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Reddingsplan Knoflookpad Limburg 
  
 
Donderdag 24 november a.s. wordt een lezing gehouden over het reddingsplan Knoflookpad 
Limburg. Deze zal gehouden worden door Paul van Hoof.  
 
In 2010 heeft bureau Natuurbalans in opdracht van de provincie Limburg een grondig 
onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van de knoflookpad in Limburg. De resultaten 
waren schokkend. Op slechts drie plekken bleek de knoflookpad nog voor te komen en op 
alle drie de plekken werden bedreigingen geconstateerd. Jarenlang hebben 
terreinbeheerders zich met beheermaatregelen ingezet om de populaties veilig te stellen. Dit 
heeft uiteindelijk niet mogen baten.  
Landelijk gezien, maar zeker ook in Limburg gaat het dus erg slecht met de knoflookpad. 
Wellicht is de knoflookpad momenteel het meest bedreigde amfibie in Nederland. Tijd om 
met geheel andere maatregelen te komen: namelijk het opkweken en uitzetten van 
knoflookpadden. 
In 2010 is begonnen met het opkweken van knoflookpadlarven. In dat jaar hebben ook de 
eerste uitzettingen in Limburg plaats gevonden. In 2011 is het project uitgebreid en is 
getracht in alle Limburgse populaties materiaal te verzamelen om op te kweken. Tegelijktijd 
heeft dit in Gelderland en Overijssel plaats gevonden. Daarbij is een grote hoeveelheid 
larven opgekweekt en uitgezet. Niet alleen om de huidige populaties te redden, maar ook 
hebben introducties plaats gevonden in nieuwe gebieden. 
Paul van Hoof van bureau Natuurbalans zal uitvoerig vertellen hoe het hele project in 
Limburg in zijn werk is gegaan. Daarbij zal hij antwoord geven op vragen zoals: Hoe zijn de 
knoflookpadlarven opkweken, hoe kom je aan het materiaal en waar zijn de larven 
uiteindelijk uitgezet? 
. 
 
Iedereen is op deze avond van harte welkom (leden en niet leden). 
 
De lokatie is: 
Gemeenschapshuis De Oesterham in Oostrum 
Tijdstip aanvang: 20.00 uur  
De avond zal rond 22.00 uur afgelopen zijn.  
Uiteraard is er in de pauze en na afloop tijd om onderling bij te praten en vragen te stellen 
aan Paul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Knoflookpad (foto Paul van Hoof) 
 
 
 
 
 
Namens kring Venray van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg: 
 
Patrick Palmen 
patrickpalmen@planet.nl 
06-30266324 


