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Algemeen De alpenwatersalamander is een vrij grote, tot 12 centimeter lange watersala-
mander. Het mannetje heeft op de flank van kop tot staart een lichtere band met zwarte 
stippen. Deze amfibie leeft maar een klein deel van het jaar in het water. Aan het eind 
van de winter trekt hij naar wateren die geschikt zijn om eieren af te zetten: poelen, ven-
nen en sloten in en langs bossen, maar ook tuinvijvers. De eieren worden van april-juni 
afgezet op takjes, blaadjes en waterplanten. De jonge salamanders gaan vanaf de twee-
de helft van de zomer het land op, waar ook wordt overwinterd. De soort is algemeen in 
Zuid-Nederland en komt ook in stedelijk gebied voor.

Amersfoort 
Waargenomen Deze salamander was al bekend uit het Bergkwartier. In de afgelopen ja-
ren is de soort ook gezien in Park Schothorst, het Waterwingebied en het Leusderkwar-
tier. Soms ook in de vleermuiskelders in het bosgebied Klein Zwitserland.
Ontwikkeling +
Tips voor waarnemen Op vochtige plaatsen, bijvoorbeeld onder boomstronken in Klein 
Zwitserland. De buik is oranje en zonder vlekjes. Hiermee onderscheidt de alpenwatersa-
lamander zich van andere salamandersoorten.

Toekomst De alpenwatersalamander is ooit uitgezet. Het gaat goed met de soort, er zijn 
meer waarnemingen. Ze koloniseren vrij snel poelen in hun oorspronkelijke omgeving. 
De poelen die gegraven worden voor de veel zeldzamere kamsalamander helpen ook 
de alpenwatersalamander. Bedreigingen als dempen van poelen en verkeersslachtoffers 
zijn er niet tot weinig in Amersfoort. Een grote bedreiging zijn ziektes: een schimmel en 
een virus zorgen in Europa voor ziekte en/of dood van amfibieën. De besmetting komt 
door besmet water, contact tussen dieren of besmetting via mensen en materiaal.  

Alpenwatersalamander 
Ichthyosaura alpestris

www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/alpenwatersalamander
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Algemeen De heikikker heeft een patroon van donkere vlekken op de flanken en een lich-
te buik. Vochtige graslanden en heide vormen vaak het leefgebied. Ondiepe en zonnig 
gelegen slootjes, vennen en poelen worden als voortplantingswater gebruikt. Belangrijk 
is een hoge grondwaterstand. De paartijd is van half maart tot half april. Het manne-
tje wordt tijdens de paartijd blauw. De heikikker komt in Nederland voor in voedselarm 
water op zandgronden, in laagveengebieden en komkleigebieden in het rivierengebied. 

Amersfoort 
Waargenomen De heikikker komt vooral voor in Polder Zeldert. Er is ook een waarneming 
uit het buitengebied van Soest.
Ontwikkeling =  
Tips voor waarnemen De heikikker heeft een kenmerkende blaffende of bubbelende roep. 
In maart kun je kikkerkoren horen bij voortplantingswater. De heikikker lijkt sterk op de 
bruine kikker, maar onderscheidt zich door een spitsere snuit en een lichte rugstreep die 
meestal tot aan zijn neus doorloopt. 

Toekomst De heikikker is afhankelijk van een goede waterkwaliteit en goed beheer van 
sloten en poelen. Een grote bedreiging zijn ziektes: een schimmel en een virus zorgen in 
Europa voor ziekte en/of dood van amfibieën. De besmetting komt door besmet water, 
contact tussen dieren of besmetting via mensen en materiaal.  

Heikikker Rana arvalis

53www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/heikikker
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Algemeen De kamsalamander is een grote watersalamander die in Nederland zeldzaam 
is en alleen voorkomt in het zuiden, midden en oosten van het land. Hij leeft vooral in 
poelen in beek- en rivierdalen op zand- en kleigrond. De naam komt van het mannetje 
dat in de paartijd een fraaie, hoge kam op de rug draagt. De kamsalamander plant zich 
vanaf het vroege voorjaar voort in diepe , visvrije poelen met waterplanten die voldoende 
zonlicht krijgen. Het vrouwtje vouwt haar eieren in waterplantjes. Na de voortplanting 
trekt de salamander het land op en leeft dan in bossen, struikgewas en houtwallen 
in de omgeving van de poel. Hij eet allerlei kleine diertjes in het water en op het land. 
 
Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort zijn alleen waarnemingen bekend van Landgoed Nimmer-
dor, waar door vrijwilligers wordt geïnventariseerd. Verder op een paar plekken rondom 
de gemeente. 
Komt vermoedelijk voor Landgoed Den Treek en militair terrein Vlasakkers.
Ontwikkeling =  
Tips voor waarnemen Moeilijk waar te nemen. Op het land: vanaf februari tijdens de 
voorjaarstrek, ‘s avonds bij vochtig weer. In het water: door ‘s avonds met een zaklamp 
op het water te schijnen.
 
Toekomst De soort is zeer kwetsbaar en wordt bedreigd door het uitzetten van vis in poe-
len en vijvers: de larven van de kamsalamander zijn weerloos tegen jagende vissen. Ook 
moet het water in de poelen schoon zijn met veel planten voor de eitjes en waterdiertjes 
als voedsel. De poelen vergen regelmatig maar kleinschalig onderhoud. In de buurt van 
de poel zijn schuilplaatsen nodig, zoals dode houtstammen in het bos. Kamsalamanders 
worden vooral tijdens de voorjaarstrek vaak overreden en de soort kan dan ook geholpen 
worden door aanleg van poelen op korte afstand van hun leefgebied. Bij voorkeur meer-
dere poelen bij elkaar in de buurt zodat als één poel ongeschikt raakt, de andere nog 
gebruikt kunnen worden.

Kamsalamander Triturus cristatus

www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/kamsalamander
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Algemeen Van de drie soorten groene kikkers is de poelkikker de kleinste. De kikker wordt 
maximaal 8 centimeter groot en weegt 30 tot 50 gram. Het leefgebied van de poelkikker 
is divers: kleinschalig cultuurlandschap, uiterwaarden, heidevelden en laagveengebie-
den. Eieren worden afgezet in relatief voedselarm water met veel waterplanten. Meestal 
zijn dit poelen, vennen en slootjes. De voortplanting vindt plaats vanaf april tot en met 
juni. Het mannetje verkleurt in de paartijd vaak geel. De soort overwintert overwegend 
op land, onder een boomstam of in een holletje onder de grond. De poelkikker komt al-
gemeen voor op de zandgronden in Nederland. 

Amersfoort 
Waargenomen In het buitengebied Hoogland-West, onder meer in Polder Zeldert, komt 
de poelkikker veel voor. Ook in Landgoed Nimmerdor en Landgoed Den Treek is de soort 
waargenomen.
Ontwikkeling =  
Tips voor waarnemen In mei en juni kikkerkoren in de polder. Het onderscheid met de 
meerkikker en bastaardkikker is lastig maar zie je als volgt: het ontbreken van (zwarte) 
vlekjes in de iris, een grote, harde, halvemaanvormige graafknobbel op zijn achterpoot, 
het mannetje heeft een lichte kwaakblaas. Ook het geluid is net anders: een gonzende 
langgerekte oplopende toon zonder neergaande tonen. 

Toekomst De poelkikker is afhankelijk van een goede waterkwaliteit en goed beheer van 
sloten en poelen. Als sloten te intensief geschoond worden of er veel mest in komt is dit 
nadelig voor deze soort. Een grote bedreiging zijn ziektes: een schimmel en een virus zor-
gen in Europa voor ziekte en/of dood van amfibieën. De besmetting komt door besmet 
water, contact tussen dieren of besmetting via mensen en materiaal.  

Poelkikker Pelophylax lessonae

www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/poelkikker
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Algemeen De rugstreeppad is een middelgrote pad van ongeveer 8 centimeter. Meestal 
heeft hij een lichtgele streep op de rug, vandaar de naam. Hoppen en springen doet de 
rugstreeppad niet: hij rent met zijn korte poten als een muisje. Qua eten is deze pad niet 
kieskeurig, als het maar in zijn bek past. De soort kan zich van april tot augustus voort-
planten. De roep van het mannetje is schel en ratelend en kan ruim een kilometer ver-
derop nog te horen zijn. De rugstreeppad houdt van ondiepe wateren die snel opwarmen 
en van een bodem waarin hij zich kan verstoppen. Deze plekken weet hij snel te vinden, 
van plasjes in de duinen tot tijdelijk water op bouwterreinen.

Amersfoort
Waargenomen De rugstreeppad is binnen de gemeente Amersfoort tot 2011 alleen aan-
getroffen in Polder Zeldert. Sinds 2011 is er wel onderzoek gedaan in het Eemland maar 
niet erg intensief. Hierbij is de soort niet meer waargenomen.Wel zijn langs enkele plasjes 
langs de Eem, bij Eemdijk, in de afgelopen jaren enkele dieren gehoord. Ook zijn er enkele 
andere losse waarnemingen uit het Eemland.
Komt vermoedelijk voor Mogelijk komt de soort voor in gebieden ten westen van Amers-
foort.
Ontwikkeling –  soort is niet meer aangetroffen in Polder Zeldert
Tips voor waarnemen Vooral tweede helft april en mei op windstille, niet al te koude avon-
den. Het luide gekwaak lijkt op het geluid van de nachtzwaluw. Jonge padjes zijn met 
name in juni en juli te zien aan de oevers. Vanaf augustus: in de late avond en nacht (ge-
bruik een zaklamp) op wegen, paden en open vlaktes. Bij padden zonder rugstreep: kijk 
naar de geelgroene ogen. 

Toekomst Het is belangrijk om meer onderzoek te doen in het Eemland, vooral op plek-
ken waar de soort vroeger bekend was. Dit kan door gerichte inventarisaties op gehoor, 
bij voorkeur ‘s avonds in de maanden april en mei. Omdat de rugstreeppad van ondiepe 
wateren houdt, kan de aanleg van ondiepe poelen zinvol zijn.

Rugstreeppad Epidalea calamita

www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/rugstreeppad


