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Inleiding 
De knoflookpad (Pelobates fuscus) is een zeldzame en bedreigde amfibiesoort in Limburg (Geraeds & Van Schaik, 
2009). Toen geconstateerd werd dat de soort langzaam steeds verder achteruitging, ondanks inspanningen van 
terreinbeheerders zijn in 2010 alle bekende vindplaatsen opnieuw systematisch onderzocht (Van Hoof & 
Crombaghs, 2011a). De knoflookpad bleek nog maar in drie gebieden in Limburg voor te komen: Heereven, 
Bergerheide en Meinweg, maar ook daar ging de soort achteruit. De andere nog resterende 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). Besloten werd om te starten met een 
herintroductieprogramma: het opkweken en uitzetten van knoflookpadden om bestaande populaties te 
versterken, verdwenen populaties te herstellen en nieuwe gebieden te koloniseren. 

Voor meer details over het opkweken en uitzetten van knoflookpadden in Limburg wordt verwezen naar eerdere 
publicaties: Van Hoof & Crombaghs (2018) & Van Hoof & Geraeds (2019). 
 

Deze nieuwsbrief 

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de resultaten van de monitoring en (her)introductie van knoflookpadden 
in Limburg in 2019. 

 

Figuur 1 Historisch overzicht van de kilometerhokken met knoflookpadwaarnemingen (Pelobates fuscus) in 
Limburg (bron 1980-2008: Geraeds & van Schaik, 2009; 2010: Van Hoof & Crombaghs, 2010; 2011-2018: Van 
Hoof & Crombaghs, 2018). 
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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. Voor alle gebieden geldt uiteraard dat beheer, inrichting en kwaliteit van land- en 
voortplantingshabitat op orde moet zijn voor de knoflookpad.  

 

Figuur 2 Overzicht van gebieden in Limburg waar in de periode 2010-2019 uitzettingen van knoflookpadden 
(Pelobates fuscus) hebben plaatsgevonden. 
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Methoden 
 

Uitzettingen knoflookpad 2019 

Om in een (nieuw) gebied een volledige populatie op te bouwen waarin alle generaties zijn vertegenwoordigd is 
het nodig tussen de 3 en 5 jaar op rij knoflookpadden uit te zetten. In enkele gebieden is nog een extra uitzetjaar 
toegepast. Factoren die in de keuze van het aantal uitzetjaren een rol kunnen spelen zijn onder meer:  

- Is er in het gebied nog een bestaande populatie knoflookpadden aanwezig? 
- Worden er alleen larven uitgezet, of ook juvenielen? 

Deze reeks van uitzettingen is in de meeste gebieden afgerond (tabel 1). In 2019 hebben alleen nog uitzettingen 
plaats gevonden in Eckeltse Vennen-Noord en Aalsbeek. 

In het eerste gebied betreft dit het vijfde en laatste uitzetjaar. In Eckeltse Vennen-Zuid was deze reeks in 2018 al 
afgerond. In het gebied Aalsbeek bij Belfeld betreft dit het tweede van drie geplande uitzetjaren. Dit zou in 2020 
afgerond moeten worden. 

 
Tabel 1 Uitzetjaren van larven en juvenielen van knoflookpadden (Pelobates fuscus) in de Limburgse gebieden in 
de periode 2010-2019. (a)=2 deelgebieden, elk 5 jaar. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 # jaar 
Bleijenbeek                    6 
Eckeltse Vennen                    5(a) 
Bergerheide                    4 
De Hamert                    5 
Zwartwater                    5 
Aalsbeek                    2 
Loozerheide                    3 
Stramprooierheide                    4 
De Krang                    4 
Driestruik/Breidberg                    5 
Meinweg                    6 
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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 2019 heeft de monitoring, evenals in 2018, grotendeels plaats gevonden in opdracht van de Provincie Limburg. 
De monitoring werd uitgevoerd door een combinatie van vrijwilligers en professionele inzet van Bureau 
Natuurbalans. De coördinatie van het vrijwilligersgedeelte lag bij Natuurbalans in samenwerking met de stichting 
IKL. 

Voorafgaand aan het begin van het seizoen is een startbijeenkomst georganiseerd op 19 februari in Roermond. 
Hier werden de aanwezige vrijwilligers geïnformeerd over de resultaten van het afgelopen jaar en de plannen 
voor het komende seizoen. Vanzelfsprekend werd daarbij de inzet van de vrijwilligers besproken. 

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 bemonsterd op de aanwezigheid van 
larven. Dit is gedaan door alle potentiele wateren eenmalig te bemonsteren met schepnetten. Dit is ook in 2018 
op dezelfde wijze gedaan. Indien larven worden gevangen worden ze tijdelijk in een bak op de oever gezet om 
dubbeltellingen te voorkomen. In eerdere jaren werd vaak bemonsterd met fuiken en/of schepnet, al dan niet 
gecombineerd (Van Hoof, 2016). Vanzelfsprekend werd het larvenonderzoek uitgevoerd vóórdat er eventueel 
larven werden uitgezet. 

Door het (tegen de verwachting in) uitblijven van vangsten van knoflookpadlarven op de Bergerheide, heeft 
beheerder Stichting De Marke opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek met fuiken in dat gebied. In de 
andere gebieden zijn geen fuiken ingezet. 

Het monitoringsonderzoek werd meerdere jaren uitgevoerd. 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. 
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Resultaten 
 

Roepende knoflookpadden 
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. Op het 
nieuwe gebied Aalsbeek na zijn in alle (!) gebieden in Limburg waar knoflookpadden zijn geïntroduceerd inmiddels 
roepende knoflookpadden gehoord! Dit was zowel in 2018 als in 2019 het geval. 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 gebieden toe. Echter, het aantal roepers ligt in 2019 een stuk lager dan in 2018. Ook zijn er wateren 
waar in 2019 niks werd gehoord terwijl dat het jaar ervoor wel het geval was. 

 

Voortplanting 
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. In Aalsbeek is nog geen onderzoek naar larven uitgevoerd. 

In 2018 zijn relatief weinig larven gevangen. De verklaring hiervoor is dat 2018 een erg vroeg en warm seizoen 
was, waardoor de larven mogelijk eerder zijn gemetamorfoseerd en daardoor mogelijk zijn gemist. In 2019 heeft 
het onderzoek naar larven daarom een paar weken eerder plaats gevonden. 

Hieronder worden de resultaten per gebied besproken. 
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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. In Aalsbeek werd in 2019 nog niet gemonitord. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Gebied / water koor vtpl 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 -- 13 37 
Poel 2 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb 2 -- 6 12 4 6 20 -- 8 12 
Poel 3 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- -- -- 7 -- -- -- 
Poel 4 nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- 
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 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Eckeltse Vennen                                
Eckeltse Vennen - noord nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- nb 4 -- 8 -- 12 -- 
Eckeltse Vennen - zuid (*) nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb 1 nb 8 -- 10 -- 6 -- 
Bergerheide                                       
Rondven 2 1 -- nb -- nb 3 nb 5 (1) 4 -- 15 4 18 7 9 -- 14 -- 
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 -- -- -- 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 -- 5 28 
Twistedenerweg - west nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 15 2 13 -- -- -- 14 -- 11 -- 
Zwartwater                                 
Water 1 nb nb nb nb nb nb 6 nb 1 -- 1 -- 6 -- nb -- 5 -- 6 3 
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 -- -- -- -- -- 
Loozerheide nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- nb -- -- 15 1 4 7 
De Krang (*) nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- nb 2 nb 7 -- 1 -- 
Stramprooierheide                     
Stramprooierheide-Noord nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- nb 3 nb 5 7 9 5 
Stramprooierheide-Zuid nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb -- nb -- nb 5 -- 10 4 
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 1 7 
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 -- -- -- 16 
Meinweg                                         
Amfibieënpoel -- nb nb nb nb nb nb nb -- -- 3 -- 3 -- 8 1(1) 10 -- 4 2 
Coniferenpoel -- nb nb nb nb nb nb nb -- -- 2 -- 2 -- 3 -- 5 nb 2 -- 
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 -- -- 10 
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 1 2 
                                        
(*) = 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                 
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Resultaten per gebied 

 

Bleijenbeek 
In 2015, het tweede jaar na de start van de uitzettingen, zijn roepende knoflookpadden gehoord 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. 
Sindsdien zijn elk jaar roepers gehoord in de betreffende poelen. De aantallen, met name in poel 1, behoren tot 
de hoogste in Limburg. In deze poelen worden ook vrijwel jaarlijks larven gevangen. Poel 1 kent vrij hoge 
dichtheden aan larven. In sommige jaren is het gevangen aantal arbitrair, bij vrijwel elke schep worden larven 
gevangen. Het aantal vangsten is dan afhankelijk van hoe vaak wordt geschept.  

In poel 2 zijn de dichtheden veel lager, maar wordt wel vrijwel elk jaar voortplanting vastgesteld. Opvallend in 
2019 was dat de gevangen larven sterk in afmetingen verschilden, wat suggereert dat ze verschillende leeftijden 
hebben en daarmee uit verschillende eisnoeren afkomstig zijn. 

Het jaar 2018 was afwijkend. Zoals eerder beschreven was het een vroeg en warm seizoen, waardoor de larven 
waarschijnlijk al het land op waren tijdens de bemonsteringen. Zelfs in poel 1 zijn toen geen larven gevangen. 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.  

Wat de overige wateren betreft laten deze een minder consequent beeld zien. In poel 6 zijn in 2017 en 2018 
roepende knoflookpadden gehoord, maar in 2019 niet. In poel 3 zijn alleen roepers gehoord in 2018 en in poel 4 
dan weer in 2019. In al deze wateren zijn nog nooit larven gevangen. Waardoor deze wisselingen worden 
veroorzaakt is onduidelijk. 

De poelen 5 en 7 zijn erg ondiep en sterk aan het verlanden. Hier kunnen dan ook nauwelijks knoflookpadden 
worden verwacht. 

 

Eckeltse Vennen 
In Eckeltse Vennen - zuid is in 2016 voor het eerst een roepende knoflookpad gehoord. In 2017 waren dat er al 8 
en 10 in 2018. Het aantal lag in 2019 iets lager met 6 roepers. De poelen 2 en 3 zijn jaarlijks bezet door roepende 
dieren, maar in poel 1 zijn alleen in 2017 2 roepers gehoord, in de andere jaren bleef het stil. 

In Eckeltse Vennen - noord is een jaar later begonnen met uitzetten. Hier zijn sinds 2017 jaarlijks meerdere 
roepers gehoord. Deze roepers zijn verdeeld over de vier wateren. Poel 6 had in 2019 met 6 roepende 
knoflookpadden het hoogste aantal. 

Voortplanting is in het gebied nog niet aangetoond. In de zomer van 2019 lagen de meeste wateren droog of 
waren zeer ondiep. Alleen poel 1 was voldoende diep. 
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Figuur 3 Knoflookpadlarven van verschillende leeftijden uit Poel 2 van Golfbaan Bleijenbeek (foto P. van Hoof). 

 

Bergerheide  
Het Rondven lijkt een stabiele factor te zijn geworden. Hier zijn elk jaar roepende knoflookpadden te horen met 
een gemiddelde van 14 dieren in de laatste 4 jaar.  

De Cerespoel is het enige andere water waar roepers worden waargenomen. Getuige de stabiele maximum 
aantallen van 4, lijkt het een stabiele locatie. In de praktijk zijn deze aantallen in zowel 2017 als 2019 vastgesteld 
tijdens één bezoek. Tijdens de andere bezoeken, alsmede in 2018 bleef het stil. 

De oorspronkelijk nog aanwezige knoflookpadden in het Oude-Driessenven zijn sinds 2018 verdwenen.  

Knoflookpadlarven zijn in recente jaren alleen in 2016 en 2017 gevangen in het Rondven. Dit waren fuikvangsten. 
In dat laatste jaar zijn ook twee eisnoeren gevonden. In 2018 en 2019 zijn geen larven gevangen. Gezien het 
aantal roepende knoflookpadden in het Rondven en Cerespoel werden wel larven verwacht. In 2018 is niet met 
fuiken gewerkt en ook in 2019 zijn er met schepnet geen larven gevangen. Toen is besloten alsnog fuiken in deze 
wateren in te zetten. In beide wateren werden enkele tientallen fuiken uitgezet. Tegen de verwachting in leidde 
dat niet tot de vangst van knoflookpadlarven. Een verklaring hiervoor is niet gevonden. Wel is bij uitblijven van 
voortplanting de populatie kwetsbaar, aangezien het aantal geschikte wateren momenteel beperkt is. 

In de aanvullende fuikbemonstering is tevens het Driessenven meegenomen, ondanks dat hier al jaren geen 
knoflookpadden meer zijn waargenomen. De reden was de aanwezigheid van vis (blankvoorns) in eerdere jaren. 
Toen lukte het niet om het ven droog te zetten. In 2019 bleken de blankvoorns nog aanwezig te zijn in meerdere 
leeftijdsklassen. Wegens de zeer lage waterstanden zag de gemeente Bergen kans voor een herkansing. Deze 
werd genomen door het ven verder droog te pompen. Mogelijk worden nog aanvullende maatregelen genomen 
om dit water weer geschikt te maken voor de knoflookpad. 
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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 en 2019 de aantallen weer op gelijk niveau waren als in de jaren ervoor.  

In 2015 zijn er voor het eerst twee larven gevangen in Twistedenerweg-west, vooralsnog eenmalig. In 2018 is 
gebleken dat in dit water zonnebaars aanwezig is. Dit was in 2019 ook nog het geval. Het is niet duidelijk of het 
ven is drooggevallen in 2019. 

Twistedenerweg-oost was enkele jaren geleden in minder goede staat doordat vee volledige toegang had tot de 
poel. Toen is deze poel door Limburgs Landschap uitgerasterd en is een nieuwe poel gegraven voor het vee. 
Daarop is de waterkwaliteit en vegetatie in de poel sterk verbeterd. In 2019 werden hier de eerste 
knoflookpadlarven gevangen en meteen maar liefst 28 stuks!  

Hoewel het heel goed nieuws is dat deze poel het nu goed doet, is het ook verontrustend dat dit momenteel het 
enige water is in De Hamert waar voortplanting van de knoflookpad plaats vindt. Dat maakt de populatie erg 
kwetsbaar. 

  

Figuur 4 Poel Twistedenerweg-oost op de Hamert is na uitrasteren sterk verbeterd. Inzet: de 'oogst' 
knoflookpadlarven in 2019 (foto's P. van Hoof). 
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Zwartwater 
Door de jaren heen zijn hier in maar liefst 5 wateren roepende knoflookpadden gehoord, terwijl de dieren telkens 
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. In 2019 was het aantal roepende 
knoflookpadden in water 1 vergelijkbaar met eerdere jaren, namelijk 6. Dit was echter het enige water waar werd 
geroepen. In de andere wateren bleef het stil, of was de waterstand al zeer laag. 

In 2017 is de eerste larve van het gebied gevangen in water 7. Het is aannemelijk dat die jaren ook in enkele 
andere wateren, met name 1 en 8, voortplanting is geweest. Dit is echter niet aangetoond. In 2019 zijn voor het 
eerst in water 1 larven gevangen. Een aantal van de andere wateren lag droog.  

 

Loozerheide 
Dit noordelijkste deelgebied van het Kempen~Broek bestaat uit slechts één water. Sinds 2018 worden de eerste 
roepende knoflookpadden gehoord, 15 in 2018 en 4 in 2019. Ook is in 2018 de eerste larve gevangen, terwijl dit in 
dat jaar in de meeste andere gebieden niet was gelukt. Verheugend was het dat in 2019 7 larven werden 
gevangen. 

 

De Krang 
In deelgebied De Krang zijn knoflookpadden uitgezet in drie wateren. In 2017 werden de eerste twee roepers 
gehoord in twee verschillende wateren. In 2018 volgde een toename van 7 roepers verdeeld over de drie 
wateren. Deze lijn is in 2019 niet doorgezet. Er is slechts één knoflookpad gehoord in water 1. 

In 2018 is het eerst naar larven gezocht. Toen is niks gevangen, maar het bleek provinciebreed een afwijkend jaar. 
Echter, 2019 leverde niet wat gehoopt was. Ook in dat jaar zijn geen larven gevangen. Reden hiervoor is 
waarschijnlijk de lage waterstand. Twee van de wateren lagen nagenoeg droog. De derde was eveneens ondiep. 

 

Stramprooierheide 
In het noordelijke deel van het gebied worden sinds 2017 knoflookpadden gehoord. Aanvankelijk in één water, in 
2018 en 2019 in twee wateren. Het ging hierbij om 3 tot 6 roepers. 

In 2018 werden er voor het eerst larven gevangen, dit kon in 2019 worden herhaald. 

In het zuidelijk deel zijn in 2018 de eerste roepers waargenomen. Toen ging het om 5 dieren in twee wateren. In 
2019 werden 10 knoflookpadden gehoord in twee wateren.  

Larven werden in 2018 niet gevangen. In 2019 werden 4 larven gevangen. 

Verder is noemenswaardig dat het aantal boomkikkers in dit deelgebied sterk toeneemt. Er worden in meerdere 
wateren boomkikkers gehoord. Ook zijn er honderden larven gevangen.  
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Figuur 5 Larven van knoflookpad en boomkikker, samen in Stramprooierheide-zuid (foto P. van Hoof). 

 

Driestruik/Breidberg 
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. In 2019 zijn alleen in de Akkerpoel één roepende knoflookpad gehoord. 

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 en 2019 wederom in de Akkerpoel. 
Daarmee lijkt deze poel een constante factor. De aantallen mogen echter nog wel verder toenemen.  

Een grote verrassing was de vangst van maar liefst 16 knoflookpadlarven in poel 6. In deze poel zijn nog nooit 
roepende knoflookpadden gehoord. Blijkbaar is hier toch voortplanting geweest in 2019. 

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. 
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Meinweg 
  

Methode 

In 2019 zijn net als in de voorgaande twee jaar, vier wateren in de Meinweg opgenomen in het onderzoek naar 
het succes van het actieplan van de knoflookpad in het Nationaal Park De Meinweg. Vier wateren - de 
Amfibieënpoel, het Rondven, de Knoflookpoel en de Nieuwe Knoflookpoel – zijn in het voorjaar uitgerasterd en 
van vangemmers voorzien. De rasters zijn geplaatst op 21 en 22 maart waarna ze dagelijks in de ochtend zijn 
gecontroleerd. Alle naar het water trekkende knoflookpadden zijn gevangen, gefotografeerd en opgemeten. De 
laatste controles zijn op 17 mei uitgevoerd waarna de rasters zijn afgebroken. 

 

Resultaten 

 

Algemeen 
Bij de eerste controle op 22 maart werden gelijk de eerste twee knoflookpadden gevangen. Het waren beide 
mannetjes, in de Knoflookpoel en de Nieuwe Knoflookpoel. De voorjaarstrek kent een grillig verloop. Ondanks dat 
het raster tot en met 17 mei heeft gestaan is het laatste dier – een wegtrekkend vrouwtje bij het Rondven - al op 
28 april gevangen. Pieken in de trek naar het water zijn er op 3 en 8 april toen 5 en 6 knoflookpadden werden 
gevangen (figuur 7).  

In totaal is 45 keer een knoflookpad gevangen waarbij het om 23 verschillende individuen gaat. Er zijn evenveel 
vrouwtjes als mannetjes gevangen. Het aantal vangsten per individu in 2019 varieert van één tot vijf (een 
vrouwtje bij de Knoflookpoel). De meeste dieren zijn net als de voorgaande jaren afkomstig van de Amfibieënpoel 
(tabel 3). 
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Tabel 3 Aantal vangsten en aantal gevangen individuele knoflookpadden per locatie in 2019. 

2019 
Aantal 
vangsten 

Totaal 
individuen 

Aantal 
mannetjes 

Aantal 
vrouwtjes 

Aantal 
subadult 

Amfibieënpoel 20 11 6 4 1 
Rondven 8 4 1 3 0 
Knoflookpoel 13 6 3 3 0 
Nieuwe Knoflookpoel 4 2 1 1 0 
Totaal  45 23 11 11 1 
 

 

Individuele dieren 
Van de 23 gevangen knoflookpadden zijn zes padden voor het eerst gevangen, twee vrouwtjes, drie mannetjes en 
één subadult. De overige dieren zijn ook al in één of meerdere van de voorgaande jaren in de emmers gevonden. 
Acht dieren zijn in twee jaren gevangen, zeven dieren in drie jaar. Twee knoflookpadden zijn in 2019 voor het 
vijfde opeenvolgende jaar gevangen. Het betreft een mannetje en een vrouwtje bij de Knoflookpoel. 

Drie mannetjes die in 2019 voor het eerst bij de Amfibieënpoel zijn gevangen, zijn individuen die afkomstig zijn uit 
het eisnoer dat in 2017 bij de Amfibieënpoel is verzameld, is opgekweekt en als juvenielen in datzelfde jaar naar 
de Amfibieënpoel zijn teruggebracht. Omdat de laatste bijplaatsingen in 2017 hebben plaatsgevonden, is het 
zeker dat het gevangen subadulte dier het gevolg is van natuurlijke voortplanting in de Meinweg. 

 

Figuur 6 Totaal aantal per dag in 2019 gevangen knoflookpadden aan de binnen- en buitenkant van de 
rasters. 
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Ontwikkeling roepactiviteit 
In 2019 is op twee avonden roepactiviteit geïnventariseerd met behulp van een hydrofoon. Deze inventarisaties 
zijn evenals de voorgaande jaren bij acht wateren uitgevoerd. Deze wateren zijn vanaf 1997 jaarlijks op 
knoflookpadden geïnventariseerd. Per water zijn één tot vier knoflookpadden gehoord. In totaal zijn slechts zeven 
dieren gehoord (tabel 4 en figuur 7). 

Tabel 4 resultaten inventarisatie roepactiviteit knoflookpadden in de Meinweg. 

Locatie Maximaal aantal roepende dieren 
 11 april ‘19 26 april ‘19 
Knoflookpoel 0 0 
Nieuwe Knoflookpoel 1 0 
Rondven 0 0 
Zwijnenpoeltje 0 0 
Amfibieënpoel  4 2 
Coniferenpoel 2 0 
Ganzenpoeltje 0 0 
Hollands Scherpenseel 0 0 
 
 

Figuur 7 Maximaal aantal roepende knoflookpadden op de Meinweg in de periode 1997-2019. Het 
Ganzenpoeltje, de Knoflookpoel en de Nieuwe knoflookpoel zijn vanaf het jaar van aanleg (respectievelijk 
2003, 2000 en 2008) in de monitoring meegenomen. Sinds 2009 zijn nagenoeg alle monitoringrondes met 
behulp van een onderwatermicrofoon uitgevoerd. 
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Figuur 8 Vangst van knoflookpadlarve in het Zwijnenpoeltje (foto P. van Hoof). 

 

Larvenbemonstering 
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 Knoflookpoel is in 2016 een larve gevangen en in de Amfibieënpoel eentje in 2017. In 2018 
zijn niet alle wateren bemonsterd vanwege de vangst van ‘verdachte’ larven. Dit bleek achteraf gelukkig loos 
alarm. In 2019 kon wel weer bemonsterd worden. Toen leverde drie wateren larven op. Naast de Amfibieënpoel 
(2 larven) waren dat verrassend genoeg de Kleine knoflookpoel (2 larven) en het Zwijnenpoeltje (10 larven). 
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Conclusie Meinweg 

In vergelijking met de afgelopen jaren blijft het aantal emmervangsten in 2019 erg achter. Zowel het aantal 
vangsten als het aantal gevangen individuen is circa 1/3 van de aantallen in 2017 en 2018.  

De reden voor de lage activiteit van de soort is waarschijnlijk te wijten aan de weersomstandigheden. April was 
een erg droge maand en er was ook een periode met erg lage nachttemperaturen en nachtvorst. Dit heeft 
waarschijnlijk de voorjaarstrek sterk getemperd. De volgende neerslag heeft niet tot een noemenswaardige 
toename van vangsten geleid en de laatste circa drie weken zijn er geen knoflookpadden gevangen. Waarschijnlijk 
hebben veel dieren de voortplanting in 2019 overgeslagen. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de droge zomer in 
2018. 

Het relatief lage aantal vangsten zou er ook aan kunnen liggen dat de rasters te laat in het seizoen zijn geplaatst. 
Deze aanname wordt gesteund doordat er al bij de eerste controle twee knoflookpadden werden gevangen. 
Daartegenover staat dat evenals in voorgaande jaren is geconstateerd dat bij start van de controles dieren wel 
worden gevangen, maar niet het water in gaan. Dit wijst er ook op dat de voorjaarstrek nog niet lang bezig was op 
het moment dat de rasters zijn geplaatst (Geraeds & Lenders, 2019). Verder zijn er gedurende het seizoen twee 
dieren aan de binnenkant van het raster gevangen, die niet tijdens de trek naar het water toe in de emmers aan 
de buitenkant van de rasters zijn aangetroffen. Deze dieren zijn waarschijnlijk al voor het plaatsen van de rasters 
naar het water getrokken. Het lijkt er hierdoor op dat de rasters wel na de start van de voorjaarstrek zijn 
geplaatst, maar dat hierdoor niet veel dieren zijn gemist. 

Ook de roepactiviteit is erg laag in 2019. Ook dit is waarschijnlijk te wijten aan de weersomstandigheden. Zo 
weten we dankzij de vangsten dat er alleen al binnen de vier uitgerasterde wateren op het moment dat de twee 
luisterrondes zijn uitgevoerd respectievelijk 12 en 11 knoflookpadden binnen het raster aanwezig waren, en dat 
deze zich waarschijnlijk ook in het water bevonden. Desondanks is er maar weinig roepactiviteit waargenomen. 

 

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 na de introducties worden gehoord zijn de geïntroduceerde dieren zelf. Ze 
zijn weliswaar volwassen geworden en teruggekeerd naar het water, wat een goed teken is, 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 en zich 
voortplant. 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. 
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