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De meeste dierenspeciaalzaken verkopen waterschildpad-
jes, dus het is vrij makkelijk om eraan te komen. Ze zijn 
goedkoop, klein en lijken makkelijk te houden. Maar wist 
u dat veel waterschildpadsoorten uiteindelijk een doorsnee 
kunnen krijgen van 35 cm? Een volwassen waterschildpad 
heeft scherpe tanden en nagels - niet echt een zacht en 
poezelig dier, dus. En naast de schildpadden zélf zult u 
ook het grote aquarium waarin ze gehuisvest worden goed 
moeten verzorgen. Voor een koppel schildpadden moet u 

 de waterschildpad
De waterschildpad wordt steeds populairder als huisdier. Jammer genoeg nemen veel mensen er 

eentje zonder al te veel kennis over de verzorging van deze bijzondere dieren. En dan overleven 

schildpadjes hun gevangenschap niet.

Inger Akkermans

 Géén speeltje 
   en géén knuffeldier:

denken aan een bak van 120 x 60 x 60 cm, waarvan u ook 
wanneer u een grote dure pomp en filter gebruikt, min-
stens een keer per week al het water moeten verversen… 

Maar dan bent u er nog niet; u zult ook nog moeten 
investeren in aquariumverwarming, een spotje en een spe-
ciale uv-lamp voor reptielen. Tot slot: u bent niet zomaar 
van een schildpad af; bij een goede verzorging kunnen ze 
vijfenzeventig jaar worden…

EEN WATERSCHILDPAD KOPEN

Bent u er na deze feiten nog steeds van overtuigd dat u 
een waterschildpad wilt aanschaffen? Mooi zo! Het is het 
beste om schildpadden te kopen die ‘nakweek’ zijn. Deze 
dieren zijn in Nederland geboren, dragen meestal minder 
ziektes bij zich en hebben geen groeiachterstand. Daar-
door hebben ze minder kans op lelijke en levensbedrei-
gende vergroeiingen in het schild. Ook zijn ze vaak met 
liefde gekweekt. U kunt aan nakweek komen via www.
waterschildpad.info. Zo wordt ook de (illegale) import van 
deze dieren tegengegaan.
Waarop let u bij de aankoop van een waterschildpad:
1.  Hoe worden de dieren in de dierenwinkel gehouden? 

Slecht gehuisveste dieren zijn vaak ziek. Check of ze 
in een verwarmde bak zitten, met landgedeelte en 
lichtspotje. In een ideale situatie is een deel van de 
bovenkant van het aquarium afgesloten. Koop geen die-
ren die onverwarmd in een open plastic bak zitten.

2. Scheef zwemmende dieren met belletjes aan hun neus 

hebben waarschijnlijk een longontsteking.  
Die overleven ze vaak niet.

3.  Test de weerstand van het schild, dat is bij jonge schild-

padden nog niet helemaal hard. Als u het voorzichtig 
indrukt, geeft het iets mee, vergelijkbaar met dik kar-
ton.

4.  Koop als beginner een schildpaddensoort waarover veel 

informatie te vinden is, bijvoorbeeld een geelwang of 

zaagrug. Koop zeker geen weekschildpad of bijtschild-
pad.

5.  Als u ze laat schrikken, bijvoorbeeld door 

uw hand in de bak te steken, moe-

ten ze snel onderwater duiken 

en gaan schuilen.

6. Kijk of de dieren 

onbeschadigd zijn (poten, schild) en of ze alert kijken 
met heldere, open ogen en uitgestrekte nek..

7.  Vraag de verkoper of u een schildpad uit de bak mag 

halen. Leg de schildpad op zijn rug op de grond. Een 
gezonde schildpad zal al snel zijn nek uitsteken, zich 
omdraaien en het op een lopen zetten. Doet hij dit 
niet, dan is hij niet erg actief en heeft hij waarschijn-
lijk iets onder de leden of wordt hij te koud gehuis-
vest.

8. Het duurt een tijdje voor te zien is of het een mannetje 

of een vrouwtje is. Dat kan pas als de schildpad onge-
veer 10 cm lang is.

BASIC BEGINNERSTIPS

Laat uw waterschildpad niet over de vloer lopen, dit ver-
oorzaakt verkoudheid en die kan uitmonden in een long-
ontsteking. Drie op de tien dode schildpadden zijn geveld 
door een longontsteking. Geef uw waterschildpad elke dag 
1x te eten - en dan niet het bekende droogvoer. Dat is wel 
goed basisvoer voor jonge dieren, maar bevat te weinig 
noodzakelijke voedingsstoffen voor grotere dieren.
Een schildpad is geen schoothondje; pak hem dus niet te 
vaak op, want dat veroorzaakt stress. Omdat het zo’n spe-
cifiek dier is, is het raadzaam naar een dierenarts op zoek 
te gaan die veel verstand heeft van schildpadden. 
Verdere informatie en bijzonderheden voor het houden 
van waterschildpadden vindt u op www.waterschildpad.

info.
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