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De Knoflookpad is een van de meest 
bedreigde soorten amfibieën van ons 
land. Op de Hondsrug bevindt zich de  
grootste populatie van Nederland. De 
Knoflookpad is een echte ‘nachtbraker’ 
die zich overdag zelden laat zien. Zelfs in 
de paartijd zijn ze moeilijk te ontdekken 
omdat hun voortplantingsroep slechts 
uit een bescheiden geknor bestaat. 
Bovendien wordt die roep alleen maar 
onder water geproduceerd.  

Van oorsprong is de Knoflookpad een  
bewoner van zandgronden die doorsneden  
worden door rivier- of beekdalen. In 
rivierduinen zocht hij voedsel en in 
voedselrijke afgesnoerde meanders werden  
eieren afgezet. Hij verlangt een combi-
natie van biotopen die in het moderne 
landschap vrijwel niet meer voorhanden is.
De Knoflookpad ontwaakt als een van 
de laatste amfibieënsoorten uit zijn 
winterslaap. Tijdens de paring in een bij 
voorkeur visvrije poel, zet het vrouwtje 
zo’n 2000 eitjes af. Die inspanning kost 
wel een derde van haar lichaamswicht. 
Al vrij snel na de ei-afzetting verlaten de 
vrouwtjes het water. Mannetjes blijven 
langer in het water in afwachting van 
de komst van nieuwe vrouwen. Je weet 
immers maar nooit…
De larven van de Knoflookpad zijn  
verbazingwekkend groot; aan het eind 
van hun ontwikkeling zijn ze zelfs groter 
dan hun ouders. In de voorzomer verlaten 
ze als jonge padden het water. Om  
uitdroging te voorkomen graven ze een  
kuiltje waarin ze de dag doorbrengen.  
Ze hebben altijd een soort schepje, 
metatarsusknobbel genoemd, bij zich. Dit 
is een opvallende verdikking aan beide 
achterpoten. Binnen een minuut kunnen 
ze zich hiermee achterwaarts ingraven. 
Na twee jaar, wanneer ze volwassen zijn, 
keren ze terug naar hun voortplantings- 
biotoop. Vanaf de herfst gaan ze maar 
liefst voor een half jaar ondergronds. 
Gemiddeld worden Knoflookpadden 
zeven jaar oud. 

Drie woonplekken
De Knoflookpad heeft noodgedwongen 
zijn natuurlijk biotoop verruild voor een 
cultuurlandschap dat op hoofdlijnen wel 
dezelfde eigenschappen moet bezitten. 
Ze gaan jaarlijks naar drie verschillende 
woningen.
Het voortplantingsbiotoop bestaat bij 
voorkeur uit diepe voedselrijke water- 
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Overdag graaft hij 
zich in om uitdroging 
tegen te gaan
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partijen waarin geen vis zit. Deze poel 
moet voedselrijk zijn omdat de snelgroei-
ende larven veel voedsel nodig hebben. 
Een belangrijk voortplantingsbiotoop zijn 
ijsbanen. Daar wordt ’s winters water in 
gepompt en als alles mee zit kruipen de 
Knoflookpadden net op tijd het land op 
voordat de ijsbaan droogvalt.
De tweede woning is een zomerverblijf, 
bestaande uit zandgrond waar zowel 
volwassen als jonge Knoflookpadden  
’s nachts voedsel zoeken. Dat zomerver-
blijf is hooguit 500 meter van het voort-
plantingswater verwijderd. Zijn zomer- 
biotoop bestaat onder meer uit (bloem-
rijke) akkers, moestuinen en paarden-
weitjes waar hij zich gemakkelijk kan 
ingraven. De derde woning is een vaak zelf 
gegraven, droog, vorstvrij winterverblijf.

Voedsel
Op het land eten Knoflookpadden bij  
voorkeur grote prooien als kevers, spinnen,  
slakken, vlinders en wormen. In het water 
zijn de larven eerst vegetariër, die veel 
algen eten. Naarmate ze ouder worden 
wordt hun menu aangevuld met dierlijk  
voedsel zoals watervlooien. Ontstaat er  
voedselgebrek in de poel dan eten ze  
soortgenoten op (kannibalisme). Volwas- 
sen Knoflookpadden worden vooral 

door predatoren gegeten die ’s nachts 
ook actief zijn, zoals Bosuil en Bunzing. 
Vissen, zoals de Tiendoornige stekelbaars, 
zijn de grootste vijanden van de larven.
Zijn oorspronkelijk biotoop bestaande 
uit rivierduinen met natte voedselrijke 
laagten is vrijwel verdwenen. Gelukkig 
heeft de Knoflookpad net op tijd in het 
cultuurlandschap een redelijk alternatief 
gevonden.
Gegraven poelen dienen dan als vervan-
ging van afgesnoerde beek- of rivierlopen. 
Akkers en extensief begraasde graslanden 
met kaal zand vormen een surrogaat voor 
rivierduinen. 
In de omgeving van Valthe is hard 
gewerkt om het de Knoflookpad weer 
naar zijn zin te maken. Nieuwe poelen 
zijn gegraven en er zijn onder meer 
bloemrijke akkers aangelegd. Zie artikel 
over Hulp voor de Knoflookpad, verderop 
in dit kwartaalblad. De Knoflookpad 
verlangt geen zonnige toekomst. Integen-
deel. Hij wil een landschap waarin hij 
zijn specialisatie kan toepassen: kuilen 
graven om uitdroging door zonlicht te 
voorkomen. De toekomst zal leren of deze 
zeldzame soort met een voorkeur voor 
een zeldzame combinatie van voedselarm 
zand en voedselrijk water voor Drenthe 
behouden kan blijven. 
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Vanaf 2004 werkt Landschapsbeheer 
Drenthe in Zuidoost-Drenthe aan het 
beschermen, versterken en uitbreiden 
van het leefgebied van de grootste 
populatie Knoflookpadden van Neder-
land. In eerste instantie was dit vooral 
gericht op de populatie bij Valthe. 
Vervolgens is er gewerkt aan behoud en 
versterking van de (potentiële) voort-
plantingsplaatsen en het herstel van 
het land- en winterbiotoop in de directe 
omgeving daarvan. 

In Drenthe wordt de laatste jaren ingezet 
op een tweesporenbeleid. Enerzijds wordt 
er leefgebied hersteld en uitgebreid en 
de onderlinge samenhang tussen (deel)
populaties verbeterd. Anderzijds wordt 
de genetische variatie behouden en 
uitbreid en worden de (deel)populaties 
versterkt door bijplaatsing van larven 
en juveniele Knoflookpadden. RAVON 
(Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek 
Nederland) richt zich op het onderdeel 
van de bijplaatsing van Knoflookpadden. 
Landschapsbeheer Drenthe richt zich op 
het verbeteren van het leefgebied. Inmid-
dels zijn er heel wat poelen aangelegd, 
opgeschoond en vergroot. Daarnaast is 
er, vanwege gebrek in aantal, kwaliteit 
en nabijheid, landbiotoop in de vorm 
van rulle, zandige bodems aangelegd. 
Dit wordt gedaan door het plaggen van 
terreindelen en de aanleg van akkers. Het 
is belangrijk dat er wordt toegewerkt naar 
een netwerk van wateren en leefgebieden 
op het land (landhabitats) die afzonder-
lijke deelgebieden met elkaar verbindt.

Versterking van het leefgebied
Binnen bovengenoemde mogelijke 
maatregelen richten we ons nu ook 
nadrukkelijker op het realiseren van 
zogenaamde ‘kunstmatige’ voortplan-
tingswateren. Dat wil zeggen, een water 
waarbij het waterpeil handmatig kan 
worden bepaald. In de herfst wordt water 
ingepompt en pas in de zomer wordt 
het drooggelegd en zo nodig  gemaaid. 

Het grote voordeel is dat vissen en 
roofinsecten zoals libellenlarven, niet 
(permanent) aanwezig zijn, wat ten goede 
komt aan het voortplantingssucces van 
amfibieën. In de praktijk komt het erop 
neer dat de bodem van het water wordt 
opgebouwd uit een leemlaag. Door een 
afvoerpijp is drainage mogelijk en grond-
water wordt door een pomp ingelaten. 
Dit principe wordt tegenwoordig ook 
toegepast voor de Boomkikker in 
Overijssel. Ook kan het betekenen dat 
we een bestaand groter water aanpassen, 
door bijvoorbeeld beheerafspraken te 
maken zoals: water langer laten staan of 
bijpompen in het voorjaar.
Het project is een samenwerkings- 
verband tussen Staatsbosbeheer, 
Provincie Drenthe, RAVON, Floron,  
particuliere landeigenaren, Gemeente 
Borger-Odoorn, agrariërs, de ijsbaan-
vereniging en vrijwilligers (monitoring). 
De Provincie Drenthe en de Nationale 
Postcode Loterij maken dit project  
financieel mogelijk. 
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