
 

  De Strandloper 53e jaargang nummer 2, juni 2021  3

Voorplaat: Boomkikker, foto: Nico Plaatzer        pag. 1 

Bestuursmededelingen, Hanneke Oltheten en Gab de Croock      pag. 4 

Even voorstellen: nieuwe duinconsulent Noordwijkse duinen, Marion Bilius    pag. 5 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek, Jelle van Dijk       pag. 6 

 Esmée Winkel 2020. Hyacintorchis. Een nieuwe orchidee aan de Noordzee     
 Hay Wijnhoven 2017. De merel. 
 René van Rossum 2021. Een vogelaar met een camera. 

Vosse- en Weerlanerpolder, de wederopstanding van een weidevogelgebied, Chris Brunner   pag. 8 

Zeldzame planten in de Duin- en Bollenstreek in 2020, Jelle van Dijk     pag. 12 

Houtsnippen op herhaling, Hein Verkade                                       pag. 15 

De Wilde Zwanen van de Amsterdamse Waterleidingduinen, Leo Schaap en Antje Ehrenburg                 pag. 16 

Zo de oudjes zongen…6, Willem Baalbergen         pag. 20 

Opleiding IVN Natuurgids 2022-2023, IVN Leiden       pag. 21 

Waarnemingen januari februari maart 2021, Peter Spierenburg      pag. 23 

 
 
 
 

 
 
Boomkikker 
Foto: Nico Plaatzer 
 
Vrijwel iedereen die voor het eerst een Boomkikker ziet, verzucht: “Zijn ze 
zo klein?” Die opmerking wordt meestal gemaakt nadat men het luide 
gekwaak van dit kikkertje heeft gehoord. Op nogal wat campings in 
Frankrijk is in het voorjaar het gekwaak urenlang te horen. Dat gekwaak is 
zo luid en wordt in zo’n hoog tempo geproduceerd dat je al snel denkt met 
een stevige kikker te maken te hebben. Het beestje blijkt echter niet groter 
dan 5 cm te zijn. 
De Boomkikker is in grote delen van Europa te vinden. De noordgrens van 
zijn verspreidingsgebied ligt in Denemarken en Noord-Polen, de zuidgrens 
reikt tot in Portugal en Griekenland. In Italië komt de Italiaanse Boomkikker 
voor en in delen van Frankrijk en Spanje treffen we de Streeploze 
Boomkikker aan. 
In ons land is de Boomkikker te vinden in Drenthe, Twente, de Achterhoek 
en Noord-Brabant. Daarnaast zijn er geïsoleerde populaties in de duinen die 
vrijwel zeker zijn ontstaan na het uitzetten van dieren die zijn meegenomen 
van vakanties. Zo is bekend dat het in het duingebied van Schouwen om 
boomkikkers uit Kroatië gaat. In onze omgeving zijn Boomkikkers te 
bewonderen in de AW-duinen, Berkheide en Meijendel. 
Nico Plaatzer fotografeerde de Boomkikker op 18 september 2018 in 
laatstgenoemd duingebied. Dankzij de zuignapjes aan het eind van de tenen 
kan de Boomkikker elke tak of stengel beklimmen. In Frankrijk zag ik deze 
soort vaak in braamstruiken. Met zo’n tere kikkerhuid leek me dat een heel 
waagstuk! 
 
Jelle van Dijk 

 


