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Inleiding
De Boomkikker staat in Vlaanderen al meer 
dan tien jaar te boek als ‘met uitsterven 
bedreigd’ (Bauwens & Claus 1996). Buiten 
een populatie in de Zwinbosjes te Knokke-
heist (West-Vlaanderen), bevinden alle 
Vlaamse populaties zich in de provincie 
Limburg (Figuur 1). enkele decennia terug 
werd de Boomkikker in bepaalde regio’s van 
Limburg nog als vrij algemeen beschouwd. 
Lokale zestigplussers getuigden hoe ze tij-
dens hun jeugd Boomkikkers zochten in 
hagen of poelen in tuinen en weiden, en dat 
de soort lokaal algemeen was.
enkele jaren geleden werd men geconfron-
teerd met het verlies van de grote populatie 
in het natuurreservaat De Maten in genk, 
waar in sommige jaren meer dan 100 roe-
pende mannetjes geteld werden. het ver-
dwijnen van zo’n grote populatie in een 
intensief beheerd, groot vlaggenschipreser-
vaat kwam erg onverwacht en is – ook van-
uit het standpunt van de beheerder – ver-
ontrustend. Nauwelijks een tiental jaren 
geleden werd de populatie in De Maten nog 
aanzien als de bronpopulatie waarop alle 
hoop was gesteld om via natuurverbin-
dingsgebieden ander geschikt habitat te 
koloniseren. Ook in de natuurreservaten 
’t Welleke (Zonhoven, beheer Agentschap 

voor Natuur en Bos) en Slangebeekbron/
Ballewijer (Zonhoven, beheer Limburgs 
Landschap) werden in de periode 2002-
2004 voor het laatst Boomkikkers waarge-
nomen. Als het verdwijnen van deze popu-
laties kon gebeuren onder toezicht van 
natuurbeheerders en ondanks speciale 

gebiedsbescherming, welk risico lopen 
andere populaties dan op een gelijkaardig 
rampscenario?

Achtergrond
In 2006 startte Natuurpunt Studie met de 
steun van de provincie Limburg het project 

De Boomkikker op een keerpunt?
Soortgericht beheer boekt eerste resultaten
Iwan LewyLLe, BoudewIjn GoddeerIs, Peter enGeLen, rauwerd roosen, PIet de Becker & Marc HerreMans

De voorbije decennia is het verspreidingsareaal van de Boomkikker Hyla arborea in Vlaanderen 

gekrompen. Verschillende populaties verdwenen en grote populaties, ook in natuurreservaten, 

namen af. Sinds enkele jaren bevindt de Boomkikker zich mogelijk op een keerpunt. Enkele van de 

resterende populaties doen het aanzienlijk beter door het jaarlijks toepassen van gerichte 

beheermaatregelen. In de overige natuurreservaten met Boomkikkers en andere zeldzame 

amfibieën werd recent ook gestart met die specifieke maatregelen, waarbij eenzelfde succes te 

verhopen valt. Dit artikel reconstrueert het wedervaren van de resterende Limburgse 

Boomkikkerpopulaties tijdens de voorbije 35 jaar en schetst de herstelmogelijkheden en 

bedreigingen voor deze populaties. Veel aandacht gaat uit naar de onderbouwing van enkele 

gerichte beheermaatregelen.
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Boomkikker zonnend op braam (foto: Marc Herremans) 
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‘Bescherming van de Boomkikker: onderzoe-
ken en wegwerken van de knelpunten’ 
(Lewylle 2007). Dit project beoogde in de 
eerste plaats de reconstructie van het ver-
dwijnen van de Boomkikkers in De Maten en 
van het verloop van de populaties in alle door 
Natuurpunt beheerde natuurreservaten in 
Limburg. Aan de hand van interviews, ver-
spreid en fragmentarisch gepubliceerde gege-
vens, losse waarnemingen en de bestaande 
databanken werd getracht zoveel mogelijk 
informatie te verzamelen over aantallen en 
locaties (zie Box 1). Dit werd aangevuld met 
intensieve inventarisaties in het voorjaar van 
2007 en 2008. In een tweede luik van het 
project werden verbanden gezocht tussen de 
gereconstrueerde populatiegeschiedenissen 
en veranderingen of beheersingrepen in de 
reservaten. Dit bracht een aantal oorzaken 
van de achteruitgang aan het licht. Met deze 
kennis werd in een aantal reservaten het 
beheer gericht bijgestuurd.

Oorzaken van achteruitgang
De vakliteratuur vermeldt talloze factoren 
die een rol spelen in de achteruitgang van de 
Boomkikker. Ruwweg kunnen die samenge-
vat worden in verlies van geschikt leefgebied, 
isolatie van de resterende leefgebieden en 
achteruitgang van de habitatkwaliteit. uiter-
aard zijn niet alle populaties of leefgebieden 
onderhevig aan dezelfde invloeden. het 
samenspel van externe en interne invloeden 
maakt dat het verloop van verschillende 
populaties sterk kan verschillen.
Alle verdwenen en huidige populaties in 
Limburg bevonden/bevinden zich in of nabij 
natuurreservaten. het beheer en de inrich-
ting van deze reservaten is gericht op het 
creëren van een geschikt leefgebied voor 
een zo ruim mogelijke waaier planten en 
dieren, waarbij externe negatieve invloeden 
in de mate van het mogelijke teruggedron-
gen worden. Mede door het ontbreken van 
specifieke soortecologische kennis, omvat 
dit generieke beheer vaak geen maatregelen 
op maat van specifieke doelsoorten. en daar 
knelde allicht het schoentje bij de Boomkik-
ker. Boomkikkers zijn voor hun voortplan-
ting aangewezen op heldere, mesotrofe, 
visvrije vijvers of poelen (Figuur 2). eutrofi-
ering (aanrijking met voedingsstoffen) en 
de aanwezige visstand vormen twee belang-
rijke knelpunten bij het behoud van bruik-
bare voortplantingsplaatsen.

Eutrofiëring
De aanhoudende aanrijking met nutriënten 
van Vlaamse watersystemen (zowel diffuus 
als lokaal, vanuit landbouw, huishoudens en 
industrie) maakt dat, ook binnen de natuur-

gebieden, veel plassen en vijvers zijn omge-
slagen van een heldere naar een troebele 
toestand, met nefaste gevolgen voor veel 
plant- en diersoorten (Declerck et al., 2006).
In zure, voedselarme wateren gaat de aan-
rijking van nutriënten gepaard met een toe-
name van de elektrische geleidbaarheid. 
Meier (1995) stelde een afname van het 
voortplantingssucces van Boomkikkers vast 
bij een toenemende geleidbaarheid. In 
wateren met een geleidbaarheid >400 µS/
cm werd geen succesvolle reproductie meer 
waargenomen. Daarnaast kan eutrofiëring 
leiden tot overdadige algenbloei en acuut 
zuurstoftekort, wat nefast is voor Boomkik-
kerlarven (Pellet et al. 2004).

Exotische vissen
het huidige visbestand van vijvers en poe-
len, ook van deze in heldere toestand, vormt 
een tweede knelpunt voor de voortplanting 
en overleving van de Boomkikker. Waar tot 
voor kort aangeraden werd om poelen of 
vijvers, bestemd voor amfibieën, liefst visvrij 
te houden of maken, benadrukken Crom-
baghs et al. (2006) en hartel et al. (2007) 
nu de absolute noodzaak van visvrije poelen 
en vijvers. Waar de Boomkikker in het verle-
den wist te overleven in de aanwezigheid 
van inheemse vissoorten in vegetatierijke 
wateren (Clausnitzer 1983), blijkt dit tegen-
woordig niet meer te lukken in poelen en 
vijvers die gekoloniseerd zijn door uitheem-
se vissoorten (hartel et al. 2007).
De negatieve impact van vissen op amfi-
bieën is tweevoudig. Bodemwoelende vis-
soorten (voornamelijk karpersoorten) spe-
len een sleutelrol in de omslag van een 

heldere naar een troebele toestand van het 
waterbiotoop (Figuur 3). Andere, vooral uit-
heemse, vissoorten kunnen, ook in heldere 
wateren, het evenwicht grondig verstoren 
als sterke predatoren en concurrenten van 
de inheemse fauna en flora. Zo zijn onder-
meer Zonnebaars Lepomis Gibbosus en 
Amerikaanse dwergmeerval Ameiurus 
nebulosus wijd verspreid in Limburg en 
domineren ze de aanwezige visgemeen-
schappen (Figuur 4). Boomkikkerlarven 
bewegen in open water en zijn zo blootge-
steld aan predatie door vis die visueel jaagt 
(Manteifel & Reshetnikov 2002). Naast pre-
datie zorgt (geïntroduceerde) vis voor een 
afname van ongewervelden (crustaceae, 
oligochaetae, chironomidae) (Berg et al. 
1994, Reshetnitkov 2003), die een hoofdbe-
standdeel vormen van het dieet van meer-

Figuur 1. Verspreiding van de Boomkikker in Limburg 
(UTM 1x1 km2). Vol symbool: huidige vindplaats; 
leeg symbool: hok waar de soort in periode 2000-

2007  verdwenen is.

Figuur 2. Het prototype van een voor Boomkikker geschikte voortplantingspoel: visloos, helder en vegetatierijk.
De afrastering voorkomt dat vee de waterplanten verorbert en in de poel ontlast. (foto: Iwan Lewylle)
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dere amfibieën (joly & giacoma 1992).
Voortplantingshabitats kunnen één tot 
twee jaar na de introductie of kolonisatie 
door vis al ongeschikt worden (Brönmark & 
edendamn 1994, hecnar & M’Closkey 
1997). Door verwijdering van de vis kan de 
kwaliteit van voortplantingshabitat zich 
anderzijds even snel herstellen.

Boomkikkergebieden
hierna schetsen we voor vijf Limburgse 
Boomkikkergebieden het aantalsverloop 
van de lokale populatie (zie Box 1), de fac-
toren die hiervoor bepalend waren en even-
tuele ervaringen met gerichte beheermaat-
regelen. uit voorzorg zijn enkele gebiedslo-
caties bewust vaag omschreven.

De Maten (Genk/Diepenbeek)
Boomkikkers waren sinds ‘waarnemerheu-
genis’ aanwezig in De Maten, zij het in sterk 
wisselende aantallen en nooit echt zo mas-
saal als verwacht zou kunnen worden op 
basis van de oppervlakte potentieel geschikt 
habitat. De reconstructie van het populatie-
verloop in De Maten is gebaseerd op gege-
vens uit de hyla-databank en op interviews. 
De aantalscijfers werden niet bekomen door 
gestandaardiseerde monitoring, maar 
betreffen losse tellingen en in sommige 
jaren louter schattingen. Tussen 1990 en 
2000 werden maximaal tussen 50 en 100 
roepende mannetjes geteld. Na 2001 of 
2002 werden er onverwacht geen dieren 
meer vastgesteld. Ook tijdens uitgebreide 
inventarisaties in 2007 en 2008 werden 
geen Boomkikkers meer waargenomen 
(Figuur 5a).

De vijvers in De Maten worden zowel door 
grondwater als door oppervlaktewater 
gevoed. het grondwater is afkomstig uit 
zanden van de formatie van Diest. De geleid-
baarheid van dit grondwater bedraagt van 
nature 200-300 µS/cm. De oppervlaktewa-
tervoeding van de vijvers is afkomstig van 
de Stiemerbeek. De waterkwaliteit van deze 
beek is de voorbije decennia sterk gedaald. 
In de jaren ‘90 heeft men stroomopwaarts 
van De Maten collectoren en rioleringen 
aangelegd. het is een gekend fenomeen dat, 
naarmate er meer collectoren en rioleringen 

worden aangelegd, steeds grotere trajecten 
van de waterloop tijdelijk niet meespelen in 
het proces van natuurlijke zuivering aange-
zien de lozingspunten van de afvalwaterbui-
zen steeds verder stroomafwaarts in de 
waterloop uitmonden. Voor het stroomaf-
waarts gelegen (natuur)gebied betekent dit 
dat het instromend nutriëntenrijk afvalwa-
ter steeds geconcentreerder werd. Momen-
teel is de kwaliteit van de Stiemerbeek aan-
zienlijk beter, maar stelt zich nog het pro-
bleem met overstortingen bij piekdebieten. 
Dit water stroomt eveneens door de cas-
cade van vijvers in De Maten. Daardoor 
komen nog steeds aanzienlijke hoeveelhe-
den nutriënten in de vijvers terecht.
In 1996 en 1997, van 2001 tot en met 2003 
en in 2008 werd de geleidbaarheid van ver-
schillende vijvers gemeten. De meeste vij-
vers, (aan)gevuld met water uit de Stiemer-
beek, vertonen geleidbaarheden > 400 µS/
cm en zijn allicht ongeschikt voor succes-
volle reproductie, zelfs indien deze vijvers 
visloos zouden geweest zijn (Meier 1995). 
Vijvers op de flanken van de vallei bevatten 
minder nutriënten dan centraal in de vallei 
gelegen vijvers. Deze vijvers op de flanken 
bevatten relatief minder water van de Stie-
merbeek en meer neerslagwater en voed-
selarm grondwater, waardoor de geleid-
baarheid er lager is dan de kritische drempel 
van 400 µS/cm. het is in deze vijvers waar 
in de jaren negentig roepkoren en zeer waar-
schijnlijk voortplanting voorkwamen. Ver-
schillende van deze vijvers kampten in die 
periode tevens met dijkbreuken, wat deze 
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Box 1: Monitoring
De Boomkikkerpopulaties in Vlaanderen worden tot op heden niet op een gestandaardi-
seerde manier gemonitord. In dit project werden alle beschikbare gegevens samengebracht. 
Ze zijn grotendeels afkomstig van vrijwilligers, die elk werken volgens een eigen methode 
en beschikbare tijd. Zo zijn de cijfers van het jaarlijks maximum aantal roepende mannetjes 
soms gebaseerd op resultaten van één tot meerdere nachten, onder verschillende weers-
omstandigheden en in verschillende periodes van het jaar. gepubliceerde tijdreeksen en 
gegevens werden ook gebruikt. hiaten in de tijdreeksen bleken in de meeste gevallen niet 
te achterhalen. Deze verschillen in inventarisatie-inspanning, -techniek en gegevenskwa-
liteit bemoeilijken een eenduidige interpretatie van de tijdreeksen.
Vroeger werd ervan uitgegaan dat het aantal roepende mannetjes een goede maat was 
voor de populatie, maar dat werd recent weerlegd (Pellet et al. 2007). Deze auteurs stellen 
‘vangst-merken-hervangst’ voor als meer nauwkeurige methode om de populatiegrootte 
in te schatten. Deze methode is echter zeer arbeidsintensief en er moeten natuurlijk vol-
doende dieren aanwezig zijn die kunnen gevangen worden. Ook het zoeken en optekenen 
van eieren en larven levert nuttige informatie en is in het verleden veel te weinig gebeurd. 
Populatieschattingen op basis van het aantal roepende mannetjes bieden immers een kijk 
op het verleden, eerder dan op het heden. het aantal roepende volwassen dieren is het 
resultaat van het voortplantingssucces twee jaar eerder en zegt niets over het huidige 
voortplantingssucces. Dit verklaart deels waarom grote populaties plots en onverwacht 
kunnen verdwijnen: de aanwezigheid van een groot aantal adulten betekent immers niet 
dat er nog reproductie is.

Figuur 3. Een voormalige voortplantingspoel die in enkele jaren volledig vertroebeld werd door bodemwoelende 
vis, voornamelijk Giebel. (foto: Iwan Lewylle)
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vijvers herleidde tot regelmatig uitdrogen-
de, visloze poelen, gevuld met voedselarme 
kwel of regenwater. hetgeen toen als een 
probleem voor het gebied omschreven 
werd, was eigenlijk een zegen voor de 
Boomkikker. De grootste aantallen Boom-
kikkers werden in De Maten steeds vastge-
steld na een dergelijke dijkbreuk (Figuur 5a). 
Door dijkherstel verdwenen deze ‘poelen’ en 
werden ze daarna ongeschikt voor de voort-
planting van Boomkikkers doordat ze opge-
laten werden met nutriënten- en visrijk 
water (vnl. exoten) van de Stiemerbeek.
het uitblijven van vijverbeheer na het dijk-
herstel, waardoor de dynamiek verdween en 
alle vijvers door (exotische) vis gekoloni-
seerd werden, is allicht de hoofdoorzaak van 
het verdwijnen van de Boomkikker uit De 
Maten. een gestructureerd en gericht vijver-
beheer had dit waarschijnlijk kunnen voor-
komen. In de winter van 2007-2008 werd 
gestart met een droogleggingbeheer om de 
andere aanwezige amfibieënsoorten (o.a. 
Knoflookpad Pelobates fuscus) kansen te 
geven. 

Vijvergebied Midden-Limburg 
(Zonhoven)
De oudste gevonden waarneming uit Zon-
hoven betreft een museumexemplaar uit 
1946. eind jaren ’70 was er sprake van onge-
veer 20 roepende mannetjes, terwijl er in de 
jaren ’80 en ’90 maar zeer onregelmatig 
Boomkikkers werden waargenomen 
(Figuur 5b). Dit allicht mede omdat de soort 
als verloren beschouwd werd en er daardoor 
in deze periode amper inventarisaties 
gebeurden. Tevens zijn veel vijvers en omlig-
gende percelen waar de Boomkikker moge-
lijk wist stand te houden privébezit en moei-
lijk te inventariseren.
De soort leek dus verdwenen uit het vijver-
gebied, tot in 2000 de Boomkikker heront-
dekt werd in het gebied. In 2001 werden 18 
roepende mannetjes opgetekend en onder-
tussen gaat het om enkele honderden die-
ren (Figuur 5b). er zijn geen bewijzen gevon-
den dat het hier om herintroductie zou 
gaan, zoals links en rechts geopperd werd. 
Boomkikkers staan er om bekend dat ze bij 
gunstige omstandigheden snel kunnen toe-
nemen, om bij ongunstige even snel weer te 
‘verdwijnen’. het vijvergebied is een groot 
complex van kleine en grotere vijvers, waar 
in het kader van de visteelt droogleggingen 
plaatsvinden. het is niet uit te sluiten dat de 
Boomkikker hier steeds wist stand te hou-
den. Daarbij komt nog dat de beheerder 
(Agentschap voor Natuur en Bos, ANB) na 
de herontdekking snel gerichte maatrege-
len heeft genomen, zoals cyclische droog-

legging en het visloos houden van de voort-
plantingspoelen. Dit verklaart allicht de 
forse toename de voorbije jaren. De oude 
visvijvers die beheerd worden in functie van 
de Boomkikker worden voorzien van kwel-
arm grondwater en zijn perfect leeg te laten, 
maar de kolonisatie van de belangrijkste 
voortplantingsvijver door vooral Blauw-
band Pseudorasbora parva en Tiendoornige 
stekelbaars Pungutius pungutius sinds twee 
jaar heeft dit voorjaar geleid tot een sterke 
afname van de aantallen (Figuur 5b).
Momenteel sluit het ANB jaarlijks een huur-
overeenkomst voor drie cruciale vijvers. Als 
deze huurovereenkomst en dus de beheer-
mogelijkheid zou wegvallen, dan zou de 
populatie mogelijk terugvallen op ‘sluimer-

modus’ zoals voorheen. Alle terreinbehe-
rende instanties die eigendommen beheren 
in en rond het vijvergebied zijn recent 
gestart met het aanleggen of herstellen van 
regelbare vijvers, zodat actief beheer voor 
de Boomkikker mogelijk is.

Noordelijk Maasland
Ook in het noorden van Limburg werd de 
Boomkikker in 2006 herontdekt. De laatste 
waarnemingen dateerden hier van 1982. In 
het voorjaar van 2008 werden er minstens 
106 roepende mannetjes geteld (Figuur 5c) 
en in de zomer van 2008 werden zeer veel 
juvenielen opgemerkt in de braamstruwe-
len nabij de voortplantingspoelen. Deze 
plotse herontdekking en toename zorgde 

Iwan LewyLLe, BoudewIjn GoddeerIs, Peter enGeLen,
rauwerd roosen, PIet de Becker & Marc HerreMans

de BooMkIkker oP een keerPunt?

Figuur 5. Populatieverloop van Boomkikker in vijf Limburgse natuurgebieden. (a) De Maten, (b) Vijvergebied 
Midden-Limburg, (c) Noordelijk Maasland, (d) Zuidelijk Maasland, (e) De Dautenweyers. In De Maten werden na 

2001 geen Boomkikkers meer waargenomen.
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voor de gebruikelijke discussie over een 
mogelijke herintroductie. Net als het Mid-
den-Limburgs vijvergebied betreft het hier 
een vrij groot gebied, waar een kleine popu-
latie makkelijk over het hoofd gezien kan 
worden als er niet gericht en intensief 
gezocht wordt.
De voorbije jaren werden in dit gebied 26 
poelen aangelegd voor de bescherming van 
de Kamsalamander Triturus cristatus. het 
merendeel van de poelen is visvrij en bevindt 
zich ver van beken die kunnen overstromen. 
Kanaaltjes om de poelen van water te voor-
zien ontbreken zodat kolonisatie van vis uit 
omliggende waterpartijen uitblijft. Door de 
redelijk hoge grondwaterstand zijn de poe-
len waterhoudend en van een geschikte 
kwaliteit. Instroom van nutriënten vanuit 
beken en aangrenzende akkers lijkt momen-
teel niet of amper plaats te vinden. Som-
mige poelen die toch gekoloniseerd werden 
door vis (door overstromingen van beken of 
door introductie van vis door buurtbewo-
ners), werden gedempt met de bedoeling ze 
op latere datum terug uit te graven.
Doordat de meeste poelen zeer recent 
gegraven werden, is de kolonisatie van de 
poelen door de Boomkikker nog maar net 
begonnen. Dit doet vermoeden dat de 
Boomkikkerpopulatie de komende jaren 
nog zal groeien. Door te experimenteren 
met poelen van verschillende dieptes 
trachten we te achterhalen welke dieptes 
het meest geschikt zijn voor elke locatie 
(Figuur 6). De beste poelen dragen bij aan 
de voortplanting en drogen regelmatig uit, 
liefst in de nazomer, zodat ze visvrij blij-
ven.

Zuidelijk Maasland
In mei 1982 werden voor het eerst Boom-
kikkers waargenomen in de meest oostelijke 
populatie van Vlaanderen. De soort werd 
hier sindsdien jaarlijks vastgesteld. het aan-
tal roepende mannetjes wordt sinds 1987 
nauwgezet opgevolgd (Figuur 5d). In de eer-
ste jaren na de ontdekking namen de aan-
tallen toe, misschien mede door een ver-
hoogde inventarisatie-inspanning. Vanaf 
het begin van jaren ’90 namen de aantallen 
gestaag af. er wordt vermoed dat een 
opeenvolging van enkele droge zomers tot 
afname geleid heeft. Ook de diepste poelen 
droogden toen in de voortplantingsperiode 
(mei-juni) uit, wat onherroepelijk is voor 
eieren en larven. In de periode 2004-1994 
werden maximaal 19 mannetjes geteld. 
Sinds 2005 worden terug meer actieve 
mannetjes gevonden, nadat de poelen 
enkele jaren water hielden doorheen het 
voortplantingsseizoen (Figuur 5d).
het voortbestaan van deze populatie is 
afhankelijk van toevallige externe factoren 
zoals het grondwaterpeil, het weer en de 
overstromingsfrequentie van de Maas. het 
tegelijkertijd overstromen van alle voort-
plantingspoelen door de Maas zou de popu-
latie flinke klappen kunnen toebrengen. Ook 
meerdere droge jaren in de maanden mei en 
juni of een algemene daling van de grond-
watertafel in het gebied kunnen leiden tot 
het verdwijnen van deze populatie. 
De poelen die het verst van de Maas liggen 
overstromen momenteel niet en worden 
enkel gevoed door voedselarm grondwater. 
Ze bevatten geen vis en worden het meest 
gebruikt als voortplantingspoel. De poelen 
die het dichtst bij de Maas liggen overstro-

men het meest frequent, maar drogen ook 
bijna jaarlijks uit zodat kolonisatie door vis 
telkens tenietgedaan wordt. Deze poelen 
dragen zeer onregelmatig bij aan de voort-
planting. De poelen die geregeld overstro-
men, maar dan weer zelden of niet uitdrogen 
zijn door de permanente aanwezigheid van 
vis niet van betekenis voor de Boomkikker.
het natuurinrichtingsproject ‘Levende 
grensmaas’ plant binnenkort de aanleg van 
stuwen ter hoogte van het Boomkikkerge-
bied. gevolg hiervan is dat de poelen in de 
zomer langer water zullen houden. Deze stu-
wen zouden bovendien niet leiden tot een 
hogere overstromingsfrequentie in de win-
ter. Bij het beheer van deze populatie zijn het 
grondwaterpeil en overstromingen moeilijk 
stuurbare externe factoren. Rivieren als de 
Maas overstromen met een zekere regel-
maat uit hun winterbedding, met als moge-
lijk gevolg dat alle poelen met vis bevolkt 
worden. uitbreiding van de populatie over 
een groter gebied zou een oplossing kunnen 
zijn, maar is momenteel door externe facto-
ren niet mogelijk. De populatie lijkt door het 
beperkt aantal visloze poelen al enkele jaren 
aan zijn maximumcapaciteit van ongeveer 
40 roepende mannetjes te zitten.

De Dauteweyers (Diepenbeek)
het historische populatieverloop van de 
Boomkikker in De Dauteweyers (max. 35 ex. 
in 1987, slechts 2-7 ex. tijdens 1993-2001; 
Figuur 5e) valt moeilijk te interpreteren 
door het ontbreken van informatie over 
droogleggingen en/of het uitdrogen van 
poelen doorheen de jaren. enkele terreinbe-
zoeken en interviews met het vrijwilligers-
team leverden wel inzichten op omtrent de 
populatiedynamiek sinds 2000.
De groei van de populatie in de periode 
2002-2006 hangt waarschijnlijk samen met 
de aanleg van nieuwe poelen. Deze nieuwe 
waterpartijen waren de eerste jaren visvrij. 
Omdat de poelen niet alle op hetzelfde tijd-
stip gegraven werden, was er steeds een 
visvrije poel met helder, voedselarm water 
voorhanden. Twee poelen vielen bij aanhou-
dende droogte steeds droog. In het verleden 
waren de vijvers in het gebied mogelijk ook 
van betekenis voor de voortplanting van de 
Boomkikker, maar de voorbije jaren werden 
ze alvast niet meer afgelaten. het aanwe-
zige visbestand bestond tot 2007 uit Zon-
nebaars, Blauwband en giebel Carassius 
gibelio, met slechts een fractie inheemse 
Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus.
De laatste jaren waren de poelen en vijvers 
nagenoeg allemaal gekoloniseerd door vis 
en nam het aantal Boomkikkers ziender-
ogen af. Waar er in 2005 en 2006 nog spra-
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Figuur 4. Zonnebaars, een exotische vissoort die massaal aanwezig is in Limburgse vijvers. (foto: Iwan Lewylle)
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ke was van 25 roepende mannetjes, waren 
dit er in 2008 nog vijf (Figuur 5e). In de win-
ter van 2007-2008 zijn twee vijvers droog-
gelegd om het visbestand te verwijderen. 
Met in 2008 meteen als opmerkelijk resul-
taat dat beide vijvers massaal gekoloniseerd 
waren door adulten en larven van verschil-
lende amfibieënsoorten. eind 2008 zal één 
vijver en enkele poelen geherprofileerd wor-
den en zullen er eveneens vier nieuwe poe-
len worden gegraven.

Beheer op maat
De recente ervaringen wijzen er op dat snel 
herstel van Boomkikkerpopulaties mogelijk 
is indien de nodige maatregelen op de juis-
te wijze en tijdstip uitgevoerd worden. De 
soort komt in Limburg o.a. voor in momen-
teel niet meer geëxploiteerde viskweekvij-
vers. het lijkt aannemelijk dat Boomkikkers 
op deze plaatsen net door de visteelt en 
bijhorend vijverbeheer wisten te overleven. 
Door het verlaten van de viskweek en door 
het omzetten naar natuurreservaat viel het 
cyclisch droogleggen van de vijvers weg. 
Doorgaans en mits hier en daar kleine aan-
passingen zijn deze vijvers echter nog een-
voudig droog te leggen, wat de eenvoudig-
ste manier is om ze visvrij te krijgen. Deze 
droogleggingen creëren in wezen een gelijk-
aardig effect als de natuurlijke dynamiek in 
riviersystemen. het is precies deze hydrolo-
gische dynamiek die ontbreekt in Vlaande-
ren, onder andere omdat vele riviersyste-
men in een strak keurslijf gestoken werden. 
het droogleggen van de vijvers gebeurt best 
in het najaar, waarna ze droog blijven staan 
tot diep in de winter (Figuur 7). het aanwe-
zige visbestand kan enerzijds verwijderd wor-
den door het af te voeren naar een lager 
gelegen vijver, kanaal of beek: het aangelegde 
profiel van oude viskweekvijvers laat meest-
al toe dat vissen via een geul met het water 
mee afgevoerd worden. Waar dit niet (volle-
dig) lukt, dient actief afgevist te worden met 
sleepnetten. Afvissen is redelijk arbeidsinten-
sief en vergt het nodige materiaal (Figuur 8). 
Waar op zandige vijvers afvissen redelijk 
doeltreffend werkt, kunnen in modderige vij-
vers soorten als Amerikaanse dwergmeerval 
en de Amerikaanse hondsvis Umbra pyg-
maea achterblijven en lange tijd overleven in 
de sliblaag. Vijvers met een zandige bodem 
zijn echter te prefereren, enerzijds omdat ze 
door Boomkikker verkozen worden, ander-
zijds omdat ze beter af te vissen zijn. het is 
aan te raden de vijver lange tijd bloot te stel-
len aan vriesweer zodat eventueel achterge-
bleven vis afsterft door het uitdrogen en 
bevriezen van de vijverbodem.
het afvissen hoeft niet elk jaar herhaald te 
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Figuur 7. Een drooggelegde Grote Dillikensweyer in De Maten. Eutrofiëring heeft voor een dunne sliblaag gezorgd. 
Tijdens drooglegging klinkt deze sliblaag in en krijgt de vijver terug een zandige bodem. (foto: Iwan Lewylle)

Figuur 8. Afvissing in De Maten. Bij een eerste drooglegging sinds lang tijd is het aan te raden eerst het aanwezige 
visbestand te verwijderen om te vermijden dat er veel vis achterblijft in de leeggelaten vijver. (foto: Iwan Lewylle)



90 Natuur.focus A RT I K e L S
7(3):84-92

worden. Cruciaal is dat vissen verhinderd 
worden om de vijver te herbevolken. Dit kan 
door grote, fijnmazige filterzakken (maas-
wijdte <1 mm; laten geen vis, vislarven en 
-eieren door) aan de oplaat van te vijver te 
plaatsen (Figuur 9). Om te voorkomen dat 
deze zakken verstopt raken met organisch 
materiaal en zelfs (grote) vissen en amfi-
bieën, is het aan te raden ze te integreren in 
een filtersysteem dat bestaat uit verschil-
lende lagen ‘afrastering’ met verschillende 
maaswijdte. Dit systeem laat toe een vijver 
jaarlijks droog te leggen zonder arbeidsin-
tensief afvissen en zonder dat vissen ach-
terblijven in de vijverbodem. Voor de aan-
wezige amfibieënfauna is dit beheer uiter-
mate gunstig (zie Box 2).
het hoeft uiteraard niet om alle vijvers en 
poelen in een gebied visvrij te maken, maar 
één of enkele visloze vijvers per reservaat 
blijken wel noodzakelijk om bepaalde soor-
ten amfibieën te behouden. Boomkikker, 
Knoflookpad en Kamsalamander slagen er 
niet in om zich voort te planten in vijvers 
waarin zelfs maar een kleine biomassa vis 
aanwezig is. Deze soorten zijn niet gebaat 
bij halve maatregelen, ze vragen mede door 
de aanwezigheid van exotische vis zeer 
strikt uitgevoerde maatregelen. In één 
gebied zijn we er met het hoger beschreven 
systeem in geslaagd het exotische visbe-
stand op één winterhalfjaar volledig te ver-
wijderen; prompt werden er enkele tiental-
len adulten en honderden larven van Kam-
salamander gevonden. Ook in het Midden-

Limburgs vijvergebied leidt een nauwgezet 
droogleggingsbeheer nu al meerdere jaren 
tot succesvolle voortplanting van de Boom-
kikker (Figuur 5b). elders waar men het niet 
nodig achtte om een filtersysteem aan te 
leggen en de vijver visvrij te houden, nam 
het aantal amfibieënlarven zienderogen af 
doorheen het seizoen en werden meer en 

meer beschadigde exemplaren gevonden 
naarmate de vijver vanuit andere vijvers 
gaandeweg gekoloniseerd werd door voor-
namelijk exotische roofvissen.
Op sommige locaties is allicht enig experi-
menteerwerk nodig om vijvers helemaal af 
te laten en een optimaal filtersysteem te 
installeren. het moet echter mogelijk zijn 
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Figuur 9. Links: een overloop voorzien van filtersysteem bij de uitlaat van een vijver. In de buis zelf is nog een fijnmaziger raster aangebracht. Rechts: aan de oplaat van de 
amfibieënvijver is een lange filterzak (5 meter) aanbracht. Bij het vullen en leeglaten van vijvers wordt er gebruikt gemaakt van een veel grotere rasterconstructie en filterzak 

(10 meter). (foto’s: Iwan Lewylle)

Gericht beheer biedt nieuwe kansen voor de Boomkikker (foto: Marc Herremans) 
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om op die wijze op meerdere plaatsen 
geschikte voortplantingsvijvers te creëren. 
Vijverbodems waar zich doorheen de jaren 
een sliblaag opgebouwd heeft, kunnen door 
de drooglegging inklinken en mineraliseren. 
eenmaal de sliblaag gedecimeerd is en de 
vijver geheel droog te leggen is, moet het 
mogelijk zijn om een visvrij systeem te krij-
gen en te houden.
Wanneer vijvers opgelaten worden, moet dit 
met water van goede kwaliteit: meting van 
conductiviteit en ph kan hier richtinggevend 
zijn. Waar alleen poelen voorhanden zijn, 
moet men het idee overboord gooien dat 
poelen zo lang mogelijk waterhoudend moe-
ten zijn. een poel die geregeld uitdroogt in de 
nazomer, of zelfs maar tijdelijk water bevat 
zal veel meer bijdragen aan de voortplanting 
van de Boomkikker dan een permanente poel 
met vis. Boomkikker is nu eenmaal een pio-
nier die bekend staat voor een groot repro-
ductiesucces op momenten dat de omstan-
digheden dit toelaten. Anderzijds worden 

adulten niet oud (gemiddeld vijf jaar) en bij-
gevolg kan een langere periode niet over-
brugd worden zonder geschikte voortplan-
tingsplaatsen. 

Besluit
De voorbije jaren is het aantal Boomkik-
kers in Limburg toegenomen. het aantal 
vindplaatsen is daarentegen gedaald: 
sinds 2000 zijn er drie populaties verdwe-
nen. hoewel de kans dat ze daar alsnog 
gevonden worden zeer klein lijkt, kan ze 
niet uitgesloten worden. enerzijds werden 
in deze gebieden alsnog passende maat-
regelen genomen, anderzijds liggen de 
laatste waarnemingen nog maar vijf jaar 
achter ons. In twee andere natuurreserva-
ten werd de soort recent herontdekt en 
bestaat de populatie momenteel al uit 
enkele honderden dieren. Op beide loca-
ties lijken de populaties nog groeipoten-
tieel te hebben, onder andere door het 
koloniseren van nieuwe vijvers en poelen 

in het gebied. Van de populatie in de Dau-
teweyers wordt verwacht dat ze de 
komende jaren positief zal reageren op de 
geplande beheerwerken. De populatie in 
het zuidelijk Maasland heeft nood aan 
uitbreidingsmogelijkheden, maar die zijn 
momenteel onmogelijk. Omdat deze 
populatie onderhevig is aan de grillen van 
de Maas, is ze niet alleen door lokale 
beheermaatregelen te behouden.
Als we de Boomkikker in Vlaanderen wen-
sen te behouden, is optimaal beheer van 
de huidige populaties een absolute nood-
zaak. De kans op herkolonisatie van plaat-
sen waar de soort in het recente of ver-
dere verleden verdwenen is, lijkt zeer klein 
door het ontbreken van geschikte verbin-
dingen met de resterende populaties. 
Daarenboven mag men de resterende 
populaties niet herhaaldelijk laten terug-
vallen tot enkele exemplaren. Dit vormt 
immers telkens genetische ‘bottlenecks’ 
die kunnen leiden tot verregaande gene-
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Box 2: Visstandbeheer en amfibieën
Niet enkel de Boomkikker, maar ook andere amfibieënsoorten hebben 
baat bij drooglegging van vijvers als beheersvorm. Veel amfibieën die 
hun eieren in water laten ontwikkelen zijn gevoelig voor introductie 
van vis omdat deze een negatieve impact uitoefenen op de aquatische 
levensstadia van amfibieën. Vis kan het amfibieënbestand reduceren 
of zelfs totaal elimineren door predatie, competitie en transfer van 
ziektes (Brönmark & edendam 1994, Kieseker et al. 2001, Kats & fer-
rer 2003).
Vegetatie in poelen zorgt voor structuur en microhabitat, wat voor 
larven van amfibieën enerzijds een schuilplaats biedt tegen predato-
ren (Sass et al. 2006), maar tevens ook een voedselbron is en ideale 
condities creëert voor het afzetten van de eieren (hartel 2004). Vijvers 
of poelen met vis hebben duidelijk minder vegetatie (hartel et al. 
2007). het voorkomen van Boomkikker en eveneens Kamsalamander 
bleek positief geassocieerd met de hoeveelheid vegetatie en negatief 
gecorreleerd met de aanwezigheid van roofvis (hartel et al. 2007). 
Onderzoek maakt eveneens melding van de negatieve invloeden van 
vis op Knoflookpad (Nystrom et al. 2002) en heikikker Rana arvalis 
(Sas et al. 2006). De amfibieënrijkdom blijkt algemeen kleiner te zijn 
in vijvers met roofvis tegenover vijvers zonder vis of met herbivore vis 
(voor een aantal soorten amfibieën); ze blijkt hoger te zijn naarmate 
de hoeveelheid waterplanten toeneemt.
Dikkoppen van de gewone Pad Bufo bufo zijn echter oneetbaar voor vis 
omdat ze giftige stoffen op de huid produceren (Manteifel & Reshetni-
kov 2002, Crossland & Alford 1998). groene kikkers Pelophylax synklep-
ton en Bruine Kikker Rana temporaria slagen er ook in om zich voort te 
planten in poelen of vijver met vis, maar soorten als Knoflookpad, Kam-
salamander, Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris, Vinpootsala-
mander Lissotriton helveticus, Alpenwatersalamander Ichthyosaura 
alpestris, Rugstreeppad Epidalea calamita en heikikker slagen hier nau-
welijks in. Al deze soorten zijn gebaat bij het creëren van visloze voort-
plantingspoelen. een dergelijk beheer over gans Vlaanderen zou er voor 
kunnen zorgen dat vele van deze soorten het aanzienlijk beter gaan doen 
en oorspronkelijk leefgebied zouden kunnen herkoloniseren.

De Kamsalamander wordt zeer veel aangetroffen op locaties waar de Boomkikker 
zich huisvest. (foto: Rudi Willockx)

De Knoflookpad is een ernstig bedreigde soort die zich uitsluitend voortplant in 
visloze poelen en vijvers. (foto: Rudi Willockx)
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tische erosie van de populatie. Nadien zou 
habitatbeheer trouwens ontoereikend 
zijn om de populatie in stand te houden.
uitgebreide monitoring van de soort en 
de genomen maatregelen zijn noodzake-
lijk om een beeld te krijgen van hoe het 
de soort de komende jaren vergaat en 
welke maatregelen het meest succesvol 
zijn. Duurzame instandhouding van de 

Boomkikker, maar ook van Kamsalaman-
der en Knoflookpad, vereist naast inten-
sief maatwerk in de resterende populaties 
ook verbindingsmogelijkheden tussen de 
deelpopulaties. een netwerk van met dit 
doel beheerde vijvers lijkt hiertoe het 
meest aangewezen.

Met reacties op dit artikel kan je terecht 
op de Natuur.focus blog.
Die vind je op www.natuurpunt.be onder 
'Doe mee'.
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SuMMARy BOx:
LewyLLe I., GoddeerIs B., enGeLen P., roosen r., de Becker P. & Her-
reMans M. 2008. Common Tree frog populations in Limburg, flan-
ders, at a turning point? The role of appropriate pond management. 
Natuur.focus 7(3): 84-92. [in Dutch]

The occurrence of the Common Tree frog in Limburg, flanders, has 
declined to four remaining populations. This paper describes the 
scope for saveguarding the species by appropriate pond manage-
ment. In the nature reserve ‘Vijvercomplex Midden-Limburg’, a Tree 
frog population present in abandoned fishing ponds responded 
positively to cycles of temporal drainages. In another nature reser-
ve, situated in noordelijk Maasland, the species recently increased 
upon creation of several pools with strongly fluctuating water 

levels (dry in autumn). The causes for the success of both manage-
ment practices are discussed. They eradicate excess and undesired 
exotic fish, of which some species induce a turbid state in origi-
nally vegetated and clear waters. Other fish species, mostly wide-
spread exotic species, are predators of the eggs and larvae of 
several amphibians.
In the near future, these management schemes will be applied in 
other nature reserves to restore populations of several endangered 
amphibians (Common Spadefoot, great Crested Newt). for sever-
al former Common Tree frog populations, these practices will be 
introduced too late, whereas the remaining populations can pro-
bably be saved from extinction. Some of these populations have 
been decreasing over the last years and will hopefully recover in 
the future

DANK:
Dit project werd mede gefinancierd door de Provincie Limburg. 
Vele vrijwilligers(-teams), conservators en amfibieënexperten 
hebben dit project mee vorm gegeven door hun medewerking aan 
inventarisaties en interviews, het delen van hun kennis en het 
organiseren van beheerdagen.
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