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Trapjes in waterputten maken
Kockengen nu ook'kikkerproof'
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DOUWE ANNE VERBRUGGE
$,i#*KEF{GEru I ,,Kiik, kijk. Hier
heb je de kleine watersalaman-
der. Weer 66n gered," ktinkt Ge-
rard van Zuijten opgetogen.
Samen met de gemeente Stichtse
Vecht plaatste Natuurgroep Koc-
kengerl (NGK) 55 kikkertrapjes in
waterafvoerputj es. Vrijwilligers
van de NGK onderzoeken of de
trapjes echt helpen.
Om de dag checken zes leden van
de NGK de 55 waterafuoerputjes
met kikkertrapjes, maar ook een
flink aantal putten zonder kikker-
trapjes.
Van Zuijlen: ,,Het resultaat is echt
verbluffend. Zoheb ik afgelopen
weken in de 20 putten die ik con-
troleer, 4, kleine watersalamanders
aangetroffen in de putten met
trapje, en maar liefst 38 kleine
watersalamanders in de putten
zonder trapje. Hetzelfde geldt
voor kikkers en padden. In de put-
jes met trapjes tref ik deze amfl-
bieEn zelden aan."

Overtuigen
Met deze cijfers hoopt de Natuur-
groep de gemeente Stichtse Vecht
te overtuigen van het belang van
de kikkertrapjes, ,,De onlangs in
het kader van'Kockengen Water-
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& Van Zuijlen checkt aan de Zwanebloem een wateratvoerput op amfibie€n. Foro's DouwE ANNE vERBRUcGE

gewoon een plank met steyig gaas

erop."
Gewapend met een schepnetje
roert Van Zuijlen nog even door
een putje zonder kikkertrapje.
,,Voorbij gangers kijken soms
lreemd op als je boven zo'n putje
hangt. Anderen helpen mee. Ie-
mandvertelde mij dat hij tijdens
het uitlaten van zijn hond, gespar-
tel hoorde in een putje. Ze&ener
tlvee bruine kikkers in. We maken
anderen blijkbaar alert op het kik-
kerleed."
Unieke amfibie€n of andere die-
ren heeft Van Zuijlen niet aange-
troffen in de putjes. ,,Opvallend is
wel het hoge aantal loopkevers
dat ik aantref. Kockengen is een
waterrijk gebied met een enorme
rijkdom aan amflbie€n en vissen.
Er zitten hier ringslangen en zelfs
de zeldzame kleine modderkrui-
per komt hier voor. Net als op de
kikkers, padden en salamanders
moet je daar zuinig op zijn."

Paartijd
Van Zuijlen en zijn NGK-collega's
stoppen binnenkort met hun put-
jesonderzoek. ,,Dan is. de paartijd
van de kikkers, padden en sala-
manders voorbij en gaan ze niet
meer zo massaal op stap." ..

& Een kleine watersalamander.
Deze soort vangt Van Zuijten
vooraI in waterputten zonder
kikkertrapjes.

proof' opgehoogde Van Zuylenweg
heeft putjes waarin standaard-een
kikkertrapje zit. Een initiatief van
gemeente zelf. Wij monitoren ze.
Ook hier zijn de resultaten posi-
tief. Dus we hopen dat alle putten
die de komende jaren worden
aangelegd in het kader van 'Koc-
kengen Waterproof', worden uit-
gerust met een kikkertrapje: 'Koc-
kengen Kikkerproof'J'
,,Een trapje kost 20 euro. Mis-
schien dat er een leuke deal geslo-
ten kan worden met puttenleve-
rancier Wavin als die dingen in
een grote oplage worden besteld.
Een flink aantal kikkertrapjes dat
nu wordt gebruikt, hebben we zelf
gemaakt tijdens de Nl,-Doet-dag:


