
Dit korte artikeltje is ook gepubliceerd in het 
engels in African Herp News nummer 59-2013. 
Graag deel ik dit met geïnteresseerden. Stuur 
gerust een mailtje!

 
Inleiding

Sinds oktober 2009 ben ik de trotse eigenaar 
van één mannelijke Homopus signatus (heden 
heb ik er dankzij Frank van Loon en Martijn 
Kooijman nog een koppel bij). Dit dier is mij in 
leen gegeven door Victor Loehr. Van oktober 
2009 tot en met november 2012 heeft dit dier in 
een terrarium met de maten 150x50x60 cm 
geleefd. Dit eenzame Homopus mannetje was 
echter niet alleen. Sinds December 2009 heeft 
hij de bak gedeeld met een mannelijke Xena-
gama batilifera. Xenagama batilifera (VAILLANT 
1882) is een klein blijvende agaam soort uit 
droge gebieden in noord west Somalië en oost 
Ethiopië.

Ik had twee X. batilifera (beide mannetjes) 
opgevangen en destijds uit nood werd één van 
de heren bij het Homopus mannetje gehuisvest. 
Dit ging en gaat tot op heden zonder proble-
men. Normaliter ben ik niet zo’n voorstander 
van combinaties maar ik maak mij er ondertus-
sen alweer meer dan drie jaar “schuldig” aan. 
Door de komst van het nieuwe koppel H. signa-
tus is het mannetje verhuisd naar een nieuw 
terrarium met de afmetingen 100x50x50 cm. 
Wederom samen met het agaampje. De 
agaampjes zijn insectivoor (al eten ze ook wel 
eens een hapje groenten en bloemen mee met 
de schildpad) en ik voer ze allerlei insecten. 
Krekels, sprinkhanen, wasmotlarven, weide-
plankton en meelwormen vormen de hoofdmoot 
van het voedsel (besprenkeld met een kalk 
vitamine preparaat). De schildpad heeft nooit 
getaald naar de insecten maar in december 
2012 besloot hij toch eens te proeven.

De tijdelijk insectivore Homopus signatus

Op een ochtend voerde ik het agaampje meel-
wormen, aangeboden in een schaaltje 
(gegutload met diverse groenten). Op deze 
manier bood ik al jaren aan meelwormen aan. 

Het agaampje kwam braaf eten maar er 
gebeurde nog iets wat ik niet verwacht had. De 
schildpad liep naar het bakje meelwormen en 
begon gretig te eten. Dit gedrag en voeding-
skeuze had ik nog nooit gezien bij dit schild-
padje. Voor dit soort gevallen heb ik altijd een 
camera binnen handbereik liggen. Snel nam ik 
enkele kiekjes van het tafereel. De schildpad 
heeft ruim een kwartier meelwormen gegeten, 
zeven stuks in totaal. De meelwormen werden 
niet in één keer opgeslokt maar eerst in één of 
meerder stukjes gebeten en vervolgens in ges-
likt. Na enkele dagen werden de meelwormen 
ogenschijnlijk onverteerd weer uitgescheiden. 
Sindsdien heeft het dier niet meer naar dierlijk 
voedsel getaald en heeft alleen nog maar plan-
taardig voedsel tot zich genomen.

Discussie

Normaal gesproken is Homopus signatus een 
herbivoor. Het dier heeft altijd geleefd op een 
dieet van wilde kruiden, diverse groentes, Heu-
cobs, bloemen en gekiemde plantjes. De dag 
dat het dier de meelwormen heeft gegeten heb 
ik meteen contact opgenomen met Victor Loehr. 
Ook Victor had het niet eerder meegemaakt in 
gevangenschap, dat de dieren (doelbewust) 
dierlijk voedsel tot zich namen. Ook hij heeft in 
gevangenschap gekeken of de dieren katten-
voer of meelwormen wilden eten maar dit voed-
sel werd geweigerd. Data (uitwerpselen) van H. 
signatus in het wild geanalyseerd tussen 2000- 
2002 bevatte enkele dierlijke componenten 
waarvan het leek dat enkele intentioneel werden 
opgenomen, zover dit beoordeeld kan worden 
natuurlijk (Loehr, 2002). Bij dit incident in gevan-
genschap is nog gedacht aan een deficiëntie 
aan eiwitten en dat daarom het dier de meelwor-
men at. Zoals eerder gezegd krijgt het dier eiwit-
ten aangeboden in de vorm van uit zaden 
ontkiemde plantjes. Dieren in het wild eten in de 
late winter/voorjaar veel ontkiemende plantjes 
die rijk zijn aan eiwitten (Loehr, 2002). Dit heb ik 
ze ook persoonlijk zien doen tijdens ons ge- 
dragsonderzoek tijdens September-November 
2012.
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Het mannetje Homopus signatus neemt zijn eerste hapjes dierlijk voer. Foto: Tariq Stark.

Langzaam maar zeker wordt de meelworm opgegeten. Foto: Tariq Stark.
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Tot slot

Dit artikel is niet bedoeld om het voeren van 
dierlijke producten aan Homopus signatus te 
stimuleren, in tegendeel. Het is niet bekend hoe 
het verteringsstelsel van de dieren met dierlijk 
materiaal omgaat of überhaupt om kan gaan 
(Loehr, persoonlijke mededeling). Toch vond ik 
het de moeite waard om deze observatie met 
andere schildpadhouders te delen. Deze obser-
vatie is ook vermeld in het jaarverslag van 2013 
van het Homopus stamboek. Lang heb ik ook 
gedacht dat ik de enige was die een dergelijke 
combinatie in een terrarium had. Afgelopen 
winter kwam ik er achter dat Job Stumpel een 
koppel Xenagama batilifera samenhield met een 
trio Testudo kleinmanni. Dit gaat zonder proble-
men voor beide soorten en het koppeltje 
agaampjes heeft zelfs voor een legsel gezorgd.

Graag wil ik Victor Loehr en Jordi Janssen 
bedanken voor hum commentaar en ideen voor 
zowel dit Nederlands manuscrips als het manu-
script voor African Herp News. Ook wil ik Job 
Stumpel graag bedanken voor het delen van zijn 
ervaringen!
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Zonnende Xenagama batilifera en Testudo kleinmanni. Foto: Job Stumpel.

Inleiding

De afgelopen vijf jaren heb ik een mooie groep 
Griekse landschildpadden (Testudo hermanni) 
samengesteld. Aanvankelijk kocht ik jonge dier-
tjes bij twee verschillende kwekers. Ik zou het 
echter leuk vinden om binnen afzienbare tijd zelf 
ook nakweek te krijgen. Omdat Griekse land-
schildpadden daar op z’n minst vijf jaar of ouder 
en als groep uitgebalanceerd voor moeten zijn, 
besloot ik om Marktplaats en andere sites in de 
gaten te houden qua aanbod van volwassen 
Grieken.
Het duurde even, maar in november 2010 stuitte 
ik op een advertentie waarin drie ‘stokoude’ 
vrouwtjes werden aangeboden. “De CITES- 
papieren zitten erbij”. Afspraak gemaakt, schild-
padden bekeken, EG-certificaten (met chip 
nummer erop) nagelezen en de deal gesloten. 
Wat een prachtbeesten! De verkoper legde uit 
dat als het chipnummer op de EG-certificaten 
staat dat dan de documenten als paspoorten 
kunnen worden beschouwd en bij overdracht 
niet opnieuw een document hoeft te worden 
aangevraagd. Vandaar dat bij vakje 1 niet zijn 
naam/adres stond, maar dat van de eigenaar 
die destijds de EG-certificaten aanvroeg. Trots 
en tevreden op weg naar huis.

Nalevering van EG-certificaat

Een jaar later, najaar 2011, doet zich opnieuw 
een prachtkans voor. Iemand bij mij in de buurt 
wil z’n tuin opnieuw inrichten en z’n schildpad 
hoort daar niet meer bij.... of ik interesse heb om 
een 20 jaar oude Griekse landschildpad – Ne- 
derlandse nakweek – over te nemen? Zeker!! 
Omdat de verkoper nog geen EG-certificaten 
heeft, maar de schildpad op het punt staat om 
in winterslaap te gaan, regelen we direct de 
overdracht. Helft betaald, andere helft te 
betalen na ontvangst van de EG-certificaten. 
Verkoper de dag erop aan de slag gegaan met 
Dienst Regelingen (DR). En dan blijkt opeens 
dat bij het overdragen van Griekse landschild-
padden (of algemener: CITES-dieren) veel meer 
komt kijken dan dat ik dacht. DR tegen de 
verkoper: “De EG-certificaten kan u als verko- 
per niet aanvragen omdat de schildpad al is 
overgedragen”. Verkoper informeert mij hier- 

over, dus ik dan maar als koper bij DR de EG- 
certificaten aangevraagd. DR, kort en simpel: 
“Alleen de verkoper kan de EG-certificaten aan-
vragen”. Om mijn irritatie over de ambtelijke 
molen te benadrukken, stel ik: “Nou dan breng 
ik de schildpad eerst wel terug naar de verkoper 
en kan die ze aanvragen”. Waarop DR even 
resoluut antwoordt: “Dan begaat u een over-
treding”.

(1) Een EG-certificaat dient altijd direct bij over-
name van de schildpad te worden meegegeven 
en kan niet achteraf worden verleend.

Uiteraard vraag ik DR om advies: hoe te han-
delen om het houden van deze schildpad netjes 
te formaliseren? DR: “Dan moet u een bezits- 
ontheffing aanvragen”.

Een bezitsontheffing aanvragen. Balen!!! Want 
toekomstige nakweek kan dan toch alleen 
verkocht worden aan mensen met een bezits- 
ontheffing? DR: “Een bezitsontheffing is nodig 
indien de schildpadden de oorsprongcode W, U 
of F hebben. Daarnaast kan het zo zijn dat, 
indien u de schildpadden niet legaal heeft ver- 
kregen, de afdeling Bestuursrechtelijke Hand-
having CITES na een waarschuwing beslist dat 
u een bezitsontheffing moet aanvragen. Daar-
mee wordt de ‘illegale’ situatie rechtgezet, u 
heeft dan het ouderdier rechtmatig in uw bezit. 
Indien dit dier ten minste eerste generatie 
nakweek is (F), zijn de jongen hiervan tweede 
generatie nakweek (C) en heeft u (en toekom-
stige kopers) voor de jongen geen bezitsonthef-
fing nodig.” Gelukkig!

(2) Nakweek van een ouderdier dat onder een 
bezitsontheffing valt, hoeft niet automatisch ook 
onder een bezitsontheffing te vallen. Dit is 
afhankelijk van de generatie van het ouderdier; 
voor jongen van de tweede generatie is geen 
bezitsontheffing nodig.

EG-certificaten een paspoort als het 
chipnummer erop staat?

In reactie op mijn aanvraag van de bezitsonthef-
fing, antwoord DR: “U ontvangt binnen 16 
weken ons besluit”. Hoewel ik van nature een 

Griek te koop. “De CITES-papieren zitten erbij”

Door: Floris Visser


