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Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfibieën | Meetprogramma's Zoetwatervissen | Reptielen | Amfibieën

Mijn naam is Jesper Berndsen, 29 jaar en woon 
tegenwoordig in Pijnacker. In 2012 ben ik afgestudeerd 
op Van Hall Larenstein in Velp met een onderzoek naar de 
knoflookpad voor Natuurbalans-Limes Divergens. Sindsdien 
ben ik ook actief als vrijwilliger bij RAVON. 

In 2012 ben ik begonnen met de aantalsmonitoring 
(knoflookpad en kamsalamander) van drie poelen in Gorssel. 
Inmiddels zijn dit geen drie poelen meer, maar negen. 
Gedurende de winter bezoek ik alle eigenaren om toestemming 
te vragen voor het onderzoek. In het voorjaar voer ik 
alle avondtellingen uit gewapend met een notitieboekje, 
zaklamp en een vishengel met daaraan een hydrofoon. 
Van kamsalamander tel ik het aantal individuen en voor 
knoflookpad luister ik naar de kooractiviteit. Daarnaast noteer 
ik ook alle overige soorten die er voorkomen. Vaak neem ik 
de kinderen van de eigenaren ook een avond mee waarbij ik 
ze laat zien wat voor een moois er allemaal in hun achtertuin 
zit. Naast deze amfibieënmonitoring in Gorssel probeer ik 
jaarlijks ook enkele km-hokken voor het Meetprogramma 
Zoetwatervissen te inventariseren. 

Interesse voor vissen, reptielen en amfibieën heb ik altijd al 
gehad maar door de excursies en het Hemelvaartweekend van 
RAVON waarbij je veel nieuwe mensen leert kennen en gave 
soorten ziet is het echt een hobby geworden. Wat bovenal altijd 
leuk blijft is met je schepnet het verborgen onderwaterleven 
naar boven halen en genieten van deze prachtige dieren. Het 
zien van de eerste knoflookpad of kamsalamander van het jaar is 
altijd leuk en als je ‘s nachts alleen ergens op een oever staat en 
er ineens een enorme meerval langs zwemt dan is dat best wel 
spannend. Maar de leukste ervaring voor dit jaar was wel dat ik 
eindelijk een knoflookpad had gevonden die daadwerkelijk naar 
knoflook rook!

Tip voor vrijwilligers
Bijna alle poelen die ik onderzoek zijn eigendom van een 
particulier. Als dank dat ik hier mag monitoren geef ik alle 
eigenaren jaarlijks enkele zoekkaarten en RAVON-bladen samen 
met een waarnemingsoverzicht van al mijn waarnemingen uit 
hun tuin. Vooral dit overzicht wordt erg gewaardeerd. Ik kan 
iedereen die op particuliere terreinen inventariseert, aanraden 
om dit ook te doen. Zij krijgen hierdoor meer inzicht in wat je 
nu al die avonden uitspookt en het is natuurlijk altijd leuk om te 
weten welke dieren allemaal in je tuin zitten!

Naomi Lambrikx RAVON

 www.ravon.nl/hemelvaartweekend
 www.ravon.nl/vissenweekend

Vrijwilliger aan het woord
Jesper Berndsen

Eerste knoflookpad (op de 
voorgrond) van het jaar. 

Vissenweekend Drenthe, leuk om 
aan deel te nemen!

Jeugd Lendersprijs

Tijdens de RAVON-dag op zaterdag 10 november jl. 
heeft Jesper de Jeugd Lendersprijs gewonnen. Hij 
ontving de prijs, bestaande uit een bronzen beeldje van 
een boomkikker en een oorkonde, uit handen van John 
Melis, voorzitter Raad van Toezicht RAVON. 


