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De economische crisis, kapitaal gesteggel tussen belangheb-
bende partijen, eindeloze procedures over bestemmingsplannen, 
ontheffingen en allerlei milieuonderzoeken: het zit de rugstreep-
padden op een bouwterrein in Uithoorn absoluut mee. Want dit 
terrein ligt nu al zo’n 15 jaar braak en sinds het prille bos enkele 
jaren geleden is gerooid en versnipperd floreren de gestreepte 
ratelaars als nooit tevoren. Hier een stuk asfalt met een mooie 
plas, daar een flinke hoop houtsnippers. Een poel op een stuk 
plastic, en een vochtig deel dat constant wordt gevoed door... 
zeg het maar. Kwelwater? Een lekkende waterleiding? 

Feit is dat de rugstreeppadden het er uitermate goed bij doen. 
Op sommige avonden hoor en zie je zomaar 15 volwassen 
padden op een paar vierkante meter, en op diverse plaatsen 
iets verder weg hoor je er nog meer. Voornamelijk mannetjes 
die vechten om de binnendruppelende vrouwtjes. De herrie 
die de beestjes maken is dan bijna oorverdovend wanneer je je 
tussen 10 tegelijkertijd roepende mannen begeeft. Maar dat is 
de moeite waard. Al jaren geniet ik van dit schouwspel, liggend 
op mijn buik op het asfalt. Zodra er ergens beweging is ‘rennen’ 
er drie mannetjes op af. Even met mijn vingers in het water en 
dan heb je zomaar de krachtige greep van een rugstreeppad 
om je vingers. Arme vrouwtjes, standvastig blijven de mannen 
knijpen. Soms strompelt een vrouwtje met wel vier mannetjes 
op haar rug naar het water. Eens strompelde een gewone pad 
met twee mannetjes rugstreeppad op haar rug langs het water. 
Vermoedelijk wilde ze alleen maar een hapje eten en prikkelde 
ze de mannen toen ze te dicht in de buurt kwam. Maar meestal 
zit er gewoon op iedere meter een man te wachten tot de 
potentiële partner verschijnt. 

Soms is er een rugstreeppad die een beetje meer opvalt dan 
de anderen. Zoals de pad van deze foto’s, die ik voor het eerst 

herkenbaar vastlegde in 2011. Deze man 
heeft een iets afwijkende streep, een 
beetje zoals de wegmarkering uit de TV-
reclame van Centraal Beheer van 20 jaar 
geleden. Je weet wel, die rasta met zijn 
lijnentrekwagentje die uitweek voor een 
egel terwijl hij meezong met “Mockingbird 
Hill”. Zo is de streep op de rug van deze 
pad, alsof de tekenaar uitschoot en besloot 
daarna maar gewoon verder te gaan zoals 
eigenlijk de bedoeling was. In 2012 zag ik 
deze man, toen de sneeuw op het terrein 
gesmolten was, weer in de plas zitten, dit 
keer luid roepend. Rustig nam ik met mijn 

mobiele telefoon wat foto’s terwijl de pad ongestoord letterlijk 
een enorme keel opzette.

Het is nu 2013 maar voor je het weet is het zover en komen ze 
weer tevoorschijn. Ik kan niet wachten om te gaan kijken of 
deze scheve streep weer aanwezig is. 2013 zullen ze nog wel 
halen, in ieder geval zolang het voortplantingsseizoen duurt, 
volgens de ontheffing van het Ministerie gedurende mei en 
juni. Dus in die maanden mogen ze de padden niet storen. 
Maar in juli en ook in augustus roepen de mannen nog volop. 
En is het voortplantingsseizoen niet pas afgelopen als de larven 
zijn gemetamorfoseerd? Ik zal het in de gaten houden en me 
hard maken voor deze scheve streep en al zijn rechtgestreepte 
soortgenootjes, hoewel hier vroeg of laat onvermijdelijk 
honderden woningen zullen verschijnen. Zal ik de scheve streep 
in 2014 dan weer treffen in het compensatiegebiedje enkele 
kilometers verderop?
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