 
Aangezien men een slechte ervaring had met het correct 
handhaven van de waterstanden in dit natuurgebied, werd 
onmiddellijk de milieupolitie ingeschakeld. Die maakte aan het 
bestuur van de ijsclub kenbaar dat ze in overtreding waren. 
Dezelfde dag is men begonnen opnieuw water in te laten. Zelf was 
het ijsclubbestuur van mening dat juist door hun werkzaamheden 
de herpetofauna van het Witte Meer er zo rooskleurig uitzag. 
Na een gesprek met het ijsclubbestuur is aangeraden eerst een 
onderzoek door een ecologisch bureau te laten doen en daarop 
hun eventuele werkzaamheden aan te passen. Er is door het 
bestuur toegezegd een bureau in te schakelen, wat inmiddels dan 
ook is gebeurd. De werkzaamheden zullen nauwlettend worden 
gevolgd door leden van beide verenigingen.

Jelle Hofstra

Op enkele geulen na lag het Witte Meer droog ... 

Ringslang gedood 
door gans?
Deze 1 meter lange dode ringslang is zeer waarschijnlijk te dicht 
bij het nest van een broedende Canadese gans gekomen,  want hij 
lag, ongeveer in tweeën gedeeld, direct naast het nest van de zeer 
agressieve gans. Het tafereel speelde zich af in de kasteeltuin binnen 
de slotgracht te Rimburg. (Foto: Lei Paul Paulssen, juni 2013)

Na ingrijpen van de milieupolitie werd het water weer 
opgepompt ... (Foto’s: Jelle Hofstra)


