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De Boomkikker is in Nederland een zeldzaam
amfibie dat slechts zeer lokaal voorkomt. In
Limburg bevindt zich alleen in de regio Echt-
Susteren een levenskrachtige populatie. De
soort kende vroeger in Limburg echter een wij-
dere verspreiding. Dit was voor Het Limburgs
Landschap aanleiding om de mogelijkheden
voor herintroductie van dit charismatische kik-
kertje in de zuidelijke Maasduinen te laten
onderzoeken, niet alleen omdat meerdere
populaties de uitsterfkans van de Boomkikker
verminderen, maar ook omdat de soort van-
wege zijn biotoopeisen kan worden beschouwd
als een ambassadeur voor kleinschalige land-
schappen met hoge natuurwaarden. De resulta-
ten van de studie waren positief. Er waren vol-
doende relatief ondiepe snel opwarmende, vis-
loze voortplantingswateren met goedontwik-
kelde (braam)struwelen in de directe omgeving
aanwezig. Een eerste stap voor de terugkeer
van de Boomkikker was gezet.
Na het verkrijgen van een ontheffing voor her-
introductie zijn in 2008 de eerste 475 larven
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uitgezet in enkele geschikte poelen. Monito-
ring door vrijwilligers van de IVN Maasduinen
ondersteund door Natuurbalans-Limes Diver-
gens en Kurstjens Ecologisch Adviesbureau
leverde dat eerste jaar maximaal zeven juve-
niele Boomkikkertjes in de struwelen op. In
2009 tot en met 2011 werd een iets andere uit-
zetstrategie gebruikt. Niet alleen larven (200),
maar ook juveniele Boomkikkertjes (545) die in
containers buiten waren opgekweekt kregen
hun plek in de vrije natuur. Op deze wijze werd
een gevaarlijke levensfase omzeild. Logischer-
wijze werden vervolgens meer Boomkikkers

geteld. In 2011 resulteerde dit in maximale
aantallen van 39 juveniele en 20 (sub)adulte
Boomkikkers; hopelijk het begin van een
gezonde genetisch diverse boomkikkerpopula-
tie waarvan de voorouders afkomstig zijn uit
Brabant, de Achterhoek en Limburg.
Niet alleen Boomkikkers profiteren van hun
nieuwe leefgebied, ook tal van andere soorten
varen er wel bij. Door een zeer extensief graas-
beheer (seizoensbegrazing met runderen), het
uit begrazing halen van delen grasland, aanleg
van takkenrillen en afzetten van bosranden
rukken struwelen rond de uitzetlocaties op.
Samen met de toegenomen bloemrijkdom in
het grasland leidt dat tot een rijkere fauna.
Onder meer Kleine ijsvogelvlinder, Grasmus en
Ladderboktor zijn daar voorbeelden van.
Samenwerking tussen onderzoekers, beheer-
ders en vrijwilligers leidt zo tot een natuur-
kwaliteitsimpuls in de Zuidelijke Maasduinen.
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De Wildernis is een natuurreservaat in Twente
(Overijssel) tussen Enschede en Hengelo. Het
ligt in de landgoederengordel rondom Vlieg-
veld Twente en bestaat uit veel bos, enkele
beken, een complex met hooimaten en
heide, een enkel akkertje en het Konings-
ven. Daarnaast is er al van oudsher een
drassig grasland van circa drie hectare
aanwezig ten westen van het ven. Op
oude kaarten is dit herkenbaar als een
natte laagte met de naam Groot Venweer.
Oppervlaktewater is in deze omgeving vrij
schaars, maar wel erg belangrijk voor onder
andere een grote populatie Gevlekte witsnuit-
libel die dichtbij in het Lonnekermeer is te vin-
den. Daarom werd nagedacht hoe hier nieuw leef-
gebied was te creëren voor de Gevlekte witsnuitlibel
en amfibieën als de Kamsalamander. De abiotiek van het
Grote Venweer leek zeer geschikt, een mooie leembodem, en er waren
al wat soorten aanwezig van wat gebufferde omstandigheden. Er werd
een inrichtingsplan gemaakt en zo werd het project Grote Venweer of
Libellenven gestart. Met financiële hulp van het project LIFE-Ambition
is in 2004 het drassige weiland uitgediept en zijn sloten gedempt,
waarna het een venachtig karakter heeft gekregen. En dat die abiotische
omstandigheden goed waren, bleek al snel na uitvoering. Het ven bleek
goed water vast te houden, de oostelijke rand met graslandvegetatie
wordt nog steeds jaarlijks gemaaid, het lokale inzijggebied is bekalkt en
de opslag valt tot nu toe redelijk mee.

Rondom het Grote Venweer is al een deel van
het douglasbos gekapt en omgevormd naar
loofbos om de verdamping te verminderen
en toestroom van kwelwater te bevorderen.
De komende jaren wordt meer douglasbos
omgevormd. Bomen in de buurt die
omgelierd zijn zorgen door hun wortel-
kluiten voor kleine poeltjes die geschikt
zijn voor amfibieën en insekten. Bovendien
blijkt het een mooie nestgelegenheid voor
IJsvogels. In het ven zelf heeft de Dodaars
gebroed.

Een zeer grote verrassing waren de grote hoe-
veelheden Moerashertshooi die zich vestigden en

nu mooie matten vormen langs de rand. Andere bijzon-
dere plantensoorten die tevoorschijn kwamen zijn Waterpos-

telein, Bosbies, Schildereprijs, Vlottende bies, Adderwortel, Veelstenge-
lige waterbies en Drijvende waterweegbree. Ook is in het ven inmiddels
een groot aantal libellensoorten aangetroffen waaronder Gevlekte wit-
snuitlibel, Beekoeverlibel, Vuurlibel en Tengere pantserjuffer. De geleide-
lijke overgangen naar het bos zijn eveneens belangrijk voor vlinders,
zoals de Grote weerschijnvlinder en Kleine ijsvogelvlinder. In het ven
vindt ondanks de aanwezigheid van vis wel voortplanting plaats van de
Kamsalamander.
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Boomkikker (foto: Harry Bussink).

Venoever met veel Moerashertshooi
(foto: Landschap Overijssel).


