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Voorwoord 

Om op een onderbouwde manier te kunnen rapporteren over de verspreiding en trend van 

Europese Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten en de Vlaamse prioritaire soorten is er nood aan 

een wetenschappelijk en statistisch onderbouwd monitoringnetwerk. Steunend op de eerder 

gepubliceerde blauwdrukken voor de soortenmonitoring in Vlaanderen, werken we de 

monitoringmethoden verder uit, en bepalen we het aantal en de selectiecriteria van de te 

monitoren locaties voor amfibieën en reptielen. Dit monitoringsprotocol stelt de 

veldwerkcoördinator in staat om het meetnet op te zetten en te starten met de monitoring. In 

drie vorige rapporten (De Bruyn et al. 2015a,b,c) werden protocols voorgesteld om 

vuursalamander, kamsalamanders en kikkers en padden te monitoren. Voorliggend rapport 

geeft wijzigingen aan de steekproeftrekking voor kamsalamander, de veldmethodiek voor 

rugstreeppad en de volledige meetnetten voor heikikker, poelkikker en gladde slang weer. 

Dankwoord 

We danken de medewerkers aan versie 1.0 van de verschillende protocols (zie in 

desbetreffende documenten). Voor hun hulp bij de opmaak van het protocol gladde slang 

danken we Christoffel Bonte (Natuurpunt), Rudi Delvaux (coördinator monitoring Kalmthoutse 

Heide), Steven De Saeger (INBO, monitoringmedewerker Kalmthoutse Heide), Peter Engelen 

(Hyla), Loïc van Doorn (Hyla) en Bert Vandebosch (Hyla), André Van Hecke (voormalige 

monitoringmedewerker Kalmthoutse Heide) voor het nalezen en becommentariëren van dit 

document. Aanvullende inzichten werden aangereikt in gesprekken met Nederlandse experten 

Arnold van Rijsewijk (ervaren monitoringmedewerker) en Jeroen van Delft (RAVON). 
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Samenvatting 

Dit rapport compileert de Vlaamse monitoringsprotocols voor vuursalamander, 
kamsalamander, vroedmeesterpad, knoflookpad, rugstreeppad, boomkikker, heikikker,  
poelkikker en gladde slang. Naar gelang de soort worden transecten, fuikvangsten, roepkoren, 
juvenielen, larven en/of eilegsels geteld.  

Naast kleinere aanpassingen aan de reeds gepubliceerde protocols, voegen we protocols toe 
voor de zogenaamde ‘moeilijke soorten’ heikikker, poelkikker en gladde slang. Het monitoren 
van heikikker gebeurt door het tellen van legsels die genetisch onderscheiden worden van de 
legsels van bruine kikker. Poelkikker wordt gemonitord door roepende mannetjes tot op soort 
te onderscheiden of het aantal roepende groene kikkers aan de verschillende soorten toe te 
kennen op basis van hun verhouding in de genetisch te identificeren larven. De gladde slang is 
een verborgen levende soort. Met het oog op het maximaliseren van de standaardisatie van de 
trefkans wordt gekozen om met artificiële substraten (‘platen’) te werken.  

English abstract 

The report compiles the Flemish monitoring protocols for fire salamander, great crested newt, 
common midwife toad, common spadefoot toad, natterjack toad, common tree frog, moor 
frog,  pool frog and smooth snake. Depending on species, counts are executed along transects, 
with fykes, calling male chorus size, juveniles, larvae and/or number of egg clutches.  

Apart from smaller edits to previously published protocols, we here add protocols for so-called 
‘hard to monitor’ species – moor frog, pool frog and smooth snake. Moor frog monitoring is 
done by counting egg clutches which are genetically distinguished from those of common frog. 
Pool frog monitoring is done by counting calling males and identifying them by call, or by 
attributing calling males of all water frogs to species based on their ratio within the larval 
community. Smooth snake is a cryptic species. To standardise detectability, we use artificial 
substrates (‘tins’).  
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1 INLEIDING 

Om invulling te geven aan monitoringsnoden ten behoeve van het beleid omtrent de 
zogeheten Vlaams en Europees prioritaire soorten (soorten die vermeld staan op Bijlage II en 
IV van de Europese Habitatrichtlijn, plus vuursalamander Salamandra salamandra), 
ontwikkelde het INBO monitoringsprotocollen voor de betrokken soorten: vuursalamander (De 
Bruyn et al. 2015a), kamsalamander Triturus cristatus (De Bruyn et al. 2015b) en kikkers en 
padden (De Bruyn et al., 2015c - zijnde knoflookpad Pelobates fuscus, vroedmeesterpad Alytes 
obstetricans, rugstreeppad Epidalea calamita, boomkikker Hyla arborea, heikikker Rana arvalis 
en poelkikker Pelophylax lessonae). Deze monitoringsprotcollen vormden de basis voor de 
opstart van de meetnetten voor vuursalamander, kamsalamander, boomkikker, rugstreeppad 
en knoflookpad in de periode 2016-2018 (cf. www.meetnetten.be). Op basis van ervaringen 
opgedaan tijdens de opstart van de monitoring werden verschillende onderdelen van het 
monitoringsprotocol aangepast. In dit rapport geven we daarom een actualisatie van de 
monitoringsprotocollen. 

De meetnetten voor vroedmeesterpad, heikikker en poelkikker werden anno 2020 nog niet 
opgestart. Vroedmeesterpad werd initieel in de blauwdruk voor de soortenmonitoring (De 
Knijf et al., 2014) als minder prioritair beschouwd. De uitvoering van het 
soortenbeschermingsplan voor deze soort vereist om ook voor deze soort monitoring op 
Vlaamse schaal te voorzien op basis van een meetnet. In het kader van de uitvoering van het 
soortbeschermingsprogramma voor de vroedmeesterpad (Agentschap voor Natuur en Bos, 
2017), heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een aanvullende, afzonderlijke 
monitoringsopdracht op de markt gebracht en vervolgens aan Natuurpunt Studie gegund, die 
weliswaar afloopt in 2021. We herhalen daarom in dit rapport het monitoringsprotocol voor 
vroedmeesterpad van De Bruyn et al. (2015c) en stellen voor  om deze soort mee op te volgen 
in kader van de soortenmeetnetten (meetnetten.be). 

Heikikker, poelkikker en gladde slang, worden vooralsnog niet structureel gemonitord, omdat 
deze als te moeilijk om te monitoren gelabeld werden. Het INBO kreeg de opdracht op zoek te 
gaan naar mogelijkheden om hier alsnog een oplossing voor te ontwikkelen. In voorliggend 
rapport leggen we nieuwe protocollen voor deze soorten.  

  

http://www.meetnetten.be/
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1.1 SOORTENOVERZICHT 

In Tabel 1 geven we een overzicht van de Vlaams en Europees prioritaire soorten amfibieën en 
reptielen. Alle vermelde soorten worden in voorliggend rapport verder toegelicht. 
Uitzondering hierop vormt de muurhagedis Podarcis muralis. Momenteel worden alle Vlaamse 
populaties beschouwd als niet inheems; op tal van locaties ontstonden populaties na 
introductie van dieren uit Wallonië en andere delen van Europa (Jooris et al., 2012). 

Tabel 1-1: Lijst van de Vlaams (VPS) en Europees prioritaire soorten amfibieën en reptielen (EPS, HRL II = soort 

staat in Bijlage II van de Habitatrichtlijn, HRL IV = soort staat in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn) en de 
aanduiding of er anno 2019 een Vlaams meetnet voor bestaat. 

Nederlandse naam wetenschappelijke naam type meetnet 

vuursalamander Salamandra salamandra VPS + 

kamsalamander Triturus cristatus EPS (HRL II, HRL IV) + 

vroedmeesterpad Alytes obstetricans EPS (HRL IV) + 

knoflookpad Pelobates fuscus EPS (HRL IV) + 

rugstreeppad Epidalea calamita EPS (HRL IV) + 

heikikker Rana arvalis EPS (HRL IV) - 

poelkikker Pelophylax lessonae EPS (HRL IV) - 

muurhagedis Podarcis muralis EPS (HRL IV) - 

gladde slang Coronella austriaca EPS (HRL IV) - 

1.2 OVERZICHT MEETNETTEN 

In Tabel 2 geven we een overzicht van de te monitoren soorten, het aantal te monitoren 
locaties en de manier waarop ze gemonitord moeten worden. 

Tabel 1-2: Overzicht van de te monitoren kikkers en padden met aantal te monitoren verschillende 

steekproefeenheden per jaar (#eenh/j.), aantal te monitoren verschillende steekproefeenheden per 
3-jaarlijkse cyclus (#eenh/3j.), aantal bezoeken per jaar (#bez = roepkoren, eieren (enkel heikikker) of 
diverse (enkel rugstreeppad) + larven) en het type monitoring. 

soort #eenh/j. #eenh/3j. #bez type 

vuursalamander Salamandra 
salamandra 

32 32 2 integraal 

kamsalamander Triturus cristatus 20 60 2+1 steekproef 

vroedmeesterpad Alytes obstetricans 11 32 3+1 integraal 

knoflookpad Pelobates fuscus 6 6 2 integraal 

rugstreeppad Epidalea calamita 16 47 3 integraal 

boomkikker Hyla arborea 20 60 2+1 steekproef 

heikikker Rana arvalis 20 60 2 steekproef 

poelkikker Pelophylax lessonae 20 60 2+1 steekproef 

gladde slang Coronella austriaca 49 49 7 Integraal 
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1.3 AANPASSINGEN AAN MONITORINGSPROTOCOL 1.0 

Voor de vuursalamander, boomkikker, vroedmeesterpad bleef het originele protocol 

grotendeels ongewijzigd.  

Voor de kamsalamander werd een andere aanpak van de steekproeftrekking toegepast.  

Voor de knoflookpad werd het scheppen van larven omwille van de lage trefkans geschrapt.  

Voor de rugstreeppad werd het monitoren op gebiedsniveau verfijnd. 

Voor drie soorten waarvoor nog geen monitoring is opgestart anno 2019 werd in dit rapport 

de monitoring verder uitgewerkt.  

Voor de heikikker wordt afgeweken van het tellen van roepkoren (zoals bij de overige kikkers 

en padden de norm is) en gelden daarentegen legseltellingen als schatter.  

Voor poelkikker worden alle roepende groene kikkers geteld en wordt de ratio tussen de 

verschillende soorten achteraf bepaald op basis van genetische bemonstering van larven.  

Het protocol voor de gladde slang is nieuw.   
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2 VUURSALAMANDER SALAMANDRA SALAMANDRA 

2.1 VELDPROTOCOL 

2.1.1 Het uitzetten van een transect 

De methodologie volgt de Bauwens & Speybroeck (2014) en De Bruyn et al. (2015) en komt in 
grote lijnen overeen met deze uit Nederland (Groenveld et al., 2011). De dieren worden na de 
schemering actief en zijn langs paden, bosranden en beken te vinden, vooral na hevige 
regenval of bij een zeer hoge luchtvochtigheid. Per bos wordt een traject met hoge trefkans 
vastgelegd. Kansrijke trajecten omvatten variatie inzake topografie, begroeiing, expositie en 
habitatelementen zoals mogelijke schuilplaatsen (houtstapels, boomwortels, stronken...) en 
(liefst gekende) waterpartijen voor de larven. Het traject wordt in samenwerking met de 
veldcoördinator vastgelegd en kan eventueel bijgeschaafd worden op basis van de eerste 
waarnemingen. Het volledige transect beslaat ongeveer 1 km. De route wordt ingetekend op 
kaart of ingelezen met een gps-toestel. Door gebruik te maken van markeringen of opvallende 
punten op het transect kunnen de verschillende secties worden afgebakend zodat het transect 
gemakkelijk door anderen kan worden overgenomen. Indien er om een of andere reden een 
sectie wegvalt uit het transect (niet meer toegankelijk, volledig ongeschikt geworden ...), dan 
kan deze sectie, in overleg met de veldcoördinator, ofwel vervangen worden door een nieuwe 
sectie ofwel niet meer geteld worden. In beide gevallen moet dit worden gedocumenteerd en 
gerapporteerd aan de meetnetcoördinator zodat er rekening mee gehouden kan worden bij de 
analyses van de data. 

2.1.2 Het uitvoeren van de transecttellingen  

Het traject wordt in het donker afgelegd. Enkel zichtbare, actieve dieren worden geteld. 
Stronken en andere schuilplaatsen worden ongemoeid gelaten, dit zowel ten bate van 
minimale habitatdestructie als ten behoeve van de standaardisatie van de zoekinspanning. Het 
traject moet in 2 uur te lopen zijn. Enigszins aanpasbaar in functie van de lokale 
omstandigheden (reliëf, doordringbaarheid vegetatie, grootte bosgebied, ... maar ook van de 
grootte van de lokale populatie) komt dit neer op een lengte van ongeveer 1 kilometer. Voor 
kleinere bossen kan deze lengte worden aangepast aan de kenmerken van het bos. Wanneer 
een populatie uit twee of meer deelpopulaties (bosfragmenten) bestaat, wordt het transect 
verdeeld over de deelpopulaties. 

Het transect wordt ongeveer zes meter aan weerskanten van de looproute afgespeurd met 
een zaklamp, waarbij het vooral van belang is dat de af te zoeken breedte niet verandert 
tussen opeenvolgende bezoeken. Eens definitief vastgelegd, is de route telkens strikt identiek, 
en wordt steeds in dezelfde richting afgelegd. De zoekinspanning moet zo veel mogelijk 
constant worden gehouden, waarbij de wandelsnelheid, het aantal zoekers en de sterkte van 
de gebruikte licht aandacht verdienen. Er wordt pas ten vroegste gestart één uur na 
zonsondergang, met twee uur na zonsondergang als richttijdstip voor de start. Binnen een 
onderzoeksjaar worden twee bezoeken afgelegd in de periode van 15 augustus tot 15 
november. De precieze timing van de bezoeken is van groot belang en sterk afhankelijk van 
een aantal factoren waaronder datum (of beter: moment in jaar en seizoenen), regenval, 
temperatuur, wind, weer van voorafgaande dagen en weer van voorafgaande maanden. Natte 
nachten met een temperatuur >5°C verdienen de voorkeur, met speciale aandacht voor de 
eerste regennachten die op een lange regenvrije periode volgen. Richtlijnen en praktisch kort-
op-de-bal advies zullen worden verschaft door de veldwerkcoördinatoren. Het aantal 
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aangetroffen (post-metamorfe) dieren wordt genoteerd zonder differentiatie naar geslacht of 
grootte. 

2.2 SELECTIE MEETNETLOCATIES 

2.2.1 Steekproefkader en –trekking 

Het steekproefkader is afgeleid uit waarnemingen.be en de databank van de Hyla werkgroep 
(hylawerkgroep.be). Het omvat alle bossen en/of bosfragmenten waarin vanaf 1995 
vuursalamander werd waargenomen. 

Aangezien het aantal gekende locaties voor vuursalamander kleiner is dan 60, wordt deze 
soort integraal gemonitord en worden alle populaties jaarlijks opgevolgd. Deze werden 
oorspronkelijk gegroepeerd in 32 te monitoren populaties, gebaseerd op geografische 
afstanden en preliminair populatie-genetisch onderzoek. Ten opzichte van de eerste versie van 
het monitoringsprotocol (De Bruyn et al., 2015a) werd een klein aantal locaties geschrapt uit 
het meetnet, omdat de soort er naar alle waarschijnlijkheid niet meer voorkomt. Hiervoor 
baseerden we ons op de resultaten van de monitoring in de periode 2016-2019. Bovendien 
werden extra routes toegevoegd en twee nieuwe locaties ontdekt. Desondanks houden we het 
vooropgestelde aantal. 

Elk jaar worden alle 32 afgebakende steekproefelementen onderzocht. Een langere meetcyclus 
(bv. twee jaar) is gezien de gedocumenteerde terugval van de Nederlandse 
vuursalamanderpopulaties niet aangewezen. Spitzen-van der Sluijs et al. (2013) rapporteert 
een populatieafname met 96% op 4 jaar. Het meetnet wil geen onderzoek verrichten naar de 
eventuele impact van de schimmel, maar houdt wel rekening met de mogelijk snelle 
veranderingen in de populaties.  

Medewerkers aan het meetnet, kunnen de te bezoeken bossen en de transecten raadplegen in 
www.meetnetten.be. 

2.2.2 Beheer van steekproefkader 

Het is mogelijk dat door omstandigheden een bepaalde locatie niet (meer) toegankelijk is (bv. 
eigenaar geeft geen toestemming meer om terrein te betreden), niet meer geschikt is voor de 
soort (bv. stuk bos is omgehakt), of dat de soort er niet (meer) wordt aangetroffen (soort werd 
niet waargenomen). Hoe om te gaan met dergelijke situaties wordt omschreven in Onkelinx et 
al. (2015). 

2.3 GEGEVENSINVOER 

De telgegevens worden ingevoerd in www.meetnetten.be. 

Bij een transectteling wordt de naam van de teller(s), de datum en het uur van begin van de 
telling ingegeven.  Daarnaast wordt het totaal aantal actief waargenomen vuursalamanders 
ingevoerd.  

 

  

http://www.meetnetten.be/
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3 KAMSALAMANDER TRITURUS CRISTATUS 

Voor de monitoring van de kamsalamander worden de adulte dieren, de larven en een aantal 
kenmerken van het leefgebied opgevolgd. De methode zoals omschreven in Verbelen & Jooris 
(2009) wordt gevolgd. Voor kamsalamander wordt een waterlichaam als eenheid gebruikt. Als 
dit een poel of vijver is, is dit eenvoudig af te lijnen. Bij beekjes, vennen en in moerassige 
gebieden is dit niet steeds gemakkelijk. Om trendberekeningen te kunnen doen is het wel 
nodig dat steeds op dezelfde manier gemonitord wordt. Het is dan ook belangrijk om het 
eerste jaar dat de telling doorgaat duidelijk af te lijnen wat als individueel water aanzien 
wordt. Dat moet dan ook de volgende jaren zo geïnterpreteerd worden. Een voorafgaand 
veldbezoek overdag kan daarbij nuttig zijn. 

3.1 VELDPROTOCOL 

3.1.1 Volwassen dieren 

De bemonstering van één waterpartij vereist minimaal 2 bezoeken in de periode half april ‐ 
eind mei tijdens eenzelfde jaar. Twee bezoeken zijn nodig omdat anders het risico te groot is 
dat aanwezige dieren niet worden opgemerkt, bv. bij minder gunstige weersomstandigheden. 

Tijdens een bezoek worden per waterpartij 2 amfibieënfuiken van het type Vermandel 
geplaatst. Ze worden voor een tijdspanne van 24 uur geplaatst en dus de daaropvolgende dag 
omstreeks het zelfde tijdstip geledigd. Fuiken worden steeds geplaatst daar waar adulte 
watersalamanders zich bij voorkeur ophouden (zuid gerichte oevers met ondergedoken 
vegetatie). Per fuik wordt het aantal adulte dieren (per geslacht) genoteerd. 

Eventuele andere amfibiesoorten, vissen, waterroofkevers en andere waterdieren kunnen 
tevens genoteerd worden. Het verzamelen van informatie over andere soorten, in het 
bijzonder andere soorten watersalamanders, staat los van de gestructureerde bemonstering 
van kamsalamander, maar levert aanvullende gegevens op voor die soorten.  

3.1.2 Larven 

Tijdens een derde bezoek (1 juni – 15 juli) gebeurt de bemonstering door met een schepnet 
langs het oevertraject (waar mogelijk) om de 2 meter een schepbeweging uit te voeren 
langsheen de potentiële locaties waar de larven zich ophouden. Het aantal schepbewegingen 
per waterpartij wordt beperkt tot max. 30. Het aantal uitgevoerde schepbewegingen wordt 
genoteerd. Ook de eventuele volwassen dieren en andere amfibieën worden geteld. 

3.1.3 Kwaliteit van het leefgebied 

Het bepalen van de kwaliteit van het leefgebied vereist een specifieke studieopzet die buiten 
de scope van voorliggende monitoring valt. Binnen dit meetnet beperken we ons daarom tot 
het opmeten (inschatten) van een beperkt aantal snel meetbare variabelen, die toch een 
indicatie geven van de kwaliteit van het leefgebied van de kamsalamander (Bauwens & 
Speybroeck, 2014). Deze worden opgemeten tijdens het derde bezoek (waarbij ook larven 
worden bemonsterd). 

Meetvariabelen: 

Oppervlakte van de waterpartij (m²): opmeten a.h.v. luchtfoto’s. 
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De aan‐ of afwezigheid van vis (score 0/1): op basis van indicaties op het terrein. 

Waterkwaliteit (score 0: plas verdwenen of volledig verland, 1: slecht = verwaarloosde poel 
met geëutrofieerd water (algen, dichtgegroeid met kroos), andere vormen van vervuiling en/of 
verregaande verlanding, 2: middelmatig (tussen 1 en 3), 3: goed = ‘mooie’ poel met helder 
water, typische oever en/of waterplanten, weinig of geen verlanding en geen zichtbare 
vervuiling. 

pH te meten met een teststrip (lakmoes) 

Beschaduwing. Maak een inschatting van de (op het middaguur te verwachten) 
beschaduwingsgraad (0: geen, 1: <30%, 2: 30‐60%, 3: >60%) van het wateroppervlak. 

Maximale diepte (cm). Deze wordt gemeten met een gegradeerde stok op één van de 
diepste punten; dieper dan 1 m (meestal onmeetbaar wegens moeilijk te betreden), noteer je 
>1m. 

Permanentie waterkolom (ja/neen): bevat de plas nog (voldoende) water tijdens de zomer? 

3.2 SELECTIE MEETNETLOCATIES 

3.2.1 Steekproefkader en –trekking 

Bij de kamsalamander bestaat een steekproefelement uit een (potentieel) 
voortplantingswater. Het steekproefkader wordt gevormd door de waterpartijen met 
waarnemingen van Kamsalamander sinds 1995. Het steekproefkader is afgeleid uit de 
gegevens ingevoerd in www.waarnemingen.be en de databank van de Hyla-werkgroep 
(hylawerkgroep.be) en omvat 699 punten. Na grondig nakijken van deze waarnemingen bleken 
169 punten niet nabij een plas of ander waterlichaam te liggen (bv. op een weg, in een huis of 
tuin, …) zodat nog 550 bruikbare punten over bleven. 

Waterlichamen die dicht bij elkaar liggen zijn niet onafhankelijk van elkaar. De salamanders 
kunnen immers bewegen tussen de plassen wanneer deze niet te ver uit elkaar liggen. Uit 
literatuurgegevens blijkt dat ondanks dat volwassen kamsalamanders meestal niet ver (< 100 
m) van hun voortplantingswater wegtrekken toch afstanden van meer dan 1000 m kunnen 
worden afgelegd (Jehle 2000, Kupfer & Kneitz 2000, Kovar et al. 2009). Deze laatste zijn vooral 
juveniele en immature salamanders.  

Daarom passen we eerst een clustering toe op de waterlichamen uit het steekproefkader. Op 
die manier proberen we zo goed mogelijk gebieden af te lijnen met waterlichamen waartussen 
de kamsalamanders zich kunnen verplaatsen. De clusteringmethode wordt beschreven in 
Bijlage x.  

Figuur 3-1 geeft de verdeling van het aantal waterlichamen per gebied. Het grootste gebied 
dat op deze manier bekomen werd bestaat uit 48 waterlichamen met kamsalamander (NR 
Tommelen). Het grootste deel (59%) van de gebieden bestaat uit maar één geïsoleerde plas. 

 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 3-1: Verdeling van het aantal waterlichamen per gebied als resultaat van de clustering 

Om te garanderen dat in de steekproef voldoende poelen geselecteerd worden uit belangrijke 

gebieden kiezen we voor een gestratificeerde steekproeftrekking. We delen de gebieden op in 

twee strata op basis van het aantal poelen met Kamsalamander binnen het gebied (Tabel 3-1). 

We gebruiken hiervoor dezelfde grenswaarde als De Bruyn et al. (2015a): grote gebieden 

bevatten dus 10 poelen of meer en kleine gebieden bevatten minder dan 10 poelen. 

Tabel 3-1: Aantal waterlichamen en gebieden per stratum in het steekproefkader van de 
kamsalamander 

Statum Aantal waterlichamen Aantal gebieden 

Grote gebieden 195 9 

Kleine gebieden 355 188 

 

Zowel aan de gebieden als aan de poelen wordt er een rangnummer toegekend op basis van 

de GRTS-methode (“Generalised Random Tesselation Stratified” methode, zie Onkelinx & 

Quataert, 2014). Wanneer een gebied wordt geselecteerd, selecteren we binnen het gebied 

een aantal poelen gelijk aan de vierkantswortel van het totaal aantal poelen binnen dat gebied 

(naar beneden afgerond). De selectie van de poelen binnen het gebied gebeurt op basis van 

het rangnummer van de poelen.  
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We kiezen ervoor om alle gebieden binnen het stratum van grote gebieden te selecteren. Dit 

resulteert in een selectie van 36 waterlichamen. Om tot een totale steekproefgrootte van 60 

waterlichamen te komen selecteren we vervolgens nog eens 24 waterlichamen uit de 

gebieden binnen het stratum met kleine gebieden. We rangschikken eerst de gebieden volgens 

rangnummer en, startend van het laagste rangnummer, selecteren we steeds het gewenst 

aantal waterlichamen binnen het gebied (vierkantswortel van totaal) tot we aan 24 poelen 

komen. 

Elk van de 60 waterlichamen wordt één maal in een periode (meetcyclus) van drie jaar 
gemonitord, waarbij ernaar gestreefd wordt om 20 van de 60 waterlichamen per jaar te 
bezoeken. Dus tijdens eenzelfde rapportageperiode van 6 jaar wordt elk waterlichaam twee 
maal (eenmaal per 3‐jarige cyclus) bemonsterd. Indien een bezoek tijdens een opgegeven jaar 
niet mogelijk is, dan kan dat met maximum één jaar verschoven worden (bij voorkeur binnen 
dezelfde 3‐jaarlijkse cyclus). 

Medewerkers aan het meetnet  kunnen de te bemonsteren waterlichamen raadplegen in 
www.meetnetten.be. 

3.2.2 Procedure voor toevoegen en vervangen van steekproefpunten 

Wanneer een poel ontoegankelijk is of niet meer bestaat, moet deze vervangen worden door 
een nieuw meetpunt op basis van volgende procedure: 

 Binnen hetzelfde gebied wordt het meetpunt (dat nog niet in de steekproef zit) met 
het eerstvolgende GRTS-rangnummer geselecteerd. 

 Indien binnen het gebied geen bijkomende meetpunten kunnen geselecteerd worden, 
selecteren we een meetpunt in een ander gebied op basis van het GRTS-rangnummer 
van de gebieden. Eerst kijken we of in het laatst geselecteerde gebied (gebied met 
laagste GRTS-rangnummer in steekproef) nog extra poelen kunnen geselecteerd 
worden. Daarbij houden we rekening dat er binnen een gebied maximaal een aantal 
poelen gelijk aan de vierkantswortel van het totaal aantal poelen binnen dat gebied 
geselecteerd kunnen worden. Indien er geen extra poelen geselecteerd kunnen 
worden binnen het laatst geselecteerde gebied, selecteren we het eerstvolgende 
gebied volgens het GRTS-rangnummer van gebieden en selecteren we vervolgens de 
poel met het laagste GRTS-rangnummer binnen dat gebied. 

Wanneer een nieuwe poel met Kamsalamander wordt gevonden kennen we aan de poel eerst 
een GRTS-rangnummer toe overeenkomstig het dichtste rasterpunt van het GRTS-raster. We 
gebruiken daarvoor hetzelfde GRTS-raster dat voor de initiële steekproeftrekking werd 
gebruikt. Daarna kijken we of de nieuwe poel in een bestaand gebied valt. Zo ja, kennen we de 
poel toe aan de cluster van dit gebied. Indien er geen overlap is, vormt de poel een nieuwe 
cluster en maken we hiervoor een nieuw gebied aan. Aan het nieuwe gebied kennen we een 
GRTS-rangnummer toe overeenkomstig het GRTS-rasterpunt dat het dichtst bij de centroïde 
van het gebied gelegen is. Hiervoor gebruiken we opnieuw hetzelfde GRTS-raster. 

3.2.3 Update steekproefkader en steekproef 

Op regelmatige basis (bijvoorbeeld om de drie jaar) zullen we een update maken van de 
steekproef op basis van het bijgewerkte steekproefkader. Zo garanderen we dat de steekproef 
representatief blijft voor Vlaanderen. De steekproef kan bijgewerkt worden door een nieuwe 
sortering uit te voeren van de punten uit het steekproefkader, inclusief de nieuw toegevoegde 
poelen. Op die manier zal een deel van de nieuwe poelen toegevoegd worden aan de 
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steekproef en zal er een deel van de bestaande steekproefpunten worden verwijderd uit de 
steekproef. 

3.3 GEGEVENSINVOER 

De gegevens worden ingevoerd in www.meetnetten.be. 

Voor de fuikvangsten worden per fuik het aantal juveniele, mannetjes, vrouwtjes en adulten 
van onbepaald geslacht genoteerd.  

Voor de larvetellingen worden per poel de aantal larven, adulten en metamorfen genoteerd. 

 

http://www.meetnetten.be/
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4 KIKKERS EN PADDEN 

Kikkers en padden kunnen vrij oud worden (tot ca. 4‐5 jaar) en zijn als adulte dieren minder 
kwetsbaar voor ongunstige omgevingsomstandigheden dan de eieren en larven. Het is dus 
mogelijk dat adulte dieren jarenlang aanwezig blijven, terwijl de eieren beschimmelen of de 
larven sterven en de populatie gedoemd is om te verdwijnen. De aanwezigheid en relatieve 
talrijkheid van de larven en/of eieren levert een indicator voor het succes van de 
voortplanting. Wanneer geen larven gevonden worden in plassen waar wel adulten werden 
aangetroffen is dat een signaal dat wijst op ongunstige omstandigheden waardoor de 
populatie zou kunnen verdwijnen (‘early warning’ signaal). Om kikkers en padden te monitoren 
worden dus zowel adulten (roepende mannetjes), larven als eieren opgevolgd. We geven hier 
een schematische beschrijving van de te volgen veldmethoden. Een gedetailleerde beschrijving 
van de veldprotocols is te vinden in Groenveld et al. (2011). 

4.1 VELDPROTOCOL 

4.1.1 Per waterlichaam  

Voor de meeste soorten kikkers en padden hanteren we het individuele waterlichaam als de te 
bemonsteren steekproefeenheid. Enkel bij rugstreeppad wijken we hier van af (zie verder). 

Een poel of vijver is eenvoudig af te lijnen. Bij grachten of sloten, vennen en in moerassige 
gebieden is dit niet steeds gemakkelijk. Om trendberekeningen te kunnen doen is het wel 
nodig dat steeds op dezelfde manier gemonitord wordt. Het is dan ook belangrijk om het 
eerste jaar dat de telling doorgaat duidelijk af te lijnen wat als individueel waterlichaam 
aanzien wordt. Dat moet dan ook de volgende jaren zo geïnterpreteerd worden. Een 
voorafgaand veldbezoek overdag kan daarbij nuttig zijn. 

Dit protocol wordt toegepast voor vroedmeesterpad, knoflookpad, boomkikker, heikikker en 
poelkikker, al worden niet alle deelprotocols toegepast voor alle soorten (zie tekst). 

4.1.1.1 Roepende mannetjes 

Tijdens een bezoek wordt het aantal roepende mannetjes van het geselecteerde waterlichaam 
geteld. Roepactiviteit is sterk afhankelijk van weersomstandigheden. Bij warm en vochtig weer 
roepen meer dieren en duurt de activiteit langer. Het is niet toegelaten om geluiden af te 
spelen voor het inventariseren van roepkoren. 

Vroedmeesterpad roept niet vanuit het water maar vanuit een schuilplaats op het land. 
Meestal is die niet zo ver verwijderd van het water en kunnen de roepende mannetjes geteld 
worden in de buurt van een poel. Er moet dan ook getracht worden om een roepend mannetje 
aan een plas toe te wijzen. Dit is belangrijk om vast te stellen waar later larven moeten geteld 
worden. 

De mannetjes van de knoflookpad roepen van op de bodem van de waterpartij. Aangezien dit 
geluid bovendien vrij stil is, is de kans groot dat roepende dieren niet opgepikt worden. Waar 
synchroon grote roepkoren van boomkikker aanwezig zijn, wordt dit extra bemoeilijkt. Gezien 
de kleine grootte van de Vlaamse populaties resulteert het tellen van roepende mannetjes op 
gehoor dan ook tot een overmaat aan nulwaarnemingen. Het detecteren van roepende dieren 
dient dan ook te worden uitgevoerd door middel van een hydrofoon (bijvoorbeeld 
www.dolphinear.com).Bij gebruik van een hydrofoon dient de waterpartij zo volledig mogelijk 

http://www.dolphinear.com/


 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.inbo.be doi.org/10.21436/inbor.17954118 Pagina 17 van 37 

onderzocht te worden. Dit kan bij kleinere waterpartijen vanop de oever met behulp van een 
vislijn waaraan de hydrofoon wordt bevestigd. Bij grotere partijen dient met een waadpak in 
het water gegaan te worden om zo de waterpartij uit te kammen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van routeregistratie om zo de zoekinspanning te registreren en standaardisatie 
mogelijk te maken. 

Voor poelkikker wordt geoordeeld dat het te moeilijk is voor vrijwilligers om de roep te 

onderscheiden van verwante soorten, met name de bastaardkikker Pelophylax kl. esculentus. 

De poelkikker monitoren aan de hand van legseltellingen is ook niet haalbaar. Deze soort legt 

namelijk pas later op het jaar eieren, die door vegetatieontwikkeling veel moeilijker op te 

sporen zijn. Bovendien drijven deze eiklompen, in tegenstelling tot deze van heikikker en 

bruine kikker, niet. Het onderscheiden van larven van de verschillende soorten groene kikkers 

is morfologisch niet mogelijk. Net zoals bij de heikikker, stelt zich hier echter het probleem van 

het onderscheiden van de doelsoort van een syntoop voorkomende verwant, de 

bastaardkikker. In principe kan op genetische basis de verhouding tussen beide soorten in het 

aantal aanwezige larven bepaald worden. Dit is echter kostelijk en relatief arbeidsintensief, wil 

men een representatief staal per waterpartij bekomen. Beter kan gemikt worden op het 

opleiden van de tellers in het onderscheiden van de roepgeluiden van de verschillende 

groenekikkersoorten. Tussen 1 mei en 15 juni dienen twee tellingen van het aantal roepende 

mannetjes te worden uitgevoerd. Omdat vrijwilligers niet in staat geacht worden om het 

geluid van beide soorten te onderscheiden, kan een telling worden gedaan van het aantal 

roepende mannetjes groene kikker, zonder onderscheid te maken tussen de soorten. Dit totaal 

aantal kan (weliswaar met een onbekende, wellicht grote onzekerheid) worden toegekend aan 

beide soorten op basis van de verhouding in het aantal larven (zie verder). 

Voor heikikker worden geen roepende mannetjes geteld (zie verder onder Eieren). 

Het aantal roepende mannetjes wordt bij elk bezoek exact geteld. Tot een 50‐tal dieren zijn de 
geluiden nog goed te onderscheiden en te lokaliseren zodat dat vlot gaat (Bauwens & 
Speybroeck, 2014; Groenveld et al., 2011). Bij meer dieren kan een ruwere schatting gegeven 
worden. 

4.1.1.2 Larven 

Van de soorten kikkers en padden die per waterlichaam worden gemonitord, worden larven 
enkel geteld van vroedmeesterpad, boomkikker en poelkikker. 

Om de aanwezige larven te kwantificeren wordt met een schepnet per 2 m oevertraject (waar 
mogelijk) een schepbeweging uitgevoerd langsheen potentiële locaties waar larven zich 
ophouden. Het aantal bemonsteringen per waterpartij wordt beperkt tot maximaal 30. Het 
aantal gevangen larven wordt genoteerd, evenals het aantal schepbewegingen dat in elke 
waterpartij werd uitgevoerd. 

De larven van de verschillende groenekikkersoorten kunnen morfologisch niet worden 

onderscheiden. Genetische bemonstering van larven kan gebruikt worden om de verhouding 

tussen bastaardkikker en poelkikker te bepalen. Hiertoe dienen van 50 larven per poel de 

staartpuntjes te worden geknipt en vervolgens geanalyseerd. Aangezien niet elk staal uit exact 

even veel weefsel zal bestaan, zal de analyse per staal afzonderlijk moeten gebeuren. 
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4.1.1.3 Eieren 

Een alternatief voor het tellen van roepende mannetjes is het tellen van het aantal eiklompen, 
waarbij men aanneemt dat één eiklomp correspondeert met één vrouwtje. In Limburg wordt 
de soort op een aantal locaties reeds meerdere jaren zo opgevolgd (persoonlijke gegevens 
Peter Engelen). Hiertoe moet echter wel de zekerheid bestaan dat deze eiklompen toebehoren 
aan heikikker en niet aan de (zich eveneens in het vroege voorjaar voortplantende) bruine 
kikker Rana temporaria. Het visueel onderscheiden van legsels is echter (voor potentiële 
meetnet-uitvoerende vrijwilligers) niet eenvoudig. Door jarenlange opvolging verworven 
inzichten in de timing van beide soorten en het uiterlijk van de legsels, in combinatie met het 
veelvuldig bezoeken van de verschillende tellocaties, zoals Peter Engelen zijn onderzoek 
uitvoert, valt wellicht moeilijk uit te rollen over de hele Vlaamse verspreiding van de soort. 
Daarom ging het INBO op zoek naar andere manieren om de legsels te determineren.  

Brys et al. (2020) onderzochten een aantal genetische methodes voor monitoring. Uit eDNA-
resultaten blijkt dat we met eDNA ddPCR-analysen de aanwezigheid van heikikker vroeg in het 
voorjaar kunnen aantonen (eind maart – begin april). Op basis van dezelfde eDNA-methodiek 
is het echter veel minder evident om de verhouding tussen de twee kikkersoorten te bepalen 
en te matchen met de werkelijke verhouding vaan beide soorten. Efficiënter en accurater, kan 
beter van elk eilegsel één eitje worden verzameld, dit mixen en van het resulterende DNA-
extract via ddPCR-analyse de verhouding aan heikikker en bruine kikker DNA bepalen.  

Heikikker kent een heel korte koorperiode. Op een gegeven locatie is dat doorgaans vaak 
amper enkele dagen. Hierdoor is het bijzonder moeilijk op voldoende locaties een goede 
telling van het aantal roepende mannetjes te bekomen. Bovendien zijn de roepende dieren 
vaak (erg) schuw en draagt de roep niet ver. Vaak hervat het roepen van een verstoord koor 
moeizaam of niet. Er worden dan ook geen roepende mannetjes van deze soort geteld.  

De eieren van kikkers en padden zijn overdag doorgaans goed waarneembaar (Van 
Diepenbeek & Creemers, 2006). Tijdens een bezoek wordt vanaf de oever gekeken of er 
eiklompen of eisnoeren aanwezig zijn. Het aantal klompen wordt exact geteld. Soms worden 
eieren gevonden die troebel zijn en een witte kern bevatten. Na een tijdje vallen die zelfs uit 
elkaar. Ze kunnen ook beschimmeld zijn. Deze eieren zijn afgestorven. Wanneer dit veelvuldig 
voorkomt wordt het vermeld op het veldformulier. Dit kan immers een aanwijzing zijn dat de 
dieren op die plaats achteruitgang. 

Elk steekproefelement wordt twee keer bezocht tussen 15 maart en 15 april. Beide bezoeken 
liggen ongeveer een week uiteen (al zijn facultatieve extra bezoeken zonder verzamelen van 
eitjes toegestaan). Bij het eerste bezoek telt men alle legsels en verzamelt men van elk legsel 
één eitje. Telt de waterpartij meer dan 50 legsels, dan wordt een representatieve steekproef 
genomen van 50 legsels en (dus) 50 eitjes. De eitjes mogen samen worden gestockeerd in 
ethanol (70-100%) en na staalname gekoeld bewaard worden tot het moment van de DNA-
extractie (zie Brys et al. 2020 voor details). Omdat het niet mogelijk is bij de tweede ronde 
oude van nieuwe legsels te onderscheiden, worden bij het tweede bezoek opnieuw alle 
aanwezige legsels bemonsterd. Hiertoe wordt best tijdens het eerste bezoek notitie genomen 
van de positie en ontwikkelingsfase (van pas gelegde compacte klomp tot losser drijvende 
gelei met jonge dikkoppen geaggregeerd in het centrum) van de legsels. 

Omdat we de aanwezigheid van legsels ook enigszins als bewijs van (toch minstens de aanzet 
van) geslaagde voortplanting kunnen beschouwen, wordt geen onderzoek verricht naar de 
aanwezigheid van larven.  
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4.1.2 Per gebied   

Dit protocol wordt uitsluitend toegepast voor de rugstreeppad.  

In tegenstelling tot de andere soorten plant de rugstreeppad zich veelal in tijdelijke plassen 
voort. Tijdelijke plassen zijn afhankelijk van neerslaghoeveelheden. Hun grootte en ligging 
kunnen dus sterk variëren tussen de jaren. Tijdens droge voorjaren kunnen bepaalde plassen 
zelfs volledig afwezig zijn. Dit maakt het nagenoeg onmogelijk om individuele plassen aan te 
duiden als steekproefeenheid. Vermits het aantal en de grootte van de plassen sterk varieert 
tussen jaren zal de populatie van de rugstreeppad zich ook elk jaar anders verdelen over deze 
plassen. Soms zeer geconcentreerd in één plas, andere jaren dan weer verspreid over een 
reeks plassen. Het is daarom niet mogelijk om een steekproefkader gebaseerd op plasniveau 
op te stellen. Om deze reden wordt er voor deze soort een monitoringsprotocol uitgewerkt op 
gebiedsniveau. Deze methode wordt bijvoorbeeld ook in Nederland en Engeland gebruikt 
(Buckley & Beebee, 2004; Groenveld et al., 2011). 

Omdat de voortplanting van de rugstreeppad zich niet beperkt tot een korte piekperiode, is 
het moeilijk te voorspellen wanneer welk levensstadium te vinden zal zijn in het veld. Daarom 
wordt tijdens elk van drie avondbezoeken uitgekeken naar alle levensstadia. We 
onderscheiden volgende levensstadia: 

 eisnoer, 

 larve, 

 juveniel aan land (< 2 cm), 

 juveniel aan land (> 2 cm), 

 adult gezien en 

 adult gehoord. 

Alle aantallen worden genoteerd langsheen een vooraf vastgelegde route die van waterpartij 
naar waterpartij loopt. Drie avondbezoeken dienen plaats te vinden tussen begin april en eind 
juni. Iedere maand vindt één bezoek plaats gedurende geschikte weersomstandigheden voor 
roepkoren: een relatief warme avond (> 10°C), met een hoge luchtvochtigheid (net na regen of 
een warme dag na een periode van neerslag over meerdere opeenvolgende dagen) en weinig 
wind. Een bezoek start ten vroegste een uur na zonsondergang. 

Het gebied waar de mannetjes roepen wordt via een transect afgelopen. Dit kan te voet, met 
de fiets of met de auto afhankelijk van de grootte van het gebied. Op regelmatige afstanden 
wordt gestopt om te luisteren. Hoe vaak dat gebeurt hangt af van de situering van de 
roepende mannetjes. In meer gesloten gebieden zullen de stopplaatsen korter bij elkaar 
(moeten) liggen. Op één nacht kunnen grote gebieden afgezocht worden. Het traject wordt in 
samenwerking met de veldwerkcoördinator vastgelegd en kan eventueel bijgeschaafd worden 
op basis van de eerste waarnemingen. Kansrijke trajecten omvatten variatie in topografie, 
begroeiing, expositie en habitatelementen zoals mogelijke schuilplaatsen (houtstapels, 
boomwortels, stronken...) en (liefst gekende) ondiepe waterpartijen voor de larven. De 
plaatsen waar gestopt wordt worden op een kaart aangebracht en genummerd. Om een trend 
te kunnen berekenen is het belangrijk dat jaar na jaar precies het zelfde traject wordt afgelegd. 
Het traject wordt de eerste maal genoteerd op het terrein en ingevoerd in het invoerportaal 
meetnetten.be zodat dit de volgende jaren op dezelfde manier kan afgelegd worden. In 
waterrijke gebieden is het vaak lastig om het geluid van de rugstreeppadden aan een water te 
verbinden. Het is dan beter om de kooractiviteit rondom de stopplaats als geheel te noteren.  

Het aantal roepende mannetjes wordt bij elk bezoek exact geteld. Tot een 50‐tal dieren zijn de 
geluiden nog goed te onderscheiden en te lokaliseren zodat dat vlot gaat (Bauwens & 
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Speybroeck, 2014; Groenveld et al., 2011). Bij meer dieren kan een ruwere schatting gegeven 
worden. 

De rugstreeppad zet eisnoeren vaak af langs kale oevers waardoor de verse snoeren vrij 
eenvoudig te vinden en te tellen zijn. Als de eieren langer aanwezig zijn (enkele dagen) kunnen 
ze bedekt geraken door bodemdeeltjes waardoor ze minder gemakkelijk opgemerkt worden. 

4.1.3 Timing 

De voortplantingsactiviteit van de verschillende op te volgen soorten loopt niet gelijk (Tabel 4-
1). Bij de meeste soorten is er een duidelijke overlapperiode voor de aanwezigheid van eieren 
en roepende mannetjes. De larven duiken pas later op. Zoals hoger beschreven is de 
roepactiviteit van de mannetjes sterk afhankelijk van weersomstandigheden: bij warm en 
vochtig weer roepen meer dieren en duurt de activiteit langer. Daarom dient het tellen 
voldoende frequent herhaald te worden bij dergelijke omstandigheden, op minstens  2 of 3 
verschillende dagen per locatie (zie hoger voor aantal per soort), met minstens 5 dagen tussen 
2 opeenvolgende tellingen. Het zal niet steeds mogelijk zijn om de eiklompen of eisnoeren 
samen met de roepkoorgroottes te tellen. Een goede timing van de veldbezoeken binnen de 
gunstige periodes is dus cruciaal. Dit geldt vooral voor knoflookpad omdat die maar tijdens een 
korte periode in het jaar (slecht hoorbaar) roept. Vermits de larven later aanwezig zijn in de 
voortplantingspoelen moet jaarlijks een extra bezoek worden gebracht aan de eerder in het 
jaar onderzochte poelen. 

Tabel 4-1: Perioden waarin de verschillende levensstadia van de soorten doorgaans het best waarneembaar zijn. 

soort stadium maa apr mei jun jul aug sep 

knoflookpad roepkoor               

vroedmeesterpad roepkoor               

 
larven               

rugstreeppad roepkoor               

 
larven               

 
eieren               

 
juvenielen               

boomkikker roepkoor               

 
larven               

heikikker eieren               

poelkikker roepkoor               

 
larven               

 

4.1.4 Kwaliteit van het leefgebied 

Het bepalen van de kwaliteit van het leefgebied vereist een specifieke studieopzet die buiten 
de scope van de huidige programmamonitoring valt. Binnen dit meetnet beperken we ons 
daarom tot het opmeten (schatten) van een beperkt aantal snel en gemakkelijk meetbare 
variabelen, die toch een indicatie geven van de kwaliteit van het leefgebied van de aanwezige 
soort (Bauwens & Speybroeck, 2014). 

De meetvariabelen die moeten opgevolgd worden betreffen alleen de voortplantingswateren. 
Voor rugstreeppad en vroedmeesterpad zijn dit de wateren waarin de larven gevonden 
worden. Voor de overige soorten waar zowel larven als roepende mannetjes aangetroffen 
worden. 
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Meetvariabelen: 

 Oppervlakte van de waterpartij (m²): opmeten a.h.v. luchtfoto’s. 

 De aan‐ of afwezigheid van vis (score 0/1): op basis van indicaties op het terrein. 

 Waterkwaliteit (score 0: plas verdwenen of volledig verland, 1: slecht = verwaarloosde 
poel met geëutrofieerd water (algen, dichtgegroeid met kroos), andere vormen van 
vervuiling en/of verregaande verlanding, 2: middelmatig (tussen 1 en 3), 3: goed = 
‘mooie’ poel met helder water, typische oever en/of waterplanten, weinig of geen 
verlanding en geen zichtbare vervuiling. 

 pH te meten met een teststrip (lakmoes) 

 Beschaduwing. Maak een inschatting van de (op het middaguur te verwachten) 
beschaduwingsgraad (0: geen, 1: <30%, 2: 30‐60%, 3: >60%) van het wateroppervlak. 

 Maximale diepte (cm). Deze wordt gemeten met een gegradeerde stok op één van de 
diepste punten; indien dieper dan 1 m (meestal onmeetbaar wegens moeilijk te 
betreden), noteer je >1m. 

 Permanentie waterkolom (ja/neen): bevat de plas nog (voldoende) water tijdens de 
zomer? 

De kwaliteit van het leefgebied wordt opgenomen tijdens het scheppen van de larven. 

4.2 SELECTIE MEETNETLOCATIES 

4.2.1 Steekproefkader en -trekking 

In Vlaanderen vormen voortplantingswateren voor amfibieën meestal duidelijk afgelijnde 
habitatplekken. Methodologisch is het meestal ook het gemakkelijkst om de soorten te tellen 
tijdens het voortplantingsseizoen. Vandaar dat bij de meeste studies of monitoringsprotocols 
deze voortplantingswateren als habitatplek aanzien worden. De meeste amfibieënsoorten 
verblijven echter slechts een korte tijd in deze wateren om te reproduceren (Marsh & 
Trenham, 2001). Het grootste deel van hun leven brengen ze door aan land. Dat kan in de 
directe nabijheid van het voortplantingswater zijn maar er kunnen ook grote afstanden 
afgelegd worden. Voor een volgende voortplantingsperiode trekken de dieren dan terug naar 
een voortplantingswater. Dit hoeft niet hetzelfde waterlichaam te zijn als het jaar daarvoor. 
Een populatie van een soort beperkt zich dus niet steeds tot één enkele waterpartij, maar kan 
verspreid zijn over meerdere wateren die zich binnen dispersieafstand van elkaar bevinden. Er 
is dan uitwisseling van individuen en genen tussen de verschillende waterlichamen. 

Een gebied met de juiste landhabitat dat meerdere voortplantingspoelen bevat binnen de 
bewegingsafstand van de amfibieënsoort kan grotere en stabielere populaties herbergen. De 
afstanden die amfibieën kunnen afleggen (in gunstig habitat) kunnen aanzienlijk zijn. 
Gerapporteerde afstanden zijn bijna 2km voor poelkikker (Holenweg, 2001; Kovar et al., 2009), 
7.6km voor heikikker (Smith & Green, 2005) en meer dan 12km voor boomkikker (Marsh & 
Trenham, 2001; Smith & Green, 2005). In de meeste gevallen zijn deze afstanden wel korter, 
zeker wanneer de landhabitat meer gefragmenteerd wordt zoals bv. door (drukke) wegen 
(Arens et al., 2007; Vos & Chardon, 1998). Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar om 
de fragmentatiegraad van onze Vlaamse amfibieënpopulaties te bepalen. Studies geven aan 
dat 1km als een soort ruwe drempelwaarde zou kunnen gebruikt worden (Vos & Chardon, 
1998). We gebruiken ook hier deze afstand om waterlichamen te groeperen in mogelijke 
populaties (clusters). Om na te gaan of het inderdaad gaat om al dan niet gefragmenteerde 
populaties is specifiek onderzoek nodig. 
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Gezien een populatie over meerdere waterlichamen verdeeld kan zijn zou daarom gekozen 
kunnen worden voor complexen van nabijgelegen wateren als steekproefelement. Toch werd 
in de blauwdruk geopteerd om elk voortplantingswater als een afzonderlijk steekproefelement 
te beschouwen, en wel om de volgende redenen (Bauwens & Speybroeck, 2014): 

‐ Complexen van nabijgelegen waterlichamen die door eenzelfde populatie gebruikt worden, 
zijn vaak niet eenduidig af te lijnen op het terrein. Daarenboven kan er ook uitwisseling van 
individuen zijn tussen verschillende populaties, zodat de ruimtelijke structuur nog complexer 
is. Deze onzekerheden bemoeilijken het meetnetontwerp en de berekening van de vereiste 
steekproefgrootte. 

‐ Doordat waterlichamen over heel Vlaanderen bemonsterd worden (programmacontext), is 
de kans klein dat de vertekening die ontstaat door slechts één poel van een populatie te 
bemonsteren, zich consistent manifesteert in de verschillende Vlaamse populaties. De 
vertekening vlakt zich m.a.w. uit doordat meerdere steekproefelementen bemonsterd worden 
over heel Vlaanderen. 

‐ De mogelijke vertekening beperkt zich tot de soorten waarvoor niet alle gekende locaties 
bemonsterd worden (effectieve steekproefaanpak) en geldt niet voor knoflookpad, 
rugstreeppad en vroedmeesterpad waarvoor alle gekende locaties bemonsterd worden tijdens 
een 3‐jaarlijkse meetcyclus. 

‐ Daar waar de vastgestelde aantallen individuen in verschillende poelen gemakkelijk 
gesommeerd zouden kunnen worden tot één enkele waarde op populatieniveau, ligt dit 
minder voor de hand bij de beoordeling van de habitatkwaliteit. De leefomstandigheden in en 
rond nabijgelegen poelen kunnen immers zeer sterk verschillen en zijn niet eenvoudig te 
integreren. Ook met een eenvoudige beoordeling van de habitatkwaliteit op populatieniveau 
zou veel specifieke ecologische informatie verloren gaan. 

Bij een volledige random selectie van individuele waterlichamen is het mogelijk dat er bv. geen 
grote populaties in de steekproef zitten, of dat bv. een bepaalde grote populatie juist veel 
steekproefelementen gaat bevatten. Dit zou een vertekend beeld kunnen geven voor een 
trendbepaling op Vlaamse schaal. Voor onze monitoringsdoeleinden is daarom de geschikte 
methode om de monitoringsinspanningen (individuele waterlichamen) te verdelen over 
(potentieel) grotere clusters met meerdere voortplantingsplaatsen en kleinere clusters met 
één of slechts enkele waterlichamen. Bij de steekproeftrekking wordt dus rekening gehouden 
met de grootte van de clusters zodat alle clustergroottes in de steekproef opgenomen worden. 
Hoe dit gebeurt staat verder omschreven bij de individuele soorten. 

Zoals hoger aangehaald is het niet mogelijk om voor rugstreeppad individuele plassen af te 
bakenen en gebeurt de monitoring dus op gebiedsniveau. 

Voor elke soort bestaat het steekproefkader uit de plaatsen, verspreid over heel Vlaanderen, 
waar de betreffende soort voorkomt. Het steekproefkader is gebaseerd op de gegevens uit 
www.waarnemingen.be en de databank van de Hyla werkgroep (hylawerkgroep.be). Het 
omvat alle gerapporteerde waarnemingen van de soorten vanaf 1995 tot heden. 

Knoflookpad, vroedmeesterpad en rugstreeppad komen in minder dan 60 
steekproefeenheden voor en worden integraal opgevolgd. Voor boomkikker, heikikker en 
poelkikker, die in meer dan 60 steekproefeenheden voorkomen, worden uit het 
steekproefkader willekeurig 60 ruimtelijk gespreide waterlichamen geselecteerd (Bauwens & 
Speybroeck, 2014). De werkwijze wordt geïllustreerd met heikikker als voorbeeld. Eerst wordt 
een ruwe clustering doorgevoerd. Er wordt een buffer getrokken van 500m (dispersieafstand) 
rond elk steekproefelement. Overlappende buffers worden samengevoegd (Figuur 1). Grote 

http://www.waarnemingen.be/
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wegen en grote rivieren vormen dispersiebarrières voor de soorten waardoor 
steekproefelementen die theoretisch dicht genoeg bij elkaar liggen, toch niet bereikbaar zijn. 
Hiervoor gebruiken we snelwegen, hoofdwegen, secundaire wegen, actieve spoorwegen, 
kanalen en rivieren uit OpenStreetMap (openstreetmap.org).Steekproefbuffers die volledige 
door een barrière doorsneden worden zullen hierdoor gesplitst worden (Figuur 4-1). Alle 
steekproefelementen die in eenzelfde polygoon vallen vormen samen een gebied. 

 

Figuur 4-1: Steekproefkader voor heikikker (rode punten). Steekproefpunten die binnen een afstand van 
1 km (dispersieafstand) van elkaar liggen worden verbonden. Zwarte lijnen (grote wegen) 
en blauwe lijnen (grote waterlopen) vormen dispersie barrieres die de steekproefclusters 
opsplitsen. 

Om het veldwerk praktisch te organiseren worden de steekproefelementen binnen de 
gebieden nog verder opgesplitst in deelgebieden op basis van grenzen die duidelijk op het 
terrein waarneembaar zijn. In dit geval gebruiken we kleinere lokale wegen, paden, 
ongebruikte spoorwegen en kleine waterlopen uit OpenStreetMap. Als illustratie tonen we het 
gebied met het grootste aantal steekproefelementen voor heikikker (Figuur 4-2). 
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Figuur 4-2: Grootste gebied voor heikikker. Links: aanwezige steekproefelementen, rechts: Opdeling in 

deelgebieden en random (GRTS) steekproefnummering. 

Om een random, ruimtelijk gespreide steekproef te verkrijgen krijgt elk deelgebied en elk 
steekproefelement binnen een deelgebied eerst een aselect gekozen nummer dat rekening 
houdt met de afstand tot de andere rastercellen binnen een rastergrid in Vlaanderen. Dit 
gebeurt op basis van een “Generalised Random Tesselation Stratified (GRTS)” methode 
(Onkelinx & Quataert, 2014). De kracht van het GRTS algoritme is dat de eerste n rastercellen 
van deze lijst steeds een aselecte én ruimtelijk gebalanceerde steekproef vormen, ongeacht de 
grootte van n. Een steekproef van grootte n wordt genomen door de random toegekende 
nummers numeriek te sorteren en vervolgens de eerste n steekproefelementen te selecteren. 

Voor de uiteindelijke selectie van de 60 te monitoren steekproefelementen gebruiken we een 
getrapte steekproef. Er wordt een eerste deelgebied geselecteerd. Binnen dit deelgebied 
wordt een aantal steekproefelementen geselecteerd in verhouding tot het aantal aanwezige 
steekproefelementen in het betreffende deelgebied. Hiervoor nemen we de vierkantswortel 
(naar beneden afgerond) van het aantal steekproef elementen. Dan wordt een volgend 
deelgebied geselecteerd. De methode wordt zo verdergezet tot het beoogde aantal 
steekproefelementen (60 voor amfibieën) bereikt is. 

Elk geselecteerd steekproefelement wordt eenmaal binnen een 3‐jaarlijkse meetcyclus 
onderzocht. Op deze manier wordt elk element 2x per cyclus van 6 jaar bemonsterd. Indien 
een bezoek tijdens het opgegeven jaar niet mogelijk is, kan dat met maximaal één jaar 
verschoven worden (bij voorkeur binnen dezelfde 3‐jaarlijkse cyclus). Gezien de zeldzaamheid 
van knoflookpad worden alle 6 steekproefelementen jaarlijks opgevolgd. 

4.2.2 Procedure voor toevoegen en vervangen van steekproefpunten 

Wanneer een poel ontoegankelijk is of niet meer bestaat, moet deze vervangen worden door 
een nieuw meetpunt op basis van volgende procedure: 
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 Binnen hetzelfde gebied wordt het meetpunt (dat nog niet in de steekproef zit) met 
het eerstvolgende GRTS-rangnummer geselecteerd. 

 Indien binnen het gebied geen bijkomende meetpunten kunnen geselecteerd worden, 
selecteren we een meetpunt in een ander gebied op basis van het GRTS-rangnummer 
van de gebieden. Eerst kijken we of in het laatst geselecteerde gebied (gebied met 
laagste GRTS-rangnummer in steekproef) nog extra poelen kunnen geselecteerd 
worden. Daarbij houden we rekening dat er binnen een gebied maximaal een aantal 
poelen gelijk aan de vierkantswortel van het totaal aantal poelen binnen dat gebied 
geselecteerd kunnen worden. Indien er geen extra poelen geselecteerd kunnen 
worden binnen het laatst geselecteerde gebied, selecteren we het eerstvolgende 
gebied volgens het GRTS-rangnummer van gebieden en selecteren we vervolgens de 
poel met het laagste GRTS-rangnummer binnen dat gebied. 

Wanneer een nieuwe poel met aanwezigheid van de doelsoort wordt gevonden kennen we 
aan de poel eerst een GRTS-rangnummer toe overeenkomstig het dichtste rasterpunt van het 
GRTS-raster. We gebruiken daarvoor hetzelfde GRTS-raster dat voor de initiële 
steekproeftrekking werd gebruikt. Daarna kijken we of de nieuwe poel in een bestaand gebied 
valt. Zo ja, kennen we de poel toe aan de cluster van dit gebied. Indien er geen overlap is, 
vormt de poel een nieuwe cluster en maken we hiervoor een nieuw gebied aan. Aan het 
nieuwe gebied kennen we een GRTS-rangnummer toe overeenkomstig het GRTS-rasterpunt 
dat het dichtst bij de centroïde van het gebied gelegen is. Hiervoor gebruiken we opnieuw 
hetzelfde GRTS-raster. 

4.2.3 Update steekproefkader en steekproef 

Op regelmatige basis (bijvoorbeeld om de drie jaar) zullen we een update maken van de 
steekproef op basis van het bijgewerkte steekproefkader. Zo garanderen we dat de steekproef 
representatief blijft voor Vlaanderen. De steekproef kan bijgewerkt worden door een nieuwe 
sortering uit te voeren van de punten uit het steekproefkader, inclusief de nieuw toegevoegde 
poelen. Op die manier zal een deel van de nieuwe poelen toegevoegd worden aan de 
steekproef en zal er een deel van de bestaande steekproefpunten worden verwijderd uit de 
steekproef. 

4.3 GEGEVENSINVOER 

De bekomen resultaten van de gestructureerde monitoring worden ingegeven in het 
invoerportaal meetnetten.be. 

Roepende mannetjes, juvenielen, larven en eieren worden geteld per waterpartij. Larven van 
rugstreeppad worden niet geschept, maar visueel geschat/geteld. 
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5 GLADDE SLANG CORONELLA AUSTRIACA 

Bij de ontwikkeling van de meetnetten werd geoordeeld dat bepaalde soorten te moeilijk zijn 
om te monitoren, waaronder de gladde slang, waardoor een meetnet voor de gladde slang tot 
op heden ontbreekt. In het soortbeschermingsprogramma (SBP) gladde slang (Lewylle et al., 
2015) werd als concrete doelstelling kennisopvolging en –vergroting omtrent de ecologie van 
de gladde slang opgenomen. Hieronder worden specifiek vermeld (1) kennisverzameling 
(onder meer uit het buitenland) en -verspreiding onder professionele en vrijwillige actoren, (2) 
monitoring van de gladde slang op niveau Vlaanderen, (3) monitoring van beheersmaatregelen 
in functie van de gladde slang op gebiedsniveau (ingreep-effect), (4) gebiedsspecifiek 
onderzoek van nog weinig onderzochte populaties. Hieronder wordt gewestelijke monitoring 
(punt 2) voor deze soort uitgewerkt. Dit sluit aan bij Strategie 10 “Uitbouwen netwerk voor 
inventarisatie en monitoring” van het SBP (Lewylle et al., 2015). 

Om monitoring uit te voeren dient men aan de hand van een steekproef, proxy of totaaltelling 
een schatting of totaalbeeld van de aanwezige populaties te bekomen. De kwaliteit, of beter 
betrouwbaarheid, van deze schatter staat in verband met de detectieprobabiliteit van de 
soort. Is een soort moeilijk waarneembaar, dan is de onzekerheid op het vermeende aantal 
aanwezige dieren groot. Wil men een trend bepalen over opeenvolgende jaren heen, aan de 
hand van dergelijke schattingen, dan bemoeilijkt dergelijke onzekerheid het ontwaren van 
reële, significante trends aanzienlijk. 

De gladde slang wordt terecht opgevat als een moeilijk te detecteren soort. Onderzoek in 
Frankrijk en Zwitserland gaf aan dat een site 34 keer dient te worden bezocht door middel van 
transecttellingen om met 95% zekerheid te kunnen aannemen dat de soort afwezig is, terwijl 
dit voor aspisadder Vipera aspis en gevlekte ringslang Natrix helvetica respectievelijk slechts 12 
en 26 bezoeken vereist (Kéry, 2002). Los van eventuele (wellicht beperkte) verschillen in de 
sites uit deze studie versus actuele en potentiële leefgebieden in Vlaanderen, geeft dit aan dat 
de soort zelfs in vergelijking met andere Europese slangensoorten een lage detectiekans heeft, 
gaande van 9% over 45% tot 56% in kleine, middelgrote en grote populaties (Kéry, 2002). Zelfs 
grote, gezonde populaties worden dus gekenmerkt door een detectieprobaliteit die maar net 
de 50% overschrijdt. Zichtwaarnemingen in Nederland laten een trefkans zien van 28% voor 
gladde slang, waarmee dit een van de moeilijkst waar te nemen soorten is, bv. in vergelijking 
met levendbarende hagedis Zootoca vivipara met 74% (van Strien & de Zeeuw, 2011). Deze 
bevindingen worden onderschreven door Vlaamse en Nederlandse experten (mondelinge 
mededelingen Bonte, Engelen, van Doorn, Van Delft). Bovendien menen zij dat het 
waarnemerseffect aanzienlijk is, waarmee wordt bedoeld dat de detectiekans in belangrijke 
mate afhankelijk is van de specifieke waarnemer. Stelt men langlopende, meerjarige 
monitoring als doel, dan vormt dit een extra probleem. Het vervangen van een waarnemer 
(bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden) mag namelijk geen invloed uitoefenen op de schatter van 
de populatiegrootte. De voorkeur gaat dan ook best naar een methode waarbij het 
waarnemerseffect zo klein mogelijk wordt gehouden. Daarom geniet het werken met 
artificiële substraten (‘platen’) de voorkeur over zichtwaarnemingen. In wat volgt bespreken 
we de eigenheid en complicaties/problemen die met eerstgenoemde methode gelinkt zijn. 

Het is belangrijk aan te geven dat het ontwaren van trends in de omvang van de Vlaamse 
populatie van deze soort ongeacht de toegepaste methode zal bemoeilijkt worden door de 
grote onzekerheid die inherent is aan de waargenomen aantallen van verborgen levende 
soorten. Terwijl dit beperkingen oplegt aan de wetenschappelijke waarde van de monitoring, 
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geniet het de voorkeur om de monitoring uit te rollen en zodoende meer zicht te krijgen op 
toestand en trend van de Vlaamse populaties en de vinger aan de pols te houden voor deze 
soort. 

5.1 VELDPROTOCOL 

Monitoring aan de hand van artificiële substraten 

Het gebruik van artificiële substraten, verder aangeduid als ‘platen’, om reptielen aan te 
trekken en zodoende te inventariseren of te monitoren is een courant gebruikte methode.  

Te noteren variabelen per plaat zijn het aantal dieren, aantal mannetjes, aantal vrouwtjes, 
aantal juvenielen, ook als die aantallen nul zijn. Zie verder voor invoer via invoerroutine in 
www.meetnetten.be. Te noteren variabelen per veldbezoek zijn datum, tijdstip en 
luchttemperatuur. Aanvullende waarnemingen (die onder meer vangst-merk-
hervangstonderzoek kunnen ondersteunen) kunnen worden uitgevoerd, maar zijn niet 
haalbaar voor breed uitrollen op gewestelijk niveau. 

Hieronder worden een aantal kenmerken alsook beperkingen van deze methode besproken. 

Platen als (onbedoelde) beheermaatregel 

In tegenstelling tot methodes die dieren op speuren in de natuurlijke habitat, werkt het 
gebruik van platen anders. Er worden namelijk gebiedsvreemde elementen aangebracht die 
(zoals verhoopt) een bijzonder aantrekkingskracht op de beoogde soort(en) uitoefenen. Bij 
inventarisatie hoeft dit niet per se problemen te stellen, aangezien de doelstelling het 
vaststellen van aanwezigheid binnen een gebied of deelgebied is. Op termijn kan en zal de 
aanwezigheid van deze platen echter het habitatgebruik van de soort beïnvloeden. Waar we 
(mogen?) aannemen dat dit door introduceren van platen doorgaans positief zou moeten zijn 
(toename thermoregulatiekansen), moeten we beseffen dat dit ook omgekeerd kan werken 
wanneer dit nieuwe habitatelement vervalt. Dit laatste kan door het verwijderen van de 
platen, maar ook doordat ze te sterk overgroeid en dus onaantrekkelijk worden. Het gebruik 
van platen is dus niet enkel een middel om zicht te krijgen op de lokale populatie, het kan deze 
populatie ook beïnvloeden. In gebieden waar thermoregulatie gelimiteerd is, bv. wanneer 
open plekken schaars worden door de ontwikkelen van gesloten hoog opgaande vegetatie, kan 
dit een invloed uitoefenen op de populatie, al is de omvang van die invloed doorgaans 
onbekend en moeilijk of niet in te schatten.   

Platen als (iets minder onbedoelde) slangenmagneten 

Vooral in gebieden waar thermoregulatie gelimiteerd is, kunnen platen, eens (vrij toevallig) 
door de dieren ontdekt, een aantrekkingskracht uitoefenen op de lokale populatie. Positief 
hierbij is dat dit aangeeft dat de methode werkt. Dit ‘succes’ zal echter afhangen van (1) de 
omvang van de lokale populatie, (2) de densiteit/verspreiding van de populatie binnen het 
gebied, (3) de grootte van het gebied, (3) de doordringbaarheid van het gebied, in de zin van 
hoe vlot de dieren zich er doorheen kunnen verplaatsen, (4) het aantal gebruikte platen (en dit 
in verhouding tot de andere genoemde variabelen), (5) de manier waarop de platen zijn 
geplaatst, (6) het gebruikte materiaal waaruit de platen bestaan. 

In de Meinweg (Nederland) heeft men de indruk dat everzwijnen de aanwezigheid van platen 
alsook de kans om er iets eetbaars onder te vinden hebben aangeleerd. Mocht dit zich in 
Vlaanderen ook voordoen, rest er niets anders dan zich te beperken tot zichtwaarnemingen. 

Inlooptijd 

http://www.meetnetten.be/
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Na plaatsing van platen moet (minstens) een jaar tijd gegund worden alvorens waarnemingen 
te verwachten (zie ook hogervermelde succesfactoren onder ‘Platen als (iets minder 
onbedoelde) slangenmagneten’). Platen kunnen soms pas voor het eerst gebruikt worden na 
vele jaren. 

Materiaalkeuze 

Omdat reptielen klassiek als koudbloedig geboekstaafd staan, neemt men vaak aan dat ze het 
niet warm genoeg kunnen hebben. Dit klopt niet. Gladde slang streeft doorgaans een 
lichaamstemperatuur van 30°C na. Door actief gedrag (thermoregulatie) kunnen ze deze 
temperatuur bereiken bij luchttemperaturen die merkelijk lager liggen. In Nederland werden 
gladde slangen zichtwaarnemingen (en dus zonder platen) in hoofdzaak verricht van 17 tot 
22°C (van Rijsewijk et al., 2019). De relatie tussen luchttemperatuur en de temperatuur onder 
een plaat is onder meer (maar niet uitsluitend) gelinkt aan de materiaalkeuze. Naar mate de 
lucht opwarmt, is het ’s ochtends eerst kouder onder de plaat dan in lucht. Afhankelijk van het 
materiaal, warmt de plaat vervolgens op en wordt warmer dan de lucht. Aan het einde van de 
dag houdt de plaat langer warmte dan de lucht. Gladde slangen zonnen uiteraard niet in de 
lucht maar op natuurlijke ondergrond die ook kan variëren qua warmtekenmerken. De 
aantrekkingskracht van de plaat bestaat erin dat die een merkelijk voordeel moet bieden aan 
de slangen. Naast temperatuur is ook vochtigheid van belang (niet te nat, niet kurkdroog, 
Lenders & Leerschool, 2012). Materialen die heel snel opwarmen worden vaak te snel te warm 
en verliezen doorgaans die warmte ook veel sneller. Metalen platen lijken dan ook uit den 
boze, tenzij die enkel in het (vroege) voorjaar worden gebruikt en in de (late) voormiddag 
worden onderzocht (al hangt dat uiteraard van de weersomstandigheden af – zie verder). Het 
is moeilijk algemene besluiten te trekken uit uiteenlopende ervaringen uit de literatuur omdat 
elk gebied anders is en subtiele verschillen in materiaalkeuze en plaatsing van de platen een 
groot verschil kunnen maken voor de feitelijke microhabitat die ermee wordt gecreëerd. We 
beperken ons hier tot een relevante vergelijkende studie uit Nederland en bevindingen uit 
eigen land. In Nederland onderzocht men met 288 platen van diverse materiaaltypes 
gedurende 10 jaar en met 642 bezoeken (van Rijsewijk et al., 2019). Dakpannen en 
houtschijven werden weinig gebruikt, terwijl metalen damwandprofielen maar ook tapijttegels 
samen ongeveer de helft van de waarnemingen opleverden. De overige helft waren 
zichtwaarnemingen. Op de Kalmthoutse Heide worden eerder 1/3 van de waarnemingen 
onder platen verricht. Dit geeft aan dat platen geen wondermiddel zijn, al speelt de ervaring 
en het talent van de zichtwaarnemers hier ook een grote rol bij. Omwille van het reeds na 2 à 3 
jaar verweren van bitumenplaten (door weersomstandigheden en grote grazers), worden de 
platen op de Kalmthoutse Heide stelselmatig vervangen door metalen platen. Uit Limburg 
kunnen we beschikken over de praktijkervaring van Peter Engelen, die jarenlang inventarisatie 
en monitoring van gladde slang op eigen initiatief heeft verricht. Asbestplaten kennen 
langzame opwarming, worden niet te snel heet en hebben een lange nagloeitijd. Aangezien die 
om gezondheidsredenen uit den boze zijn, kunnen bitumen zwarte golfplaten van 100 cm x 
200 cm die in stukken van 50 cm x 100 cm, dwars op de golving, worden gesneden als 
alternatief dienen. In ruigere omgeving (sneller groeiende vegetatie, graslanden, …) wordt de 
plaat best groter, zodat er steeds een onbeschaduwde (centrale) zone is. In vergelijking met 
asbest warmt bitumen helaas sneller op. Bovendien worden ze makkelijk vertrappeld door 
grote grazers. Ze zijn ook niet perfect weerbestendig en worden broos als ze een tijdje liggen, 
dus periodieke vervanging is op langere termijn noodzakelijk. In Wallonië gebruikt men soms 
rubberen transportbanden van 0.8 - 1 cm dikte. Deze zijn onverslijtbaar, kennen een goede 
warmteopname en –afgifte, maar zijn wel erg zwaar. De resultaten die Peter hiermee in 
Limburg haalt zijn dermate positief dat hij op termijn volledig naar dit materiaal denkt over te 
schakelen.  
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Er valt geen eenvoudig besluit te trekken inzake materiaalkeuze. Gegolfde metalen platen 
kunnen breed worden ingezet, maar enkel als de tellers die (meer dan met minder snel 
opwarmende materialen) op de (kortere en schaarsere) geschikte momenten kunnen 
onderzoeken. In principe hoeft niet overal het zelfde materiaal te worden gebruikt, maar is het 
vooral van belang binnen één gebied één materiaal te kiezen en dat dan langlopend te 
behouden, in het belang van standaardisatie van de trefkans. 

We vermelden dat de platen best gelabeld worden met een weerbestendig label waarop een 
zinvolle tekst en inclusief contactgegevens van de onderzoeker vermeld staan.  

Inplantlocatie  

Platen die aan één zijde deels beschaduwd zijn door vegetatie werken doorgaans het best. Dit 
brengt met zich mee dat de waarde van een plaat als onderzoeksmiddel zal afnemen wanneer 
bepaalde habitatkenmerken veranderen. Toename van de beschaduwing maar ook 
hoogfrequente verstoring van de omgeving van de platen zijn nefast. Om standaardisatie bij 
monitoring te maximaliseren, is het belangrijk te trachten deze veranderingen te beperken. Dit 
kan in sommige gevallen betekenen dat beheer noodzakelijk is. 

Het verdient aanbeveling de platen te plaatsen in de buurt van beschikbare 
puntwaarnemingen. Met name drachtige vrouwtjes gebruiken vaak jarenlang dezelfde 
zonneplek. 

Om verstoring te vermijden worden platen best uit het zicht van wandelaars en andere 
passanten gelegd. 

Omwille van het grote belang van de inplantlocatie, wordt aangeraden die op advies van een 
expert te laten kiezen. 

Timing en weer 

Het weer is de meest bepalende factor voor het vinden van dieren. Dit brengt met zich mee 
dat de tellers voldoende flexibel moeten zijn om de platen te controleren. Zoals gezegd, lijken 
luchttemperaturen van 17 tot 22°C te verkiezen. Windstil en bewolkt weer geven betere 
trefkansen. Dit zijn echter voorwaarden gelinkt aan zichtwaarnemingen; mits wat gezond 
verstand kan men dit licht aanpassen wanneer men platen gebruikt (zie ook Materiaalkeuze). 
Zo kan bij gebruik van goed geplaatste en vlot opwarmende platen het bij zonnige dagen lonen 
om (doorgaans niet al te vroeg op de dag, tenzij bij zeer warm weer) ook al vanaf 15°C te 
zoeken. Gladde slangen hebben verder verhoogde nood aan thermoregulatie na meerdere 
regendagen, waardoor de eerste warmere dag een hogere trefkans kan opleveren.  

Timing en dag 

Afhankelijk van de weersomstandigheden, worden de warmere dagdelen best vermeden. De 
(vroege) voormiddag en late namiddag tot vooravond genieten dan ook bij mooi weer de 
voorkeur. Bij vrij warm en bewolkt weer kan dit minder een rol spelen. 

Timing en seizoen 

Timing van monitoring houdt verband met de jaarcyclus in het gedrag van de gladde slang. 
Gladde slangen worden doorgaans waargenomen van april tot oktober. De grootste aantallen 
worden waargenomen van juni tot en met augustus. Dit zijn vaak zonnende drachtige 
vrouwtjes. Naar het einde van deze periode worden de jongen geboren en verdwijnen de 
vrouwtjes, maar in augustus en september kunnen wel behoorlijke aantallen juvenielen 
worden waargenomen. 
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Aantal tellingen 

In het kader van lopend onderzoek op de Kalmthoutse Heide worden minimum vier bezoeken 
verricht per jaar (1 in het begin van het activiteitsseizoen, 1 tijdens de zwangerschap van de 
wijfjes, 1 bij de geboorte van de jongen, 1 aan het einde van het activiteitsseizoen). In 
Nederland schrijft het RAVON Meetprogramma Reptielen voor dat er jaarlijks echter minstens 
zeven veldbezoeken moeten worden uitgevoerd om trendbepaling toe te laten, waarbij vier 
van eind maart tot eind juli en drie in augustus-september (Smit & Zuiderwijk, 2003). Best 
wordt ongeveer twee weken tussentijd gehandhaafd, met een minimum van vijf dagen. Gezien 
de lage trefkans van de soort, zijn de meeste Vlaamse en Nederlandse experten het erover 
eens dat zeven bezoeken als minimum geldt en dit nemen we hier dan ook aan. 

Aantal platen per gebied 

In de context van een gebiedsstudie, is het veelal de bedoeling de trefkans te maximaliseren 
en een representatief beeld te krijgen van de aanwezige populatie. Mits relevante keuze van 
de inplantlocatie, legt men in potentieel habitat dan ook beter te veel dan te weinig platen. In 
de context van een gewestelijke monitoring zullen er meerdere gebieden worden gemonitord. 
De totale kostprijs van de platen en de haalbaarheid om de monitoring uit te voeren kunnen 
beperkend werken (zie Begroting). We stellen voor om per gebied minstens 10 platen te 
leggen.  Om zicht te krijgen op de aanwezigheid van de soort in een voldoende ruime zone van 
het gebied en om te vermijden dat het zelfde individuele dier al te vaak onder de gelegde 
platen opduikt, geniet het de voorkeur voldoende afstand tussen de platen te laten 
(streefdoel: 500 m, maar kleiner waar niet anders mogelijk en/of wenselijk). 

Bij grotere gebieden stellen we voor om per 50 ha leefgebied telkens een traject van 10 platen 
te plaatsen. Het totaal vereiste aantal platen per gebied stellen we op 30 platen. Gebieden 
groter dan 150 ha moeten dus minstens 30 platen bevatten (zie exact aantal per gebied in de 
tabel in bijlage). De werkelijk vereiste inspanning geringschattend, rekening we hier 
pragmatisch met de oppervlakte aan bezette UTM-hokken. Voor het hele gewest betekent dit 
1030 platen (waarvan een gedeelte reeds gelegd is en dus best kan opgenomen worden aan 
het meetnet – te bevragen bij Rudi Delvaux en Peter Engelen). 

Zichtwaarnemingen als aanvulling 

In gebieden waar microhabitats van bv. jaarlijks zonnende drachtige vrouwtjes gekend zijn, 
strekt het tot aanbeveling om gestandaardiseerde tellingen toe te voegen aan de 
‘platenmethode’, al zullen deze gegevens niet uniform beschikbaar zijn voor alle gebieden. Bij 
dergelijke tellingen wordt een vaste zone/oppervlakte integraal onderzocht of wordt een vast 
traject afgelegd. 

Aanvullende inventarisatie als (grotere) noodzaak 

Door de lage trefkans is de recentste waarneming van gladde slang in veel gebieden al vrij oud. 
Om gepast rekening te houden bij beslissingen omtrent beheer van deze gebieden is het 
noodzakelijk de recente aanwezigheid van deze soorten met aanvullende inspanning 
(zichtwaarnemingen, veelvoud aan platen) minstens één keer per decennium na te gaan. We 
dringen aan om (naast het uitrollen van een gewestelijk meetnet) bijzondere aandacht aan 
deze (mogelijk) kleinere, minder goed gekende populaties te schenken. We benadrukken 
hierbij dat dit geen prioritering voor opname in het gewestelijk meetnet betreft, maar enkel de 
noden voor aanvullende inventarisatie aanduidt. Het kennisniveau per populatie is aangeduid 
in het SBP (Lewylle et al. 2015, zie Bijlage): van de 49 populaties zijn er 17 goed onderzocht, 8 
matig onderzocht, 16 slecht onderzocht en 1 onbekend. Aanvullend inventarisatie moet zich in 
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eerste instantie toespitsen op beide laatste categorieën. Daarbij wordt dus extra inspanning 
geleverd, bovenop de hoger beschreven reguliere monitoring. 

Naast het aanbrengen van platen bestaan er ook manieren op zichtwaarnemingen te 
bevorderen. We vermelden het gebruik van takkenhopen en houtstapels. Stamhout van 20 of 
meer cm diameter kan gestapeld worden in opgaande piramide in een viertal niveaus zodat in 
de late namiddag de dieren op deze opgaande structuur langer kunnen zonnen dan op vlakke 
structuren, inclusief de bodem. Deze methode laat vooral in augustus en september haar 
deugdelijkheid zien (ervaring Limburg, Peter Engelen). In droge heidegebieden lijkt dit in de 
nabijheid van gekende zonneplaatsen echter minder goed te werken (ervaring Kalmthoutse 
Heide, Steven De Saeger). 

Tenslotte vermelden we ook het inzamelen van vervellingshuiden. Genetische analyse kan 
toelaten individuele dieren te onderscheiden. Aangezien huiden als losse waarnemingen 
worden gevonden, kan hierop geen gestandaardiseerd meetnet worden gebaseerd, maar het 
detecteren van huiden kan wel waardevol zijn om de aanwezigheid van de soort aan te tonen 
in (deel)gebieden met lage dichtheden en/of (nog) lage(re) detectiekans. 

Lopend onderzoek 

Momenteel wordt al een en ander gedaan omtrent de gladde slang in Vlaanderen. 

De langlopende monitoring op de Kalmthoutse Heide loopt anno 2019 onder leiding van Rudi 
Delvaux (zie Van Hecke & Bonte, 2013), inclusief zenderonderzoek (van Doorn et al. 2017). 

Op initiatief van Peter Engelen en in samenwerking met terreinbeheerders van het ANB 
werden in 2017 tal van platen geplaatst in Limburgse gebieden.  

Het uit te rollen gewestelijk meetnet dient maximaal afstemmen te beogen met lopend 
onderzoek. Hiervoor kan best een bevraging worden opgezet naar alle terreinbeheerders 
alsook de in het dankwoord vermelde betrokkenen. 

5.2 SELECTIE MEETNETLOCATIES 

Als we analogie met de andere herpetofaunameetnetten doortrekken (bv. De Bruyn et al., 
2015a, 2015b) dient monitoring te worden uitgevoerd in alle gebieden als dat er 60 of minder 
zijn. Er wordt dus geen steekproeftrekking uitgevoerd, noch een prioritering toegepast. In het 
soortbeschermingsplan (SBP) van Lewylle et al. (2015) werden 49 eenheden als populaties 
onderscheiden (zie ook Bijlage). Behoudens een update met recentere gegevens (die buiten de 
scope van dit document valt) betekent dit dat deze allemaal dienen te worden onderzocht. 

Aangezien het opzetten dan langlopende monitoring slechts zin heeft als de inspanning ook 
weldegelijk lang kan worden volgehouden, is het nodig stil te staan bij de haalbaarheid van de 
opdracht om vervolgens de nodige middelen hiervoor te kunnen voorzien. 

Materiaal: 1030 platen (minimum) 

Mankracht: 49 populaties / 2 populaties per man per dag x 7 bezoeken per jaar ~ 230 
mandagen + eenmalige extra inspanning plaatsing platen 

Dit is een minimaal scenario.  

Bij feitelijke aanvang kan de lijst van gebieden best worden voorgelegd aan de Vlaamse 
soortkenners om de inspanning optimaal toe te spitsen op de doelgebieden en de lijst van 49 
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populaties af te toetsen aan de toestand anno 2019 alsook met toevoeging van gebieden met 
groot potentieel. 

Cruciaal is te weten dat het aantal geschikte dagen (cf. Timing en weer) op jaarbasis doorgaans 
slechts een handvol is (of zelfs nagenoeg ontbreken bv. tijdens de warme zomers van 2017, 
2018 en 2019). Daarom is het van belang over voldoende verschillende waarnemers te 
beschikken. 

5.3 GEGEVENSINVOER 

De in te voeren gegevens kunnen opgehangen worden aan afzonderlijke protocols voor platen 
en zichtwaarnemingen (met optie voor invoer van vervellingshuiden). Voor de platen is het van 
belang per plaat gegevens in te voeren en daarbij ook telkens de nulwaarnemingen te noteren. 

Gegevensbeheer kan eventueel analoog verlopen met www.meetnetten.be en zo ook de 
invoer via het webportaal (na ontwikkeling van invoermodule). We vermelden hier echter het 
bestaan van http://slangenportaal.nl/ dat specifiek voor populatieonderzoek van slangen werd 
ontwikkeld en ook wordt gebruikt door Vlaamse slangenonderzoekers. 

 

  

http://www.meetnetten.be/
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Bijlage - Overzicht van de gekende (meta)populaties van de gladde slang Coronella austriaca  

  Metapopulatie/cluster Subpopulatie  Beheerder SBZ Deelgebied Gemeente 
Status 
kennis  

Status 
populatie  

Gekend 
sinds? 

Ha 
Ha in 
UTM-
hok 

Aantal 
platen 

1 
Grenspark De Zoom - 
Kalmthoutse Heide 

Stappersven Natuurpunt BE2100015 
BE2100015-
1 

Kalmthout 
Goed 
onderzocht 

Zeer groot  1912 356 219 30 

2 
Grenspark De Zoom - 
Kalmthoutse Heide 

Kalmthoutse Heide ANB BE2100015 
BE2100015-
1 

Kalmthout 
Goed 
onderzocht 

Zeer groot  1912 1148 758 30 

3 Ravels Weelde Station ?  / / Ravels  
Slecht 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

1950 26 22 10 

4 Mol - Arendonk Rode Del  Natuurpunt BE2100024 
BE210024 -
16 

Arendonk Onbekend 
Klein of 
onbekend 

Jaren ‘80 97   10 

5 Mol - Arendonk Luikgestelse Heide ANB BE2100026 
BE2100026-
9 

Postel 
Matig 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2013 173 11 10 

6 Mol - Arendonk 
Koninklijke 
Schenking 

ANB / / Postel 
Matig 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2012 (NL) 422   30 

7 Mol - Arendonk Den Diel  Natuurpunt BE2100026 
BE2100026-
6 

Mol  Onbekend 
Klein of 
onbekend 

2001(?) 144 68 20 

8 Lommelse metapopulatie Op t Stort ANB / / Lommel  
Slecht 
onderzocht 

Klein 2005 190 95 20 

9 Lommelse metapopulatie 
Riebosserheide 
West/Russendorp 

Particulier / / Lommel  
Slecht 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2008 324 264 30 

10 Lommelse metapopulatie Riebos 
Natuurpunt/
Particulier 

BE2100026 
BE2100026-
13 

Lommel  
Goed 
onderzocht 

Middelgroot  2005 81 79 20 

11 Lommelse metapopulatie Blekerheide 
Natuurpunt/
Particulier 

BE2100026 
BE2100026-
13 

Lommel  
Goed 
onderzocht 

Middelgroot 2005 115 115 30 

12 Lommelse metapopulatie Struyenbos ANB BE2100026 
BE2100026-
13 

Lommel  
Goed 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2005 66 55 20 

13 Lommelse metapopulatie Sahara  ANB BE2100026 
BE2100026-
13 

Lommel  
Goed 
onderzocht 

Middelgroot 2009 112 98 20 

14 Lommelse metapopulatie Weyerkensbergen ANB BE2100026 
BE2100026-
13 

Lommel  
Goed 
onderzocht 

Middelgroot 2011 256 172 30 

15 Lommelse metapopulatie 
Waaltjesbos 
West/stevensvenne
n 

Particulier / / 
Mol - 
Lommel 

Slecht 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2008 203 25 10 

16 Lommelse metapopulatie Kattenbosserheide  
Natuurpunt 
- ANB 

/ / Lommel  
Slecht 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2008 208 109 30 
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17 
Militair Domein Kamp 
Beverlo 

Pijnven ANB / / Overpelt  
Goed 
onderzocht 

Klein 2004 358 196 30 

18 
Militair Domein Kamp 
Beverlo 

Langeheuvelheide - 
Schrikheide 

Defensie BE2200029 
BE2200029-
1 

Hechtel-
Eksel 

Slecht 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

1997 -hyla 1794 362 30 

19 
Militair Domein Kamp 
Beverlo 

Langeheuvelheide -
Veewei 

Defensie BE2200029 
BE2200029-
1 

Hechtel-
Eksel 

Slecht 
onderzocht 

Klein of 
onbekend  

2012 - 
nieuw 

Idem 
(1794) 

Idem 
(362) 

30 

20 
Militair Domein Kamp 
Beverlo 

Hechtelse Heide  ANB BE2200029 
BE2200029-
1 

Hechtel-
Eksel 

Slecht 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2011 617 19 10 

21 
Militair Domein Kamp 
Beverlo 

Witte Bergen 
Natuurpunt 
- ANB 

BE2200029 
BE2200029-
1 

Houthalen
-
Helchteren 

Slecht 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2011 - 
nieuw 

432 138 30 

22 
Militair Domein Kamp 
Beverlo 

Fonteintje 
Natuurpunt 
- ANB 

BE2200029 
BE2200029-
1 

Beringen 
Slecht 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2011 - 
nieuw 

272 33 10 

23 
Militair Domein 
Meeuwen Helchteren 

Sonnisheide - 
Mangelbeek 

ANB BE2200030 
BE2200030-
1 

Houthalen
-
Helchteren 

Matig 
onderzocht 

Groot 2008 223 1 10 

24 
Militair Domein 
Meeuwen Helchteren 

Masy - Abeek ANB BE2200030 
BE2200030-
1 

Meeuwen-
Gruitrode 

Matig 
onderzocht  

 Groot 1985 187 118 30 

25 
Militair Domein 
Meeuwen Helchteren 

Centrale Heide ANB BE2200030 
BE2200030-
1 

Meeuwen-
Gruitrode 

Matig 
onderzocht 

 Groot 2005 997 343 30 

26 
Militair Domein 
Meeuwen Helchteren 

Grote Heide 
(Turfven - 
Ruiterskuilen) 

ANB BE2200030 
BE2200030-
1 

Meeuwen-
Gruitrode 

 Goed 
onderzocht 

Klein 
2011 - 
Nieuw 

186 43 10 

27 
Militair Domein 
Meeuwen Helchteren 

Het Laer ANB BE2200030* 
BE2200030-
1* 

Meeuwen-
Gruitrode 

Slecht 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2009 205 95 20 

28 
Militair Domein 
Meeuwen Helchteren 

Oudsberg Particulier BE2200030 BE2200030- Maaseik 
Goed 
onderzocht 

Klein 
2012 - 
nieuw 

419   30 

29 
Militair Domein 
Meeuwen Helchteren 

Tenhaagdoorn ANB BE2200031 
BE2200031-
3 

Houthalen
-
Helchteren 

Goed 
onderzocht 

 Groot 2004 410 265 30 

30 
Militair Domein 
Meeuwen Helchteren 

De Teut  ANB BE2200031 
BE2200031-
3 

Zonhoven 
Slecht 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2001 246 45 10 

31 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Heiderbos ANB BE2200043 
BE2200043-
4 

As 
Goed 
onderzocht 

Klein 2005 51 47 10 

32 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Bosheide (Zuid) ANB / / As 
Goed 
onderzocht 

Klein 2002 104 92 20 

33 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Bosheide (Noord) Particulier / / As 
Goed 
onderzocht 

Klein 2004 85 48 10 
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34 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Kolenspoor – ingang 
NP Hoge Kempen 

Particulier / / As 
Goed 
onderzocht 

Klein 2013 38 25 10 

35 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Kleine Homo ANB BE2200035 
BE2200035-
1 

Dilsen - 
Stokkem 

Goed 
onderzocht  

Klein  2004 139 57 20 

36 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Lanklaarderbos ANB BE2200035* 
BE2200035-
1* 

Dilsen - 
Stokkem 

Matig 
onderzocht  

Klein 2002 505 328 30 

37 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Grindgroeve 
Mechelse Heide 

Particulier / / 
Maasmech
elen 

Slecht 
onderzocht 

Klein of 
onbekend  

2002 271 92 20 

38 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Mechelse heide ANB BE2200035 
BE2200035-
1 

Maasmech
elen 

Matig 
onderzocht  

Middelgroot 2001 844 757 30 

39 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Kikbeekbron ANB BE2200035 
BE2200035-
1 

Maasmech
elen 

Goed 
onderzocht  

Groot  2002 223 219 30 

40 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Vallei van de 
Zijpbeek 

ANB BE2200035 
BE2200035-
1 

Lanaken 
Matig 
onderzocht  

Groot 2002 374 297 30 

41 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Duivelsberg 
ANB/particu
lier 

BE2200035 
BE2200035-
1 

Maasmech
elen 

Slecht 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2002 253 190 30 

42 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Neerharenheide ANB BE2200035 
BE2200035-
1 

Lanaken 
Matig 
onderzocht   

Middelgroot 2001 49 46 10 

43 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Kasteel Daalbroek Particulier BE2200035* 
BE2200035-
1* 

Lanaken 
Goed 
onderzocht 

Klein 2001 89 21 10 

44 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Terrils Eisden-
Dilsen Stokkem 

Particulier / / 
Maasmech
elen 

Goed 
onderzocht 

Groot  2003 307 246 30 

45 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Teutelberg Particulier / / 
Dilsen - 
Stokkem 

Goed 
onderzocht 

Klein 2002 109 74 20 

46 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Vossenberg Particulier / / 
Dilsen - 
Stokkem 

Matig 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2011 39 34 10 

47 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Bergerven Particulier BE2200034 
BE2200034-
2 

Dilsen - 
Stokkem 

Goed 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2005 139 71 20 

48 
Nationaal Park Hoge 
Kempen 

Stokkermerbos Particulier BE2200035* 
BE2200035-
1* 

Dilsen - 
Stokkem 

Goed 
onderzocht 

Klein 2011 63 57 20 

49 Tiendenberg Tiendenberg Natuurpunt  BE2200036 
BE2200036-
2 

Riemst 
Matig 
onderzocht 

Klein of 
onbekend 

2009 
(her)vondst 

4 2 10 

                    7263 3013 1030 
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