
Amfibieen op pad

Biodiversiteit in jouw gemeente

..



Milieu 

Amfibieën verblijven maar een gedeelte van het jaar in water. In de voortplantingstijd is water cruciaal. De rest van het jaar leiden ze op 
het land een onopvallend bestaan verstopt tussen het gras en de afgevallen bladeren of tijdens de winter onder de grond, beschermd 
tegen de koude. Amfibieën verkiezen open poelen om zich voort te planten. Deze kleine waterpartijen warmen snel op in het voorjaar. 
De ideale amfibieënpoel is vrij van vis - want die eet immers de larven op - en bevindt zich in een kleinschalig landschap.

Wist je dat er in Vlaanderen liefst 15 soorten amfibieën voorkomen? 

De best gekende en meest verspreide soorten zijn ongetwijfeld de groene en de 

bruine kikker, de gewone pad en de alpenwatersalamander. Daarbuiten komen 

in Vlaanderen ook nog de heikikker, poelkikker, meerkikker, vinpootsalamander,  

kleine watersalamander, vuursalamander, rugstreeppad, knoflookpad en vroed-

meesterpad van nature voor. Ook de Europees beschermde kamsalamander en de 

zeer zeldzame boomkikker komen nog op enkele plaatsen in Vlaanderen voor.

Alle soorten amfibieën zijn in België bij wet beschermd, maar een bescherming op 

papier is echt niet genoeg. Om te kunnen overleven in Vlaanderen zijn geschikte 

leefgebieden een must.

Een helpende hand

Bestaande poelen herstellen en nieuwe poelen aanleggen kan het tij doen keren.
Ook tuinvijvers in landelijk gebied kunnen deze prachtige dieren helpen overleven. Be-
langrijk hierbij is geen vissen in de vijver te plaatsen en zorgen dat amfibieën (en ook an-
dere dieren die per ongeluk in het water geraken), makkelijk in en uit de vijver kunnen.
Een ander probleem is dat er elk jaar duizenden trekkende dieren (vooral padden) sterven 
door het wegverkeer. Daarom vinden er op tal van plaatsen in Vlaanderen in het voorjaar 
overzetacties voor padden plaats. Elk jaar helpen honderden vrijwilligers tienduizenden 
padden en andere amfibieën veilig over de weg, onder meer met behulp van schermen 
langs drukke wegen (zie foto).
Wil je zelf ook de natuur helpen? Je lokale Natuurpunt afdeling kan altijd een paar extra 
handen gebruiken.

Bruine kikkers



Amfibieën,

Een geschikte poel

Geschikte poelen worden steeds zeldzamer in Vlaanderen. Vroeger was vrijwel op elk weiland een veedrinkpoel te vinden. Vele 
oude poelen hebben door de installatie van waterpompen, veedrinkbakken en de in Vlaanderen populaire afgedankte badkuip 
hun oorspronkelijke functie verloren. Door verwaarlozing van de poelen, waardoor ze met planten dichtgroeien en verlanden, 
verdwijnen uiteindelijk heel wat poelen. Vaak worden ze bovendien gebruikt als stortplaats of zelfs gewoon gedempt. Niet alleen 
amfibieën zijn het slachtoffer van het verdwijnen van poelen, ook heel wat zeldzame waterplanten, libellen en andere wateror-
ganismen.

Alpenwatersalamander

Boomkikker                     
 

Groene kikker

Kamsalamander Amfibieënscherm



Biodiversiteit in jouw stad of gemeente

Natuurpunt zet zich in voor het behoud van de natuur en het 
landschap in Vlaanderen. Met de steun van duizenden vrijwil-
ligers, ruim 200 afdelingen en werkgroepen en bijna 55.000 
leden beheren we meer dan 400 grote en kleine natuurgebie-
den. We willen die natuur ook dichter bij de mensen brengen: 
we leggen wandelpaden aan, organiseren wandelingen, fi ets-
tochten en cursussen. Daarnaast doen we aan natuurstudie 
en kloppen we bij de politici aan met onze verlangens. Waar-
om? Omdat de natuur alle hulp nodig heeft. En omdat wij de 
natuur nodig hebben. 

Word ook lid van Natuurpunt! Voor slechts 20 euro ont-
vang je een welkomstpakket met onze exclusieve wan-
delgids, een cd met vogelgeluiden en een abonnement op 
Natuur.blad. Het lidmaatschap is geldig voor het hele gezin. Lid 
worden kan via www.natuurpunt.be, via info@natuurpunt.be of 
telefonisch op 015-29 72 20.
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Natuurpunt
Natuur voor iedereen

Voor de verschillende trajecten heeft Natuur-
punt een brochure uitgewerkt met algemene 
informatie over de soort en over de mogelijke 
beschermingsmaatregelen.
Die brochures kan je bestellen bij:

Natuurpunt

Michiel Coxiestraat 11
2800 Mechelen

015-29 72 20
biodiversiteit@natuurpunt.be

Meer info vind je ook op 
www.natuurpunt.be/biodiversiteit

Je kan ook terecht bij de werkgroep of afdeling 
in je buurt.

Samen met steden en gemeenten wil Natuurpunt op 
lokaal niveau concreet werken aan de bescherming 
van bepaalde soorten planten en dieren, ook in een 
stedelijke omgeving. Dat gebeurt via soortbescher-
mingstrajecten. Het gaat om 14 trajecten die betrek-
king hebben op vogels, planten, zoogdieren, insecten 
en amfi bieën.

Het uitvoeren van de trajecten houdt in dat we de 
soorten gaan bestuderen, monitoren en dat we con-
crete beschermingsmaatregelen nemen. Om goede 
resultaten te bereiken moeten we vaak jaren inten-
sief aan een project werken.
Natuurpunt wenst dit niet alleen te doen. Naast de 
steun van de Vlaamse Overheid en de hulp van ge-
meenten en steden zijn bepaalde doelgroepen een 
belangrijke partner in dit project. We denken hierbij 
vooral aan landbouwers, bedrijven, scholen maar 
ook particulieren.

Gemeenten of steden die dat wensen kunnen altijd 
een beroep doen op Natuurpunt voor het uitwerken 
van een beschermingsplan voor één of meer soor-
ten.

Coverfoto: Vildaphoto
Andere foto’s: Hugo Willocx, Bart Paesen, Marcel Bex, François Van 
Bauwel, Dieter Depraetere
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