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Terrarium 

Zorg in een terrarium voor beschutting, warmte en vocht. Wissel de bodembedekking af, bijv. met 

gras/klaverplaggen, bodembedekkers, gemalen schelpen en platte stenen. Vooral jongere dieren (1 tot 3 jaar) houden 

ervan op vochtige plaatsen weg te kruipen. De dieren moeten gemakkelijk beschutting kunnen vinden op een donkere 

en koelere plaats. Gebruik daarvoor bijv. een hokje, halve bloempot, planten of struikjes. 

Bij een groter aantal dieren of grotere exemplaren moet soms (jammer genoeg) gekozen worden voor een eenvoudig 

te verschonen bodembedekking als boomschors of doorgevroren turf. 

 

Temperatuur 

Zorg met een lamp en eventueel een verwarmingsplaat of -kabel in een binnenterrarium plaatselijk voor een 

temperatuur van 25 tot maximaal (onder de lamp) 35°C. ‘s Nachts moet de temperatuur lager.  

 

Voedsel 

Europese landschildpadden zijn vooral planten(blad)eters. Variatie is goed om de, soms veranderende, voorkeur van 

de dieren te kennen. Zorg regelmatig voor paardebloemen, weegbree, klaver, lof, andijvie, koolsoorten, enz. Ander 

voedsel, zoals zacht fruit, eieren, broodpap, geweekte katten of hondenbrokken  beperkt en niet vaker dan één keer 

per week. Voor dieren die ‘s zomers veel in de zon komen zijn extra vitamines overbodig. Als die toch gegeven 

worden dan uiterst voorzichtig met het voedsel toedienen. Bij gevarieerde voeding is het apart geven van kalk niet 

echt nodig. Voor snelgroeiende dieren of eierleggende vrouwtjes is het wel goed om wat extra kalk te geven. 

Bijvoorbeeld door gemalen schelpen/kippengrit op de bodem of gistocal of carmix in het voedsel te doen. 

 

Buitenverblijf 

In een ideaal buitenverblijf sluit de schuilplaats (nachthok of struiken) direct aan bij een extra warme plek (kastje of 

plexiglas koepel), die weer direct aansluit bij het buitenterrarium. Zoek zo`n terrein beschut tegen de wind en zo 

mogelijk met de hele dag zon. 

 

Ziekten 

Dieren die goed gehouden worden zullen weinig last hebben van ziekten. Bij twijfel het dier goed warm houden en 

zorgen dat het water en voedsel binnenkrijgt. Als er niet snel verbetering zichtbaar is een dierenarts of een ervaren 

schildpadhouder raadplegen. 

 

Winterslaap 

Voor jonge dieren is een winterslaap niet echt nodig. Beperk die rustperiode dan tot twee of drie maanden. Zorg voor 

een temperatuur tussen de 0 en 8 °C en voldoende vocht. Volwassen dieren wordt vaak een winterslaap van 5 tot 6 

maanden gegeven. Laat ze echter alleen in de winterslaap gaan als ze gezond en goed op gewicht zijn. 

 

Tenslotte 

Natuurlijk is er nog wel onderscheid tussen de verzorging van de verschillende Europese Landschildpadden. Als 

daarover nog vragen zijn, of over problemen bij het kweken of het uitbroeden van eieren informeer dan eens bij een 

ervaren schildpaddenkweker of (wordt lid van) de Nederlandse Schildpadden Vereniging (www.trionyx.nl). 

 


