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1 Inleiding 
 

Dertig jaar geleden stond de boomkikker op het randje van uitsterven in Nederland. Dit 
heeft ertoe geleid dat er vanaf die tijd veel beheer- en inrichtingsmaatregelen zijn 
uitgevoerd om de boomkikker er weer bovenop te helpen. In de Achterhoek, het bolwerk 
van de boomkikker in Nederland, nam het aantal roepende mannetjes toe van ca. 200 in 
1985 tot ca. 2500 in 2007. Daarna nam het aantal roepende boomkikkers weer af tot circa 
1650 in 2017. Naar schatting leven momenteel 60 tot 70% van de boomkikkers in de 
Achterhoek in terreinen van Staatsbosbeheer. De rest leeft vooral in particuliere terreinen. 
De afgelopen 10 jaar zien we dat de boomkikker in een aanzienlijk deel van de 
leefgebieden achteruit gaat en in sommige terreinen zelfs weer verdwenen is. 

De boomkikker is een dynamische soort die snel reageert op veranderingen in zijn 
leefgebied. De boomkikker kan zich snel vestigen maar kan ook even snel leefgebieden 
weer verlaten. Het verlaten van leefgebieden heeft verschillende oorzaken. De recente 
achteruitgang van de boomkikker is aanleiding geweest om in 2018 de huidige situatie 
opnieuw te bezien in de terreinen van Staatsbosbeheer en na te gaan welke maatregelen 
noodzakelijk zijn voor herstel en verdere versterking van de populaties. Het is gewenst om 
de 6 nog bestaande (meta)populaties die in de Achterhoek aanwezig zijn te versterken en 
(beter) met elkaar te verbinden. In het project van 2018 worden suggesties aan de hand 
gedaan om deze verbindingen te versterken door het creëren van nieuwe leefgebieden op 
strategische plekken in de terreinen van Staatsbosbeheer en verbetering van beheer van 
bestaande leefgebieden waar de soort achteruit gaat. Vanuit het ANLb (Agrarisch Natuur- 
en Landschapsbeheer) wordt aan ditzelfde doel gewerkt op terreinen van particulieren.  

Dit projectplan is opgesteld om particulieren goed te kunnen adviseren over inrichting en 
beheer van hun terrein ten behoeve van de boomkikker. Het kan daarbij gaan om actuele 
leefgebieden, potentiele leefgebieden en door de boomkikker verlaten gebieden. Deels zijn 
dit terreinen waarvoor een ANLb-overeenkomst is afgesloten. Deels gaat het om 
particuliere natuurterreinen. De uitvoering van dit project komt in grote lijnen overeen met 
het project wat Staring Advies in 2018 heeft uitgevoerd voor de terreinen van 
Staatsbosbeheer in de Achterhoek en is daar aanvullend op. Het uitvoeren van de 
maatregelen die beide projecten voorstellen, zullen leiden tot een aanzienlijke versterking 
van de populaties van de boomkikker in de Achterhoek. Door populaties met elkaar te 
verbinden en het beheer van de leefgebieden duurzaam op de boomkikker te richten kan 
ook op de lange termijn een vitale metapopulatie van de boomkikker in de Achterhoek 
gegarandeerd worden. 

De knoflookpad is aan dit projectplan toegevoegd omdat het met deze soort in Nederland 
erg slecht gaat en de soort in de Achterhoek nog in twee gebieden voorkomt. In beide 
gebieden liggen de leefgebieden vrijwel geheel buiten de natuurgebieden. 
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2 Projectdoel en verwacht resultaat 
 

2.1 Doelstelling van het project 
 
Het doel van dit project is om per leefgebied het volgende uit te zoeken: 

• Wat de mogelijke oorzaken zijn van de achteruitgang van de boomkikker en de 
knoflookpad. 

• Welke maatregelen (inrichting en beheer) van belang zijn voor behoud en herstel 
van de boomkikker en de knoflookpad. 

• De maatregelen die gewenst zijn in gang te zetten. 
 
Bij het formuleren van maatregelen wordt rekening gehouden met de samenhang tussen 
leefgebieden die uitwisseling tussen populaties mogelijk maakt. In het advies naar de 
eigenaren wordt aangegeven hoe de gewenste maatregelen gefinancierd kunnen worden 
en hoe de uitvoering kan plaatsvinden. 
Met dit project wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan realisatie van het actieve 
soortenbeschermingsbeleid van de provincie Gelderland (zie nota “Actieve 
soortenbescherming Gelderland, 6 januari 2015, Provincie Gelderland). 
 

2.2 Afbakening 
Er wordt advies uitgebracht voor beheer en inrichting van minimaal 73 locaties 
(leefgebieden) van boomkikkers en 7 locaties (leefgebieden) van knoflookpadden. Van 
deze locaties is een deel inmiddels verlaten door de boomkikker/knoflookpad en een deel 
is nog in gebruik (maar deels met teruglopende aantallen). Een klein deel betreft potentiele 
locaties. Het betreft leefgebieden van particulieren, boeren en landgoedeigenaren in de 
Achterhoek. 

 

2.3 Resultaat 
Het resultaat bestaat uit:  

• Een samenvattende rapportage (digitaal in Word en Pdf) met de inhoud zoals 
omschreven in 3.1.3. Deze rapportage wordt ook aan de deelnemende 
eigenaren ter beschikking gesteld. 

• Een rapportage per leefgebied met de inhoud zoals omschreven in 3.1.3. Deze 
rapportage wordt aan de betreffende eigenaar ter beschikking gesteld. 
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• De in het veld verzamelde gegevens betreffende amfibieën worden aan de 
NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna) toegevoegd. 

• Een eindpresentatie. 

 

2.4 Programma van eisen 
 

2.4.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten 
 

Bij het opstellen van de adviezen per leefgebied wordt waar mogelijk rekening gehouden 
met randvoorwaarden die de eigenaren van de leefgebieden stellen, voor zover het doel 
van deze individuele adviezen niet in gevaar komt. Leidend bij de individuele adviezen is  
behoud, bescherming en ontwikkeling van de boomkikker of knoflookpad op de betreffende 
locatie. 

 

2.4.2 Eisen en wensen 
 

Het project wordt uitgevoerd door Jan Stronks van Staring Advies. De relevante 
faunagegevens die tijdens het veldwerk worden verzameld worden ingevoerd in de NDFF. 
De inventarisatiemethodiek sluit wat betreft parameters aan bij het ANLb zodat de 
gegevens onderling vergelijkbaar zijn. 
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3 Projectaanpak 
 

Het project bestaat uit onderstaande fasen, waarvan alleen fase 1 is uitgewerkt in dit 
projectplan. 

 

• Fase 1: Inventarisatie en advies inrichting en maatregelen (dit projectplan) 
• Fase 2: Keuze welke maatregelen uitgevoerd worden, kostenraming, planning, 

eventueel aanvragen financiering 
• Fase 3: Uitvoering en monitoring 
• Fase 4: Evaluatie en hieruit voortkomende acties 

 

 

3.1 Werkzaamheden 
 

3.1.1. Voorbereiding 
 

Ter voorbereiding op het veldwerk is een cartografisch overzicht gemaakt van 132 op te 
nemen leefgebieden. Dit aantal is ruim meer dan het aantal leefgebieden dat uiteindelijk 
wordt onderzocht. De verwachting is dat niet overal een onderzoek en advies nodig is of 
door de eigenaar gewenst is. Deze leefgebieden zijn genummerd. Voor het veldwerk wordt 
een veldformulier ontwikkeld. Per leefgebied wordt een luchtfoto geprint ten behoeve van 
het veldwerk. Per leefgebied wordt gepoogd de naw-gegevens van de eigenaren te 
achterhalen. Met de eigenaren wordt afgesproken wanneer de inventarisatie plaatsvindt. 

 

3.1.2. Inventarisatie leefgebieden 
 

De actuele, verlaten en potentiele leefgebieden van de boomkikker en knoflookpad worden 
in de periode augustus 2019 – september 2020 bezocht. Bij de ‘verlaten’ leefgebieden 
worden ook de leefgebieden gerekend waar slechts gedurende één jaar één of enkele 
boomkikkers werden gehoord. In totaal gaat het om minimaal 80 leefgebieden. Indien er 
tijd over is zullen er extra leefgebieden aan het onderzoek worden toegevoegd. 
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Voor deze leefgebieden worden de volgende relevante parameters in het veld opgenomen 
en ingevuld in een standaardformulier op een tablet: 

• Algemeen 
Nummer leefgebied 
N.a.w.-gegevens eigenaar 
Coördinaten van het leefgebied 
Opnamedatum 
Beheereenheid nummer ANLb (optioneel) 

 
• Waarnemingen amfibieën 

Visueel en met behulp van een schepnet wordt gezocht naar amfibieën. Bij de 
actuele leefgebieden van de boomkikker wordt in het landhabitat circa een half 
uur gezocht naar boomkikkers. De verhouding van de gevonden adulten en 
juvenielen geeft een goede indicatie van het voortplantingssucces. De 
resultaten van dit onderzoek worden hier genoteerd. 

• Relevante watergebonden flora en vegetatie; deze waarden wordt visueel 
ingeschat. 

% bedekking watercrassula. Er zijn aanwijzingen dat het voorkomen van deze 
invasieve exoot nadelig uitwerkt op het voorkomen van amfibieën. 

% bedekking drijvende watervegetatie. Zijn er (te) veel drijvende waterplanten, 
dan blijft het water daaronder relatief koel. Dit werkt negatief uit op de groei van 
de boomkikkerlarven en neemt de kans op predatie toe. Vooral ook omdat 
wateren met veel drijvende vegetatie optimaal zijn voor groene kikkers, welke 
boomkikkerlarven en de oever opzoekende jonge boomkikkers prederen. Ook 
kan in dergelijke wateren een hoge dichtheid aan kamsalamanders voorkomen, 
ook een predator van boomkikkerlarven. 

% bedekking moerasvegetatie. 

% bedekking onderwatervegetatie. 

% van de oever bedekt met houtige opslag. 

• Diverse parameters 

Poeloppervlakte (m2), gemeten vanaf de insteek. Deze oppervlakte wordt 
vooraf of achteraf gemeten vanaf een luchtfoto. 

Wateroppervlak in % van de oppervlakte van de poel gemeten vanaf de 
insteek. 

Waterkolom (cm). Een inschatting van de hoogte van de waterkolom op het 
diepste punt van de poel. 
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% schaduw. De mate waarin het voortplantingswater beschaduwd wordt door 
omringende bomen en struiken. Deze waarde wordt visueel ingeschat. Veel 
schaduw zorgt er voor dat het water koel blijft. Wateren die te sterk 
beschaduwd worden, worden niet door boomkikkers als voortplantingswater 
gebruikt en worden dus actief gemeden. Te koel water staat een succesvolle 
voortplanting in de weg. 

Dikte van de blubberlaag (cm). Er wordt een inschatting gemaakt van de 
blubberlaag op de poelbodem. 

Vis. De aanwezigheid van vis in het voortplantingswater wordt visueel bepaald 
en zo nodig met behulp van een schepnet. De eigenaar kan in sommige 
gevallen aanvullende informatie verschaffen. Boomkikkers mijden actief 
wateren waarin vis voorkomt. Vissen prederen eitjes en larven van de 
boomkikker en knoflookpad. Een zeer lage visbezetting in het 
voortplantingswater wordt nog wel getolereerd door boomkikkers en 
knoflookpadden, maar leidt vrijwel altijd tot een mislukte voortplanting. 

Zuurgraad van het voortplantingswater. Deze waarde wordt met een pH-meter 
gemeten. Is het water te zuur, dan verloopt de ontwikkeling van eieren en 
larven van de boomkikker niet goed. Gevolg: geen succesvolle voortplanting en 
de boomkikker verdwijnt, of het voortplantingswater fungeert als “sink”, d.w.z. 
steeds vestiging van boomkikkers uit de omgeving die zich vervolgens niet 
succesvol voortplanten. 

Elektrisch geleidend vermogen (EGV) van het voortplantingswater. Deze 
waarde wordt met een EGV-meter gemeten. Heeft het EGV een te hoge 
waarde, dan wordt het water actief gemeden door de boomkikker. Is deze 
waarde (te) laag dan is de groei van de larven traag en zijn de net 
gemetamorfoseerde juveniele boomkikkers relatief klein. 

• Startbeheer en inrichting voortplantingswater  

Hier wordt aangegeven welke eenmalige handelingen nodig zijn om het 
voortplantingswater te optimaliseren: afzetten houtige begroeiing, uitgraven van 
stobben in de oeverzone, afgraven blubberlaag, dieper maken van het water, 
ondieper maken van het water, vergroten van het water. Deze maatregelen 
worden gekwantificeerd. 

• Beheer voortplantingswater 

Uitgesplitst naar jaarlijks (maaien/begrazen oevers) en periodiek beheer 
(opschonen poel). Dit beheer wordt gekwantificeerd en in het geval van 
periodiek beheer wordt aangegeven in welke cyclus dit moet plaatsvinden. 

• Beheer landhabitat 

Beschrijving van het beheer uitgesplitst naar graslandbeheer en het beheer van 
houtige elementen. 



 

Pagina 9 

• Overige bijzonderheden  

Allerlei zaken die hiervoor niet aan de orde komen, maar wel invloed hebben 
op de kwaliteit van het leefgebied voor de boomkikker en de knoflookpad, 
komen hier aan de orde. Bijvoorbeeld als een voortplantingswater door veel 
grauwe ganzen gebruikt wordt, wordt dat genoteerd. 

 

3.1.3. Rapportage 
 

Op basis van de verzamelde gegevens wordt in het veld per leefgebied aangegeven welke 
eenmalige ingrepen en beheermaatregelen gewenst zijn. Deze worden gekwantificeerd in 
verband met een kostenraming. Indien relevant wordt hiervan een schets of kaartje 
gemaakt.  

Per leefgebied wordt een rapport opgesteld met daarin: 

• Een advies voor uit te voeren inrichtingsmaatregelen 
• Een advies voor uit te voeren beheermaatregelen 
• Overige adviezen. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het 

onderbrengen van het leefgebied onder ANLb of onder SNL. 
• Een foto van de locatie. 
• Het ingevulde inventarisatieformulier. 
• Grafiek met aantalsverloop roepende boomkikkers of knoflookpad op locatie. 
• Schets waarop de inrichtings- en beheermaatregelen zijn ingetekend. 

 

In het samenvattende eindrapport worden de volgende onderdelen opgenomen: 

1. Inleiding 

2. Doelstelling 

3. Methodiek 

4. Overzichtskaarten van de ligging van alle opgenomen leefgebieden.  

5. Beknopte analyse van de geadviseerde maatregelen en hoe deze kunnen bijdragen 
aan het versterken en verbinden van de 6 metapopulaties van de boomkikker in de 
Achterhoek. 

6. Voorstel voor te realiseren leefgebieden.  

Het is gewenst om de 6 (meta)populaties van de boomkikker die in de Achterhoek 
aanwezig zijn (beter) met elkaar te verbinden. Het is gewenst om beide populaties 
van de knoflookpad te versterken. Er worden suggesties aan de hand gedaan om 
deze verbindingen en populaties te versterken door het creëren van nieuwe 
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leefgebieden op strategische plekken bij particulieren en NB-organisaties door het 
aangeven van zoekgebieden. 

7. Conclusie m.b.t. herstelmogelijkheden boomkikker en knoflookpad in de 
Achterhoek. 

 

De belangrijkste bevindingen worden per locatie in een GIS-systeem opgenomen en aan 
de provincie Gelderland ter beschikking gesteld. 

 

 

3.1.4 Overleg, eindpresentatie en input voor besluitvorming 
 

De volgende contactmomenten worden ingepland: 

• Startoverleg 
• Overleg tijdens een veldbezoek 
• Bespreking eindconcept 
• Eindpresentatie 

 

3.2 Werkwijze en fasering 
 

Het project bestaat uit onderstaande fasen, waarvan alleen fase 1 is uitgewerkt in dit 
projectplan. Voor werkwijze wordt verwezen naar 3.1.  

Fase 1: Inventarisatie en advies inrichtings- en beheermaatregelen (dit projectplan) 

Fase 2: Keuze welke maatregelen uitgevoerd worden, kostenraming, planning, aanvragen 
financiering 

Fase 3: Uitvoering en monitoring 

Fase 4: Evaluatie en hieruit voortkomende acties 

 

 

Staring Advies 
Jonker Emilweg 11 
6997 CB Hoog-Keppel 
T 0314 641 910 
info@staringadvies.nl 


