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Inleiding

Aanleiding
De knoflookpad is een zeldzame en bedreigde amfibiesoort in Limburg. In 1999 is voor de soort een 
provinciaal overlevingsplan opgesteld waarbij alle voormalige vindplaatsen opnieuw zijn onderzocht 
(Crombaghs et al. 1999). De soort werd toen nog slechts in vier gebieden in Limburg aangetroffen: 
Heereven, Bergerheide, Heythuysen en De Meinweg. In de jaren daarna zijn alle Limburgse populaties 
gemonitord waarbij de aanwezigheid van de soort opnieuw kon worden bevestigd op de Melickerheide 
(Geraeds, 2006). Ook zijn er beheer- en inrichtingsmaatregelen uitgevoerd, zoals de aanleg van nieuwe 
wateren en het opschonen van bestaande wateren (Van Hoof et al., 2005; Geraeds, 2006; Van Hoof et 
al., 2012, Lenders, 2013). Aanvankelijk leek de situatie stabiel, maar helaas bleek de soort achteruit te 
gaan, ondanks alle inspanningen van terreinbeheerders (Geraeds & Van Schaik, 2007; 2009). Op grond 
daarvan zijn in 2010 alle bekende vindplaatsen opnieuw onderzocht (Van Hoof & Crombaghs 2011a). De 
knoflookpad bleek nog maar in drie gebieden voor te komen, maar ook daar achteruit te gaan: Heereven, 
Bergerheide en Meinweg. De andere Limburgse populaties (Heythuysen, Roerdal en Melickerheide) 
bleken te zijn uitgestorven. Enkele jaren later kon ook het Heereven aan dit trieste lijstje worden 
toegevoegd. Hier stierf de soort uit door kolonisatie van de Zonnebaars (Lepomis gibbosus). 

Uitzetten als laatste redmiddel
In 2010 werd geconcludeerd dat beheer- en inrichtingsmaatregelen niet afdoende waren om het tij te 
keren en de soort voor Limburg te behouden (Van Hoof & Crombaghs 2011a). Blijkbaar speelden er ook 
andere factoren een rol. Zekhuis & Ottburg (2008) suggereerden dat genetische verarming wel eens 
een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de knoflookpad in Nederland kon zijn. Processen als 
inteelt (directe familieleden paren met elkaar) en genetische drift (het toevallige verlies aan allelen) 
leiden dan tot verlies aan genetische diversiteit. Bij zeer kleine populaties kan de kans op duurzame 
instandhouding hierdoor sterk afnemen. Harde bewijzen dat genetische verarming heeft geleid tot inteelt 
zijn er niet. Dat vergt intensief en langdurig onderzoek. De tijd om dit te onderzoeken was er niet meer. 
Van de zeven bekende populaties waren er inmiddels vier uitgestorven en bij de resterende populaties 
was de omvang sterk afgenomen, waardoor het risico op uitsterven ook hier groot was. Omdat deze 
onrustbarende achteruitgang op veel plaatsen in Nederland werd vastgesteld, werd de Projectgroep 
Knoflookpad Nederland (PKN) opgericht door Natuurbalans-Limes Divergens BV, Stichting RAVON, 
Wageningen Environmental Research (Alterra) en Landschap Overijssel. Besloten werd om te starten met 
een nationaal herintroductieprogramma: het opkweken en uitzetten van knoflookpadden om bestaande 
populaties te versterken, verdwenen populaties te herstellen en nieuwe gebieden te koloniseren.

Genetica
Onderzoek toont aan dat de knoflookpad in West-Europa tot één genetisch haplotype behoort (Eggert 
et al. 2006; Crottini et al. 2007). Dit is te verklaren door de relatief recente kolonisatie van de soort na 
de laatste ijstijd (ca. 12.000 jaar geleden). Lokale genetische adaptatie is daarmee onwaarschijnlijk 
(pers. med. Drs. B.M. Wielstra). Dit wordt bevestigd door onderzoek in Nederland, waaruit blijkt dat de 
Nederlandse knoflookpadden inderdaad tot één genetisch haplotype behoren (Jansman et al. 2011). Dit 



betekent dat het uitzetten en ‘mengen’ van knoflookpadden uit verschillende Nederlandse gebieden, 
genetisch gezien, geen onverantwoorde risico’s met zich mee brengt. Om het risico uit te sluiten dat 
inteelt een groot negatief effect op het herintroductieprogramma zou hebben werd besloten om in 
nieuwe en/of herstelde leefgebieden dieren uit te zetten van minstens vijf verschillende bronpopulaties. 
Alleen in nog bezette leefgebieden werd hier soms van afgeweken en werd alleen met gebiedseigen 
materiaal gewerkt.

FIGUUR 1. Historisch overzicht van de kilometerhokken met knoflookpadwaarnemingen (Pelobates fuscus) in Limburg (bron 

1980-2008: van Buggenum et al. 2009; 2010: Van Hoof & Crombaghs 2010; 2011-2018: Van Hoof 2016, eigen data).

 
Financiering
Kweek
De opzet en uitvoer van een dergelijk omvangrijk project was alleen mogelijk met de nodige financiële 
ondersteuning. De kweek en uitzettingen werden met name gefinancierd door de verschillende 
terreineigenaren (zie dankwoord). Verder was er ondersteuning van de provincie Limburg binnen enkele 
projecten. 

Monitoring
In 2010, 2014 en 2018 vond er monitoring plaats in opdracht van de provincie Limburg. In de 
tussenliggende jaren werd de monitoring door de beheerders geïnitieerd en gefinancierd en/of door 
vrijwilligers (zie dankwoord) uitgevoerd. Alleen in 2017 bleek dit niet haalbaar en konden niet alle 
gebieden volledig worden onderzocht.



Knoflookpadden opkweken

Eisnoeren als bronmateriaal
Als bronmateriaal is gekozen voor eisnoeren. Dit omdat dat de minste impact heeft op natuurlijke 
populaties en het opkweken van eitjes tot juveniele knoflookpadden een hoog rendement oplevert. 
Afhankelijk van de grootte worden er uit een eisnoer vaak meer dan 1000 larven opgekweekt. Als gevolg 
van de hoge predatiedruk overleeft er in de vrije natuur maar een fractie van de eitjes. Vaak werden 
halve eisnoeren verzameld om de impact op de bronpopulatie verder te verkleinen. Ook werd, een 
enkele uitzondering daargelaten een deel van de larven terug gebracht naar de bronlocatie om aldus een 
eventueel negatief effect op de bronpopulaties verder te verkleinen. Vanaf 2011 zijn jaarlijks eisnoeren 
verzameld van een tiental brongebieden uit verschillende provincies.
Het verzamelen van eisnoeren vond meestal plaats door het intensief afzoeken van de 
onderwatervegetatie. 
Op enkele andere plaatsen, waar de kans op succes zeer klein was (nog maar zeer kleine populaties 
aanwezig of wateren met een zéér overdadige plantengroei) zijn amfibieënrasters rond het 
voortplantingswater geplaatst. Knoflookpadden werden achtereenvolgens in een grote kooi, voorzien 
van pollen pitrus in het water geplaatst in de hoop dat ze daar een eisnoer zouden afzetten. Deze 
methode is een aantal maal succesvol gebleken, maar ging niet altijd goed, onder meer door sterfte van 
knoflookpadden door medicinale bloedzuigers (Hirudo medicinalis) op de Meinweg. Toen is van deze 
methode afgezien. De rasters op de Meinweg werden wel behouden om de omvang van de populatie 
door de jaren heen te kunnen volgen. 

Daarnaast kon gerichter naar een eisnoer worden gezocht omdat bekend was wanneer er meerdere 
volwassen mannetjes en vrouwtjes in het water aanwezig waren. 
Op plaatsen waar een zeer dichte watervegetatie het zoeken naar eisnoeren bijzonder lastig maakte, 
zoals op de Bergerheide en in het Heereven, werden ‘s avonds de exacte locaties van roepende 
knoflookpadden gelokaliseerd en gemarkeerd. De volgende ochtend kon hier dan zeer gericht naar 
eisnoeren worden gezocht. Vaak bleken deze binnen een meter van de roepplekken te liggen.

Pilot 
Met de uitvoering van een compleet herintroducieprogramma met de knoflookpad bestond in Nederland 
geen ervaring, vandaar dat hier in 2010 op kleine schaal mee is geëxperimenteerd. Er kon dat jaar een 
deel van een reeds uitgekomen eisnoer worden verzameld in het Heereven. De jonge larfjes zijn verder 
opgekweekt in kunststof bakken van 30 liter. De volgroeide larven, met vier poten, zijn uitgezet in het 
Zwartwater. In dat gebied kwam knoflookpad niet voor, maar was in potentie wel geschikt voor de soort 
(Van Hoof & Crombaghs, 2011b).



Opschaling
Nadat het eerste jaar succesvol was verlopen kon het aantal uitzetgebieden worden uitgebreid. Daarvoor 
diende ook de kweek te worden opgeschaald. De kleine kweekbakken werden vervangen door tanks van 
800 liter in een speciaal daarvoor gebouwde kas op het terrein van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
De verzamelde eisnoeren werden naar Nijmegen gebracht en in beluchte bakken op kamertemperatuur 
geplaatst waar ze zich snel ontwikkelden. Na korte periode werden de vrijzwemmende larven 
overgeplaatst naar de grote tanks in de kas, waarbij de verschillende bronlocaties gescheiden werden 
opgekweekt. De dagelijkse verzorging bestond uit het verversen van het water en voeren van de larven 
met onder meer visvoer en (voorgekookte) andijvie.
Ook werd een tweede opkweekmethode ontwikkeld, namelijk in leefnetten in de vrije natuur. De 
voordelen hiervan zijn een eenvoudiger onderhoud, de natuurlijke omstandigheden waarin de larven 
opgroeien en het uit dat de larven opgroeien op de locatie waar ze later worden uitgezet, waardoor de 
kans op een goede binding aan het leefgebied maximaal is.

Introducties
Alvorens tot uitzetten over te gaan werden alle populaties getest op de aanwezigheid van de ziektes 
Chytridiomycosis (Chytrid) en Ranavirus door de universiteit van Gent. Alleen wanneer alle test-uitslagen 
negatief waren kon worden overgegaan tot uitzetting.
Met het stadium waarin de uitzettingen plaats vonden is gevarieerd, dit om een balans te vinden 
tussen de kans op predatie en binding van de dieren met het water. Een slechte binding met het 
voortplantingswater zou nadelig kunnen zijn omdat het immers de bedoeling is dat de dieren later als 
adult naar het water terugkeren om zich voort te planten.
Een deel van de larven is in een jonger stadium uitgezet om de kans op binding met het water te 
maximaliseren. Vaak zijn echter volledig volgroeide larven uitgezet. Dit zijn larven waarbij de voorpoten 
zijn doorgebroken en de metamorfose reeds is ingezet. Deze larven verlaten spoedig het water, waarbij 
de kans op predatie in het water klein is. Om de kans op predatie nog verder te verkleinen is een deel 
van de larven verder opgekweekt tot het juveniele stadium in landbakken en later in het jaar in het 
landhabitat uitgezet. Zo wordt de waterfase in de vrije natuur volledig overgeslagen. 

Aangezien het twee tot drie jaar duurt voordat knoflookpadden volwassen worden is aanvankelijk een 
introductieperiode aangehouden van drie jaar. Later bleek dit te optimistisch, en is er meestal vijf jaar 
achtereen uitgezet om aldus een populatie op te bouwen waarin alle generaties zijn vertegenwoordigd. 

Mengen of niet?
In gebieden waar de knoflookpad niet (meer) voorkwam is gekozen om larven uit verschillende 
brongebieden te mengen voor een hogere genetische diversiteit. Dit geldt voor bijna alle uitzetgebieden 
in Limburg, inclusief de Bergerheide, waar de knoflookpad bij aanvang van het project nog aanwezig 
was. In de Meinweg, waar de soort eveneens nog voorkwam, is er voor gekozen om geen vreemd 
genetisch materiaal in te brengen en is alleen met eisnoeren van de Meinweg zelf gewerkt.



Gebieden

De Limburgse gebieden voor de (her)introducties zijn om verschillende redenen geselecteerd. Allereerst 
zijn er gebieden waar de knoflookpad nog voorkwam, maar de populatie zeer sterk in omvang was 
afgenomen. Hier diende het bijplaatsen als (genetische) versterking van de populatie (Meinweg en 
Bergerheide). Daarnaast zijn er gebieden waar de soort was verdwenen en is geherintroduceerd 
(Driestruik/Breidberg, Hamert en Loozerheide). Tenslotte zijn er gebieden binnen het natuurlijk 
verspreidingsgebied van de knoflookpad waarvan geen historische verspreidingsgegevens bekend waren 
(hetgeen nog niet uitsluit dat de soort er ooit voorkwam), maar die wel geschikt leefgebied vormen 
(Zwartwater, Eckeltse vennen, Golfbaan Bleijenbeek, De Krang, Stramprooierheide, Aalsbeek). Een 
laatste criterium dat is gehanteerd is de kans op aansluiting met andere leefgebieden. Op basis daarvan 
heeft er in sterk geïsoleerde voormalige leefgebieden zoals Arenbosch bij Heythuysen en de Brommer 
bij Horst geen herintroductie plaatsgevonden. Voor alle gebieden geldt uiteraard dat beheer, inrichting 
en kwaliteit van land- en voortplantingshabitat op orde moet zijn voor de knoflookpad. In tabel 1 zijn de 
uitgezette aantallen larven en juvenielen in 2018 per gebied weergegeven.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
# 
jaar

Bleijenbeek                   6

Eckeltse Vennen                   5

Bergerheide                   4

De Hamert                   5

Zwartwater                   5

Aalsbeek                   1

Loozerheide                   3

Stramprooierheide                   4

De Krang                   4

Driestruik/Breidberg                   5

Meinweg                   6

TABEL 1. Uitzetaantallen van larven en juvenielen van knoflookpadden (Pelobates fuscus) in de Limburgse gebieden in de 

periode 2010-2018.



FIGUUR 2. Overzicht van gebieden in Limburg waar in de periode 2010-2018 uitzettingen van knoflookpadden (Pelobates fuscus) 

hebben plaatsgevonden.

Bleijenbeek
De golfbaan Bleijenbeek is een vreemde eend in de bijt. Door de inrichting met onder meer voedselrijke 
wateren en zandige terreindelen en beheer zonder bestrijdingsmiddelen vormt het gebied echter een 
uitstekend habitat voor de knoflookpad. Hier zijn vanaf 2013 volgens plan in vijf opeenvolgende jaren 
larven uitgezet.
In 2018 zijn de eerste eisnoeren gevonden, waarvan een deel is gebruikt als bronmateriaal voor de kweek 
voor andere gebieden. Ter compensatie zijn later in het jaar larven teruggeplaatst in het gebied.

Eckeltse Vennen
De Eckeltse Vennen zijn twee laagtes aan weerszijden van de Eckeltse Bergen, aan de rand van de 
Bergerheide. Het gebied bestaat uit twee gedeeltes.
In Eckeltse Vennen - zuid zijn al wat langer vennen aanwezig. Hier zijn nu vijf jaar op rij knoflookpadden 
uitgezet, waarmee het uitzetten in 2018 is voltooid. 
Eckeltse Vennen - noord is een jonger gebied, waar landbouw is omgevormd tot natuur. Hier zijn in de 
eerste drie jaar, vanaf 2015, alleen juveniele padden uitgezet omdat er nog te weinig begroeiing in de 
wateren aanwezig was voor de larven. In 2018 zijn voor het eerst larven uitgezet. Dit is het vierde jaar 
van uitzetting. Volgend jaar, 2019, wordt het laatste jaar.



Bergerheide 
De Bergerheide was tot 15 jaar geleden een van de grote bolwerken van de knoflookpad in Limburg. 
Vanwege de sterk teruglopende aantallen in de periode daarna zijn vanaf 2012, gedurende drie jaar, 
knoflookpadden uitgezet in de wateren die wel of weer geschikt waren, te weten de Cerespoel en het 
Rondven.
In 2015 is een monitoringsjaar ingelast en zijn er geen larven uitgezet, in 2016 weer wel. In totaal zijn 
dus vier jaar larven uitgezet.

De Hamert
Op de Hamert is de knoflookpad enkele decennia geleden verdwenen. Het laatste water waar de soort 
voor kwam is nog steeds niet optimaal voor de soort, maar andere wateren in de omgeving zijn dat wel. 
Aan weerszijden van de Twistedenerweg zijn gedurende vijf jaar knoflookpadden uitgezet. Een enkel 
jaar zijn ook larven uitgezet in het Nieuwe Heerenven.

Zwartwater
Het Zwartwater is het eerste gebied waar in 2010 met uitzetten is begonnen. Hier is op kleine schaal 
begonnen, waarna nog vier jaar is uitgezet. Alle jaren zijn de larven uitgezet in één water. De vijf jaar van 
uitzettingen zijn afgerond in 2014. 

Aalsbeek
Het brongebied Aalsbeek bij Belfeld is een nieuw gebied binnen het introductieprogramma. Het gebied 
wordt beheerd door de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek. Hier zijn in 2018 voor het eerst 
knoflookpadlarven uitgezet. Er zijn 1500 larven naar het gebied gegaan, waarvan er 675 direct zijn 
uitgezet, verdeeld over zes wateren. De overige larven zijn in leefnetten geplaatst voor verdere opkweek. 
De oudere larven worden vervolgens over dezelfde wateren verdeeld. 
Het project loopt drie jaar, waarbij in 2019 en 2020 eveneens larven zullen worden uitgezet.

Kempen~Broek
Het Kempen~Broek is een omvangrijk gebied in het westen van de provincie. Hier zijn knoflookpadden 
uitgezet in drie deelgebieden: Loozerheide, Stramprooierheide en De Krang. Dit zijn samen met de 
Eckeltse Vennen vooralsnog de laatste gebieden waar is begonnen met het uitzetten van knoflookpadden 
in Limburg. Er zijn tussen 2014 en 2016 in drie achtereenvolgende jaren knoflookpadden uitgezet, in de 
laatste twee gebieden ook in 2017.



Driestruik/Breidberg
Na het uitsterven van de knoflookpad in 2004 is in 2011 begonnen met herintroducties in de Driestruik 
en Breidberg. In 2014 heeft geen introductie plaatsgevonden vanwege de uitbraak van Ranavirus. Vanaf 
2015 zijn de herintroducties weer opgepakt en in 2016 zijn vijf uitzetjaren voltooid.

Meinweg 
Op de Meinweg kwam de knoflookpad nog voor bij aanvang van de uitzettingen. De aantallen waren 
echter fors teruggelopen en slechts enkele dieren werden nog gehoord in één water. De soort stond op de 
rand van uitsterven.
In tegenstelling tot de Bergerheide is hier besloten geen vreemd DNA in te brengen en dus alleen te 
kweken met gebiedseigen dieren. In een kwijnende populatie was het een uitdaging om aan eisnoeren te 
komen. In de meeste jaren is dat gelukt, alleen in 2016 niet. In dat jaar is er daarom niet uitgezet. Vanaf 
2018 is ook niet meer uitgezet.



Monitoring

De hamvraag bij uitzettingsprojecten is of het gewenste resultaat wordt behaald: de opbouw van 
duurzame populaties. Dit is uiteindelijk een vraag die pas op de lange termijn beantwoord kan worden 
door monitoring. Maar ook op de kortere termijn levert dit belangrijk inzicht of de uitgezette dieren naar 
de wateren terugkeren en zich er met succes voortplanten. 

In het voorjaar is bij alle wateren waar knoflookpadden zijn uitgezet, inclusief geschikte wateren in de 
directe omgeving, meerdere malen geluisterd naar kooractiviteit van knoflookpadden. Dit is zowel met 
het blote oor als met onderwatermicrofoon uitgevoerd. Daarnaast is in de zomerperiode gemonsterd 
op de aanwezigheid van larven. Dit is gedaan met fuiken en/of schepnet (Van Hoof 2016). Vaak werden 
beide methoden gecombineerd. In 2018 is alleen geschept. Dat geeft meteen een gedeeltelijke verklaring 
voor de lagere aantallen larven in dat jaar. Tevens was het een erg vroeg en warm seizoen, waardoor de 
larven mogelijk eerder zijn gemetamorfoseerd en daardoor mogelijk zijn gemist. Vanzelfsprekend werd 
het larvenonderzoek uitgevoerd vóórdat er eventueel larven werden uitgezet.
 
Het monitoringsonderzoek werd meerdere jaren uitgevoerd, waarbij in totaal 54 wateren zijn onderzocht. 
In een aantal gebieden (Bergerheide en Meinweg) vond de monitoring ook al plaats voor de start 
van het herintroductieprogramma.  In ‘nieuwe’ gebieden is meestal twee tot drie jaar na aanvang 
van de introducties gestart met onderzoek. Eerder was hier nog geen kooractiviteit of eiafzet van 
knoflookpadden te verwachten. Het onderzoek werd uitgevoerd door vrijwilligers (zie dankwoord), 
studenten en medewerkers van Natuurbalans. 

Rasters
In twee gebieden, De Meinweg en de Driestruik, zijn amfibieënrasters toegepast. In het voorjaar zijn 
wateren geheel uitgerasterd om alle knoflookpadden die naar het water trokken in emmers op te vangen. 
Dit geeft veel extra informatie, boven alleen luisteren. Het exacte aantal dieren wordt duidelijk, de 
verhouding tussen mannetjes en vrouwtjes en de dieren zijn aan het rugpatroon individueel herkenbaar. 
Dit maakt meerjarig onderzoek mogelijk. De dagelijkse controle van de emmers werd uitgevoerd door 
vrijwilligers.

Resultaten
De resultaten van de monitoring vanaf 2010 zijn weergegeven in tabel 2. Hoewel het nog vroeg is om 
harde uitspraken te doen over het al dan niet slagen van de introducties zijn er beslist positieve trends te 
zien. In alle (!) gebieden in Limburg waar knoflookpadden zijn geïntroduceerd zijn inmiddels roepende 
mannetjes gehoord! In meerdere gevallen bleef het hierbij niet beperkt tot de introductiewateren, maar 
hebben de knoflookpadden inmiddels ook wateren in de directe omgeving gekoloniseerd. Dit is met 
name duidelijk te zien in het Zwartwater, waar buiten het introductiewater tenminste vier andere wateren 
zijn gekoloniseerd. Het aantal roepende knoflookpadden neemt in veel van de wateren toe. Misschien 
nog wel belangrijker is dat in acht van de tien gebieden inmiddels ook reproductie is vastgesteld in de 
vorm van larven en/of eisnoeren. Alleen in de Eckeltse Vennen en De Krang was dit tot nu toe niet het 
geval. Hierbij dient te worden vermeld dat hier nog nauwelijks naar larven kon worden gezocht omdat 
deze introducties later van start zijn gegaan dan de andere gebieden.



  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gebied / water koor vtpl koor vtpl koor vtpl koor vtpl koor vtpl koor vtpl koor vtpl koor vtpl koor vtpl
Bleijenbeek                    
Poel 1 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb 10 1 14 5 25 10 23 --(3)
Poel 2 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb 2 -- 6 12 4 -- 20 --
Poel 6 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- 7 -- 14 --
Overige wateren (*) nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- -- -- 7 --
Eckeltse Vennen                      
Eckeltse Vennen - noord (*) nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- nb 4 -- 8 --
Eckeltse Vennen - zuid (*) nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb 1 nb 8 -- 10 --
Bergerheide                                    
Rondven 2 1 -- nb -- nb 3 nb 5 (1) 4 -- 15 4 18 7 (2) 9 --
Driessenven 7 -- -- nb -- nb -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Oude Driessenven 15 (1) -- nb 5 (5) 11 (5) 3 (1) 2 -- 3 -- 1 -- -- --
Noodpoel -- -- nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Cerespoel -- -- nb nb nb nb nb nb -- -- 8 -- 4 -- 4 -- -- --
Nieuwe Cerespoel nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- -- --
Hamert                      
Twistedenerweg - oost nb nb nb nb nb nb 1 nb -- -- 7 -- 2 -- -- -- 5 --
Twistedenerweg - west nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 15 2 13 -- -- -- 14 --
Zwartwater                      
Water 1 nb nb nb nb nb nb 6 nb 1 -- 1 -- 6 -- nb -- 5 --
Water 2 nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 6 -- 4 -- nb -- -- --
Water 5 nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 1 -- 2 -- nb -- 5 --
Water 7 nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 5 -- 3 1 nb -- 1 --
Water 8 nb nb nb nb nb nb 2 nb 2 -- 5 -- 11 -- nb -- 2 --
Overige wateren (*) nb nb nb nb nb nb 2 nb -- -- -- -- -- -- nb -- -- --
Kempenbroek                                    
Loozerheide nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 15 1
De Krang (*) nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- nb 2 nb 7 --
Stramprooierheide (*) nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- nb 3 nb 10 7
Driestruik/Breidberg                                  
Gevangenispoel -- -- nb nb nb nb -- nb -- nb -- nb 1 -- -- nb -- --
Pelobatespoel -- -- nb nb nb nb -- nb -- nb -- nb -- -- -- nb 2 --
Akkerpoel -- -- nb nb nb nb -- nb -- nb 2 nb 3 4 3 nb 1 1
Poel Breidberg -- -- nb nb nb nb -- nb -- nb 1 nb -- 1 3 nb 1 --
Overige wateren (*) -- -- nb nb nb nb nb nb -- nb 1 nb -- -- -- nb -- --
Meinweg                                    
Amfibieënpoel -- nb nb nb nb nb nb nb -- -- 3 -- 3 -- 8 1(1) 10 --
Coniferenpoel -- nb nb nb nb nb nb nb -- -- 2 -- 2 -- 3 -- 5 nb
Ganzenpoeltje -- nb nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- 1 -- 1 -- 1 nb
Scherpenzeel -- nb nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- 2 -- 2 -- 3 nb
Rondven 2 nb nb (1) nb (1) -- (2) -- (3) 5 -- -- -- 6 -- 4 --
Zwijnenpoeltje -- nb nb nb nb nb nb nb -- -- 1 -- 1 -- 3 -- 3 --
Grote plateaupoel -- nb nb nb nb nb -- nb -- -- 3 (2) 2 1(1) 6 -- 5 nb
Kleine plateaupoel nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 2 -- 2 -- 1 -- 3 nb
                                     
(*) = meerdere wateren
koor: n = aantal roepende mannetjes, --= geen knoflookpadden aangetroffen
vtpl (voortplanting): n = aantal larven, (n) = aantal eisnoeren
nb= niet bemonsterd of locatie bestond nog niet

TABEL 2. Overzicht van de waarnemingen van knoflookpadden (Pelobates fuscus) in de onderzochte wateren in de periode 2010-

2018 met vermelding van jaren met uitzetting.



Bleijenbeek
Hier zijn in 2015, het tweede jaar na de start van de uitzettingen, de eerste resultaten gezien in de vorm 
van roepende mannetjes in de poelen 1 en 2. Ook werd er al een larve gevangen in poel 1. Dat is de 
snelste voorplanting die we waar dan ook hebben gezien. 
Deze lijn is in 2016 doorgezet met hogere aantallen roepers en meer larven. Poel 2 blijft daarbij wat 
achter op poel 1. In 2017 zijn voor het eerst roepende mannetjes gehoord buiten deze twee poelen in 
poel 6. Hier is een jaar later gestart met het uitzetten. Pas in 2018 horen we voor het eerst roepende 
knoflookpadden in poel 3. In de andere poelen blijft het vooralsnog stil. 
Larven zijn vooralsnog alleen gevangen in poel 1. Tot 2017 in toenemende aantallen. In 2018 zijn geen 
larven gevangen. Die zijn er echter zeker geweest, in dat jaar zijn wel drie eisnoeren gevonden in poel 1. 
Logischerwijze waren deze in andere jaren ook aanwezig, maar is er simpelweg niet eerder naar gezocht. 

Eckeltse Vennen
In Eckeltse Vennen - zuid is in 2016 voor het eerst een roepend mannetje gehoord. In 2017 waren dat er 
al 8 en 10 in 2018. In Eckeltse Vennen - noord is een jaar later begonnen met uitzetten. Hier zijn in 2017 
de eerste vier roepers gehoord. In 2018 lagen de aantallen hoger met acht, verspreid over meerdere 
wateren. Larven zijn in het gebied nog niet gevangen. Dat zou komend jaar wel te verwachten zijn.

Bergerheide 
De enige oorspronkelijk nog aanwezige knoflookpadden in het Oude-Driessenven zijn sterk in aantal 
afgenomen en lijken anno 2018 te zijn verdwenen. In het Rondven nemen de aantallen knoflookpadden 
na de uitzettingen juist flink toe. In 2017 zijn er maximaal 18 mannetjes gehoord en zijn er twee 
eisnoeren gevonden. De Cerespoel laat nog geen stijgende lijn zien. Hier zijn drie jaar op rij roepende 
knoflookpadden gehoord, maar niet in 2018. Dit heeft er mogelijk mee te maken dat de poel in 2016 is 
opgeschoond en er tijdelijk minder geschikte vegetatie aanwezig is. Op termijn zouden de aantallen hier 
moeten toenemen. In 2018 is deze verwachting echter nog niet beantwoordt.
Larven zijn in 2016 en 2017 alleen gevangen in het Rondven. Dit waren fuikvangsten. In 2018 is niet met 
fuiken gewerkt en zijn er met schepnet geen larven gevangen. 
In 2016 is naast de Cerespoel een nieuwe poel aangelegd en de Noodpoel is opgeschoond en vergroot. 
Beide poelen zijn voor de toekomst kansrijk voor de knoflookpad.

De Hamert
Na vijf jaar van uitzettingen (afgerond in 2015) beginnen de eerste resultaten zich af te tekenen. In 
2013 werd al een eerste roepend mannetje waargenomen, maar in 2014 niets. In 2015 zijn roepende 
knoflookpadden waargenomen in beide wateren, met zelfs 15 in het westelijke water. Deze aantallen 
bleven in 2016 vrij stabiel met 2 in het oostelijke water en 13 in het westelijke. In 2017 is er slechts een 
maal geluisterd, waarmee de soort mogelijk is gemist, aangezien in 2018 de aantallen weer op gelijk 
niveau waren als in de jaren ervoor. In 2015 zijn er voor het eerst twee larven gevangen, vooralsnog 
eenmalig. 



Zwartwater
Hier zijn in maar liefst 5 wateren roepende mannetjes gehoord, terwijl de dieren al die jaren in één water 
zijn uitgezet (water 1). De andere wateren zijn dus door de soort zelf gekoloniseerd. De kooractiviteit 
vond in 2016 en 2018 plaats in nagenoeg dezelfde wateren als in 2015, de waargenomen aantallen zijn 
vergelijkbaar. In 2017 is het niet gelukt om in dit gebied te luisteren.
Verheugend is de eerste vangst van een larve in 2017 in water 7. Het is aannemelijk dat ook in enkele 
andere wateren, met name 1 en 8 ook voortplanting is geweest. Dit is echter niet aangetoond. In 2018 zijn 
geen larven gevangen.

Kempen~Broek
Het Kempen~Broek is een omvangrijk gebied in het westen van de provincie. Hier zijn knoflookpadden 
uitgezet in drie deelgebieden: Loozerheide, Stramprooierheide en De Krang. 
Vanaf 2016 wordt er in de gebieden geluisterd naar knoflookpadden. Bleef het in 2016 nog stil, in 
2017 waren er respectievelijk 2 en 3 knoflookpadden te horen in De Krang en Stramprooierheide. In 
2018 werden in alle drie de gebieden knoflookpadden gehoord in hogere aantallen. In de Krang en 
Stramprooierheide werden meerdere dieren gehoord in meerdere wateren. De Loozerheide spande de 
kroon met 15 roepers in slecht één water.
Bemonstering naar larven leverden in 2018 in de Loozerheide en Stramprooierheide de eerste larven op. 
In De Krang werden helaas nog geen larven gevangen.

Driestruik/Breidberg
Na het uitsterven van de knoflookpad in 2004 is in 2011 begonnen met herintroducties in de Driestruik 
en Breidberg. In de eerste jaren na uitzetting is een aantal poelen uitgerasterd met een amfibieënraster. 
Door tegenvallende aantallen en de uitbraak van het Ranavirus is hier later mee gestopt. In 2015 werden 
de eerste roepende knoflookpadden in het gebied gehoord en zelfs in meerdere wateren. In de jaren 
daarna valt op dat de Akkerpoel de enige stabiele factor lijkt. Hier worden jaarlijks knoflookpadden 
gehoord. Poel Breidberg laat nu ook in meerdere jaren roepers horen. In de andere wateren zijn roepers 
slechts incidenteel.
Vanwege de uitbraak van Ranavirus heeft er in 2014 en 2015 geen onderzoek naar larven 
plaatsgevonden. In 2016 zijn in zowel de Akkerpoel als Poel Breidberg larven gevangen. In 2018 wederom 
in de Akkerpoel. Daarmee lijken deze twee wateren de enige die echt lijken aan te slaan. 
Wat de effecten zijn van de aanwezigheid van het Ranavirus op de knoflookpad in het gebied is 
onduidelijk. Mogelijk heeft de knoflookpad een tik gehad en is dat de reden van de moeizame vestiging 
van de soort. In dat geval zullen de aantallen in de komende jaren gaan stijgen. Het gebied lijkt in alle 
opzichten zeer geschikt, dus daar zal het niet aan liggen.  

Meinweg
In de eerste jaren na de start van de uitzettingen is nauwelijks geluisterd omdat de uitzetpoelen 
waren uitgerasterd. Wat in de jaren daarna opvalt is dat de dieren zich sterk hebben verdeeld over de 
verschillende wateren. In alle wateren die in het onderzoek worden getrokken zijn inmiddels al meerdere 
jaren knoflookpadden gehoord. Ook qua aantallen zit er een stijgende lijn in.



De Amfibieënpoel, in het verleden de beste knoflookpaddenpoel, lijkt die rol opnieuw waar te maken. 
Daarvoor is wel een rigoureuze opschoonactie nodig geweest. Buiten het Rondven waar de soort nog 
voorkwam hebben reeds twee wateren eisnoeren voortgebracht. Desondanks blijft het aantal larven in 
het gebied sterk achter bij de verwachtingen. In de Grote Plateaupoel is in 2016 een larve gevangen en in 
de Amfibieënpoel eentje in 2017. In 2018 zijn met de monitoring diverse larven van groene kikkers met 
rode verkleuringen aan de onderkant van de bek en de poten gevangen. Na de vangst van een dode larve 
is de monitoring gestopt en zijn dode larven onderzocht op het Ranavirus. Eind augustus bleek de uitslag 
negatief, gelukkig is het Ranavirus dus niet aangetroffen. Door deze omstandigheden zijn in 2018 alleen 
het Rondven en het Zwijnenpoelje adequaat bemonsterd, knoflookpadlarven zijn niet gevangen. 

Toekomst
 
Introductieprojecten met de knoflookpad zijn in Nederland nooit eerder uitgevoerd. Daarom is het 
zaak de populaties nauwlettend in de gaten te houden. Leerpunten kunnen vaak direct worden 
toegepast in het verdere project. De komende jaren zal moeten blijken of de populaties zich verder 
uitbreiden en zich zelfstandig en succesvol voortplanten. Vooralsnog lijkt het de goede kant op te gaan, 
maar voorzichtigheid is geboden. De roepende dieren die in de eerste jaren worden gehoord zijn de 
geïntroduceerde dieren zelf. Ze zijn weliswaar volwassen geworden en teruggekeerd naar het water, 
maar het doel van alle inspanningen is om een duurzame populatie te vormen. We kunnen pas echt over 
succes spreken als de eerste dieren succesvol voortplanten en de nieuwe generatie eveneens naar het 
water terugkeert. Aangezien het drie tot vijf jaar duurt voordat vrouwtjes van knoflookpadden volwassen 
zijn, kan het daarmee 10 jaar duren voordat het zover is.
Indien de positieve ontwikkelingen doorzetten kunnen vervolgstappen worden gezet door nieuwe 
gebieden te ontwikkelen en de bestaande locaties met elkaar te verbinden. Zo kan worden gewerkt aan 
het duurzaam behoud van de soort in Limburg.

Resultaten rasters Meinweg
Evenals in de voorgaande jaren zijn in 2017 en 2018 het Rondven, de Knoflookpoel en de Nieuwe 
Knoflookpoel uitgerasterd. In verband met het in de Driestruik aangetroffen Ranavirus, zijn hier in 2017 
geen rasters geplaatst. Het hierdoor niet gebruikte rastermateriaal is vervolgens bij de Amfibieënpoel op 
de Meinweg gebruikt. Dit was tot eind jaren negentig van de vorige eeuw het beste voortplantingswater 
voor de soort, en in 2013 zijn er grootschalige herstelmaatregelen uitgevoerd. Vanaf 2015 zijn larven 
in de deze poel uitgezet en het water is niet eerder uitgerasterd. In 2018 kon door financiële bijdragen 
van De Van der Hucht De Beukelaar Stichting en het Nationaal Park De Meinweg rastermateriaal 
en vangemmers worden aangeschaft voor het onderzoek. Tot 2018 werd dit materiaal jaarlijks ter 
beschikking gesteld door Adviesbureau Natuurbalans-Limes Divergens.

De rasters zijn in maart met behulp van vrijwilligers en de mannen van RANOX geplaatst (figuur 3) 
ingegraven. In mei zijn ze ook weer door de vrijwilligers, samen met Staatsbosbeheer afgebroken (tabel 
3).



FIGUUR 3 Aanleg van de rasters rond de Amfibieënpoel in de Meinweg op 23 maart 2018

Jaar Plaatsen rasters Afbraak rasters Totaal aantal controledagen

2017 17 & 18 maart 19 mei 64

2018 22 & 23 maart 25 mei 65

TABEL 3. Aantal in 2017 gevangen individuele knoflookpadden per locatie

Vangsten 2017
De eerste controle in 2017 op 17 maart leverde nauwelijks amfibieën en geen knoflookpadden op. Na 
regen op de volgende dag werden echter op de 18e al de eerste vier knoflookpadden gevangen. In totaal 
zijn er 168 vangsten van knoflookpadden geregistreerd. Na analyse van de rugpatronen bleek het 
om 75 individuele dieren te gaan. Evenals in de voorgaande jaren zijn er beduidend meer mannetjes 
dan vrouwtjes gevangen, 54 tegenover 21 (tabel 4). Opvallend is dat de meeste dieren – bijna de helft 
van het totale aantal – zijn gevangen in de Amfibieënpoel, terwijl hier pas in 2013 is gestart met het 
terugplaatsen van larven en juvenielen.



Locatie
Totaal aantal 
vangsten

Totaal aantal 
individuen Vrouw Man

Rondven 50 22 5 17

Knoflookpoel 43 15 3 12

Nieuwe Knoflookpoel 7 3 0 3

Amfibieënpoel 68 35 13 22

Totaal 168 75 21 54

TABEL 4. Aantal in 2017 gevangen individuele knoflookpadden per locatie

In 2017 zijn er twee duidelijke pieken in de trek naar het water te zien, rond 19 maart en rond 30 maart. 
Deze pieken vallen samen met regen en relatief hoge temperaturen. Later in het seizoen zijn er nog twee 
pieken in de vangsten aan de buitenkant van het raster, op 22 april en rond 4 mei. Terugtrekkende dieren 
zijn meer verspreid over langere perioden gevangen (figuur 4).

FIGUUR 4. Totaal aantal per dag in 2017 gevangen knoflookpadden aan de binnen- en buitenkant van de rasters (blauw=heen, 

rood=terug)

Vangsten 2018
In 2018 worden de eerste dieren op 28 maart gevangen. Het totaal aantal geregistreerde vangsten is iets 
lager dan in 2017, namelijk 155. In totaal zijn er 72 verschillende individuen gevangen, drie minder dan in 
2017. Wat opvalt is dat er meer vrouwtjes dan mannetjes zijn gevangen, en dat er in tegenstelling tot de 
voorgaande jaren ook enkele subadulte dieren in de emmers zijn aangetroffen. Vanaf dat nieuwe dieren 



in redelijke aantallen worden gevangen in 2015, varieert het aandeel vrouwtjes van 14 tot 32%. In 2018 
zijn er meer vrouwtjes dan mannetjes gevangen, 52% (tabel 5).

Locatie
Totaal aantal 
vangsten

Totaal aantal 
individuen Vrouw Man Subadult

Rondven 40 17 10 6 1

Knoflookpoel 20 10 3 7 0

Nieuwe Knoflookpoel 17 7 5 2 0

Amfibieënpoel 78 38 18 17 3

Totaal 155 72 36 32 4

TABEL 5. Aantal in 2018 gevangen individuele knoflookpadden per locatie

In 2018 is de trek naar het water meer geconcentreerd dan in 2017. Er is een duidelijke piek aan vangsten 
aan de buitenkant van de rasters vanaf de laatste dagen van maart tot half april. De vangsten aan de 
binnenkant van het raster laten een meer geleidelijk verloop over de gehele periode zien (figuur 5).

FIGUUR 5. Totaal aantal per dag in 2018 gevangen knoflookpadden aan de binnen- en buitenkant van de rasters (blauw=heen, 

rood=terug)



Hervangsten
In totaal zijn vanaf de start van het project tot en met 2018, 174 verschillende knoflookpadden in de 
Meinweg gevangen. Van deze individuen zijn in totaal 37 dieren in twee of meer jaren gevangen, wat 
overeen komt met ruim 28% (hierbij zijn de 44 padden die in 2018 voor het eerst zijn gevangen buiten 
beschouwing gelaten omdat deze niet in meer dan twee jaar gevangen konden worden). Het maximale 
aantal jaren waarin dieren zijn gevangen is vier, hetgeen bij acht dieren het geval is (tabel 5). De meeste 
van deze dieren zijn in het Rondven gevangen. Omdat het Rondven het water is dat gedurende de meeste 
jaren is uitgerasterd, ligt het voor de hand dat hier veel van deze dieren uit afkomstig zijn. Opvallend is 
dat het hoogste percentage aan hervangsten afkomstig is uit de Amfibieënpoel, terwijl dit water pas twee 
jaar is uitgerasterd (tabel 5).

Totaal aantal Aantal jaren met vangsten Totaal %

Locatie knoflookpadden 1 2 3 4 

Rondven man 30 19 5 1 5

33(2011-2018) vrouw 16 12 2 2 0

Knoflookpoel man 30 24 3 1 2

18(2014-2018) vrouw 10 9 0 0 1

Nieuwe Knoflookpoel man 9 7 2 0 0

22(2014-2018) vrouw 0 0 0 0 0

Amfibieënpoel man 22 13 9 0 0

37(2017-2018) vrouw 13 9 4 0 0

Totaal 130 93 25 4 8

TABEL 5. (Her)vangsten van knoflookpadden in meerdere jaren in de periode 2011-2018 (exclusief de dieren die in 2018 voor het 

eerst zijn gevangen)

Ontwikkeling roepactiviteit
In 2017 en 2018 is op vijf avonden roepactiviteit geïnventariseerd met behulp van een hydrofoon. Deze 
inventarisaties zijn bij acht wateren uitgevoerd. Per water zijn één tot tien knoflookpadden gehoord 
(tabel 6). Wanneer de maximaal gehoorde aantallen per water worden bekeken zijn er in totaal 30 dieren 
gehoord. Deze wateren zijn vanaf 1997 jaarlijks op Knoflookpadden geïnventariseerd. De Knoflookpoel 
en de Nieuwe Knoflookpoel zijn in achtereenvolgens 2000 en 2008 aangelegd en zijn vanaf die tijd in de 
inventarisaties meegenomen. Vanaf 2009 zijn de inventarisatie jaarlijks met behulp van een hydrofoon 
uitgevoerd. Vanaf 2014 zien we de aantallen roepende Knoflookpadden in de Meinweg weer toenemen 
(figuur 6).



Locatie Maximaal aantal roepende dieren

31 maart ‘17 13 april ‘17 11 mei ‘17 7 april ‘18 15 april 
‘18

Knoflookpoel 6 0 4 4 5

Nieuwe Knoflookpoel 1 0 0 0 2

Rondven 5 0 6 3 4

Zwijnenpoeltje 3 0 2 4 3

Amfibieënpoel 6 4 8 10 10

Coniferenpoel 3 3 3 4 5

Ganzenpoeltje 1 0 0 0 1

Hollands Scherpenseel 2 0 2 3 2

TABEL 6. Resultaten inventarisatie roepactiviteiten knoflookpadden in de Meinweg in 2017 en 2018

FIGUUR 6. Maximaal aantal roepende knoflookpadden op de Meinweg in de periode 1997-2018



Kweek
Nadat in 2017 de eerste vrouwtjes zijn gevangen is regelmatig na afloop van de controles naar eisnoeren 
gezocht. Omdat de meeste vrouwtjes bij de Amfibieënpoel zijn gevangen, en omdat de water- en 
oevervegetatie bij deze poel het minst ontwikkeld is, is het zoeken naar eisnoeren voornamelijk tot dit 
water beperkt. Er is één eisnoer gevonden dat rond Mannagras was gewikkeld. De locatie is gemarkeerd 
en het eisnoer is nog dezelfde dag door Paul van Hoof van adviesbureau Natuurbalans-Limes Divergens 
opgehaald en naar Nijmegen gebracht waar het is opgekweekt. Het snoer is vrijwel geheel uitgekomen, 
maar later is er helaas veel uitval geweest. Uiteindelijk zijn 304 juvenielen naar de Amfibieënpoel terug 
gebracht. 

Alle juvenielen zijn vooraf gefotografeerd, gewogen en gemeten. Op deze manier hopen we meer zich 
te krijgen wanneer dieren naar het water terugkeren voor de voortplanting. De juvienielen zijn in 
oppervlakkige ingegraven in de oeverzone. Helaas bleek nadat de eerste lichting is teruggebracht, de 
plekken waar de dieren waren ingegeven, door wilde zwijnen te zijn omgewoeld. Waarschijnlijk moeten 
we hierdoor een groot deel van de dieren als verloren beschouwen. Bij het terugbrengen van de tweede 
lichting juvenielen is dit helaas opnieuw geconstateerd. Er waren echter ook plekken die niet verstoord 
zijn en waar zichtbaar was dat de dieren zich hebben uitgegraven (figuur 7). 

In 2018 zijn geen eisnoeren verzameld en zijn er dus ook geen dieren uit de Meinweg opgekweekt. Laat 
in het seizoen zijn er in 2018 een viertal subadulte dieren gevangen. De rugpatronen van deze dieren zijn 
vergeleken met die van de 304 in 2017 uitgezette juvenielen. Alle vier de dieren konden geïdentificeerd 
worden en zijn dus in 2017 opgekweekt en bij de Amfibieënpoel uitgezet. Drie van de dieren zijn bij de 
Amfibieënpoel gevangen, maar het vierde dier is bij het Rondven in een emmer gelopen, op circa 120 
meter afstand van de uitzetlocatie.

FIGUUR 7. De gaatjes waar de op 14 september 2017 bij de Amfibieënpoel uitgezette juveniele knoflookpadden zich in de nacht 

hebben uitgegraven (foto: R. Geraeds)
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