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● Mannetje heikikker zittend op sterrenkroos tussen eiklompen. Foto: Jelger Herder. 

Naardermeer hotspot Edo Goverse

De heikikker heeft een 
beperkte verspreiding 
in Noord-Holland. De 
soort is bekend van 
Texel, Het Gooi en het 
Vechtplassengebied. Het 
Naardermeer vormt op 
dit moment het grootste 
bolwerk. Dit blijkt uit 
onderzoek dat RAVON 
heeft uitgevoerd in 2018.

Kenmerken
De heikikker (Rana arvalis) is be-
kend om zijn felblauwe verkleuring 
in het vroege voorjaar tijdens de 
voortplantingsperiode. De intense 
kleuring wordt veroorzaakt door 
hormonen en dient als signale-
ringsfunctie tussen concurrerende 
mannetjes. Een natuurspektakel dat 
maar kort duurt en dat vooral in 
heidevennen waargenomen wordt. 
Hoe meer mannen bij elkaar hoe 
sterker ze verkleuren. De dicht-
heden zijn in Noord-Holland laag 
waardoor hier maar weinig blauwe 
heikikkers gezien worden. De hei-
kikker en bruine kikker (R. tempo-
raria) worden wel eens met elkaar 
verward. De meeste heikikkers 

hebben een lichte rugstreep, van 
anus tot voorbij de ogen. Bij bruine 
kikkers tekent deze rugstreep nooit 
voorbij de ogen. Bij zo’n 20% van 
de heikikkers ontbreekt echter de 
rugstreep (De Jong & Vos, 2009) 
en dient gekeken te worden naar 
de overige determinatiekenmer-
ken zoals de bruine oorvlekvorm 
(masker) aan de zijkant van de kop. 
Voor onderscheidende kenmerken 
tussen bruine kikker en heikikker 
zie www.RAVON.nl/herkenning.

Voortplanting
Op de hoge zandgronden vindt 
voortplanting van heikikkers zeer 
vroeg in het voorjaar plaats. Maar 
in gebieden met relatief vochtige 
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● Heikikker. Foto: Edo Goverse.

Naardermeer hotspot 
voor heikikkers

bodems, zoals de komgronden (ri-
vierengebied) en laagveengebieden, 
planten heikikkers zich pas weken 
later voort. Vochtige bodems blij-
ven langer koud waardoor een soort 
als heikikker later uit de winterrust 
komt. Heikikkers kunnen in het 
veenweidegebied drie tot zes weken 
later beginnen met de voortplanting 

(Van der Lugt & Slagboom, 2016). 
Heikikkers zijn erg schuw en man-
netjes roepen zachtjes vanuit het 
water. Alleen tijdens de piek van 

de voortplantingsperiode roepen 
ze ook overdag en zijn ze minder 
schuw. In het veenweidegebied gaat 
de voortplanting aanzienlijk langer 
door dan op de hoge zandgronden. 
Populaties in het veenweidegebied 
kenmerken zich door relatief lage 
dichtheden. Heikikkers hebben een 
klein leefgebied (150 m2) en een ac-

tieradius van slechts 600 m (Glandt, 
2014). De overwegend nachtactieve 
heikikker zit overdag verscholen.
De heikikker is een typische 

landkikker die, buiten de voort-
plantingsperiode en het larvale en 
eistadium, niet aan water gebonden 
is. Medio juni kruipen de eerste 
juveniele kikkers het land op. Tot 
eind oktober zijn ze op land te vin-
den waarna ze in winterrust gaan. 
De trefkans in het veenweidegebied 
is in het najaar het grootst omdat in 
deze periode adulte, subadulte en 
juveniele kikkers te vinden zijn aan 
de randen van de oevers (Goverse 
et al., 2014). Overwintering vindt 
plaats op vorstvrije en droge plek-
ken. Deze voorwaarden zijn in 
moerasgebieden beperkt aanwezig, 
wat een mogelijke verklaring is 
voor de relatief lage dichtheden in 
het veenweidegebied.

De heikikker is een typische landkikker die, 
buiten de voortplantingsperiode en het larvale en 

eistadium, niet aan water gebonden is.

▶
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● Waarnemingen heikikker. Zwart: voor 2018, rood: 2018 tot heden.

Overal in Nederland komen heikik-
kers voor, behalve in Flevoland. 
Typisch habitat voor de soort zijn 
hoog- en laagvenen, moerassen en 
overstromingsvlaktes (uiterwaar-
den). Bijzonder is het voorkomen 
van de soort op Texel (Herder et al., 
2010). Naast de Kop van Schouwen 
is Texel namelijk de enige Neder-
landse kustregio waar de heikikker 
voorkomt. In Noord-Holland komt 
de soort verder in lage dichtheden 
voor in Het Gooi, Bloemendaler-
polder en het Vechtplassengebied, 
waaronder de regio Naardermeer.

Verspreiding regio 
Naardermeer
In dit artikel wordt met de regio 
Naardermeer het centrale deel van 
het natuurgebied Naardermeer 
bedoeld, de bufferzone eromheen 
en de omliggende polders. Het 
natuurgebied is eigendom van 
Vereniging Natuurmonumenten en 
bestaat uit grote plassen met daar-
omheen laagveenbos met percelen 
veenmosrietland. Een stelsel van 
tochtsloten loopt door het gebied. 
Het deel tussen het Naardermeer en 
de Ankeveense Plassen is ingericht 
als bufferzone en wordt extensief 
begraasd met Galloway runderen, 
evenals de Keverdijkse Overscheen-

sche Polder aan de noordzijde, en 
de Nieuwe Keverdijkse Polder ten 
westen van het Naardermeer.

De heikikker voelt zich thuis in dit 
soort moerasgebieden. Waarschijn-
lijk heeft de soort hier altijd zijn 
leefgebied gehad. Mogelijk heeft 
de mens de heikikker hier geholpen 
door het aanleggen van dijken en het 
verhogen van erven. Deze land-
schapselementen vormen namelijk 
een geschikte overwinteringsplaats. 
De eerste twee meldingen in de 
Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) stammen uit 1917 en 1925. 
Pas vanaf de jaren ’70 wordt de 
soort met enige regelmaat gemeld. 
Het Naardermeer is slecht toegan-
kelijk.
Het merendeel van de waarne-
mingen komt van de westelijke en 
zuidelijke kant langs de Meerkade, 
uit de periode toen het nog een 
wandelpad was. Na afsluiting wordt 
de soort nauwelijks nog gemeld 
langs deze dijk. Waarnemingen aan 
de noordzijde langs de Meerkade 
zijn schaars. Waarnemingen uit de 
bufferzone langs het laarzenpad zijn 
ook relatief schaars.

Onderzoek
Ervaring leert dat het zoeken naar 

(sub)adulte en juveniele heikikkers 
in de nazomer het meest effectief 
is. Tussen 5 september en 6 ok-
tober 2018 is daarom het gebied 
onderzocht op de aanwezigheid 
van heikikkers. In totaal zijn er 
2.636 amfibieën geteld waarvan 459 
heikikkers (Goverse & Creemers, 
2018). De methode voor het vinden 
van heikikkers is het actief afzoeken 
van slootkanten en gemaaide veen-
rietlanden.
In het centrale deel zijn alleen de 
percelen die zomers worden gemaaid 
betreden, de rest is te ontoegankelijk 
om te inventariseren. Op alle onder-
zochte percelen in het centrale deel 
zijn heikikkers aangetroffen.
De bufferzone rondom het centrale 
deel van het Naardermeer bestaat uit 
moeras, plassen, rietvlaktes en ruige 
kruidenvegetatie. De onderzoeksin-
spanningen zijn hier geconcentreerd 
langs bermen en dijken. Enkele 
relatief droge en toegankelijke delen 
binnen de bufferzone zijn onder-
zocht. De meeste waarnemingen 
zijn gedaan langs de Meerkade. In 
vergelijking met oude waarnemingen 
zijn redelijk veel heikikkers langs 
de noordzijde van de Meerkade 
gevonden. Op de oude bekende plek-
ken langs de west- en zuidzijde van 
de Meerkade zijn veel heikikkers 
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Ontsnippering
In en om het Naardermeer zijn recent meerdere grootschalige infrastruc-
turele projecten uitgevoerd. Dit geeft kansen om migratieknelpunten 
voor dieren op te lossen. De provincie Noord-Holland, ProRail en Na-
tuurmonumenten hebben samen opgetrokken om het gebied te ontsnip-
peren. Voorbeelden zijn de twee faunapassages onder de N236 die het 
Naardermeer en de Ankeveense Plassen voor veel soorten verbinden, 
zoals de otter (Lutra lutra; Goverse et al., 2018). In 2019 zijn meerdere 
faunapassages onder de spoorlijn in het Naardermeer aangelegd. In het 
spoor zijn als experiment holle dwarsliggers verwerkt. Tevens is een ver-
binding onder de A1 gerealiseerd om het Naardermeer in de toekomst 
met de Randmeren te verbinden. Tussen het Naardermeer en de Vecht 
wordt nog een natte natuurverbinding gerealiseerd, de Waterlandtak. 
Rondom het Naardermeer zelf staan ook veranderingen gepland. In de 
bufferzone om het Naardermeer wordt het waterpeil opgezet. De pro-
vincie Noord-Holland heeft RAVON in 2018 gevraagd een nulmeting te 
verrichten naar het voorkomen van de heikikker. Aansluitend hierop is in 
2019 een genetische studie gestart door de Wageningen Environmental 
Research om te bezien of de ontsnipperingsmaatregelen daadwerkelijk 
zorgen voor genetische uitwisseling tussen de heikikkerpopulaties.

● Heikikker. Foto: Edo Goverse.

gevonden. Ook in de bufferzone zelf 
zijn redelijke aantallen heikikkers 
gevonden, met name in de Kever-
dijkse Polder. Rietlanden en te natte 
plekken zijn niet bezocht.De polders 
rondom zijn in gebruik bij agrariërs 
en bestaan voor het grootste deel 
uit graslanden. In deze polders 
zijn steekproeven genomen langs 
slootkanten en wegbermen. Opval-
lend is dat geen heikikkers zijn 
gevonden in het agrarische deel van 
de Keverdijkse Polder, het gebied 
tussen het spoor en de bufferzone. 
Tijdens de inventarisaties waren de 
sloten net geschoond, graslanden 
gemaaid en de gewassen op de ak-
kers geoogst. Verrassend was dat we 
aan de westzijde van het spoor in 
weilanden voor het eerst heikikkers 
hebben gevonden. In de Natuur-
monumentenpercelen langs het 
Afwateringskanaal van het Naarder-
meer zijn ook heikikkers gevonden. 
Opvallend, aangezien de auteur hier 
voorgaande jaren herhaaldelijk had 
gezocht naar de soort. Mogelijk 
is deze plek recentelijk gekoloni-
seerd. Aan de noordzijde van het 
Afwateringskanaal zijn de oevers 
ook onderzocht, zonder heikikker 
te hebben gevonden. Tijdens de 
gerichte inventarisaties in 2018 zijn 
heikikkers ontdekt in de Heintjes-

rak- en Broekerpolder en de Polder 
Ondermeent. De eerstgenoemde 
polder ligt tegen de Ankeveense 
Plassen aan, waar de heikikker in 
lage dichtheden bekend is.

Toekomst
Voor Noord-Holland kan worden 
gesteld dat de regio Naardermeer de 
hotspot is voor de heikikker! Door 
het gehele gebied komt de soort 
voor, maar in wisselende dichthe-
den. De soort komt algemeen voor 
langs de Meerkade. In het najaar van 
2018 zijn vooral juveniele heikik-
kers (82%) gevonden (Goverse & 
Creemers, 2018). De toekomst zal 
uitwijzen of de ontsnipperings-
maatregelen in het gebied zorgen 
voor onderlinge uitwisseling tussen 
de heikikker(deel)populaties en 
mogelijk zelfs tot uitbreiding naar 
nieuw leefgebied. Zorgen zijn er 
vanwege de geplande vernatting van 
de bufferzone. De heikikker is een 
echte landkikker en zal leefgebied 
inleveren als grote delen van het 
gebied onder water komen te staan. 
Er bestaat dan kans dat vissen het 
gebied ongeschikt maken voor de 
voortplanting van de heikikker.
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