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De roep van de boomkikker is te omschrijven als ‘kè-kè-kè-
kè-kè-kè’. Deze afzonderlijke ‘kè’-roepjes worden in series 
van enkele tot enkele honderden roepjes ten gehore ge-
bracht. De lengte van deze series is afhankelijk van de tijd 
van het jaar en de omgevingstemperatuur. Het aantal roep-
jes varieert van vier tot acht per seconde (Van GelDer & eiJsinK 

1978, schneiDer 1967). Boomkikkers laten hun geluid zowel in 
de voortplantingstijd als in de nazomer horen.
De eiklompen hebben de grootte van een walnoot. De eieren 
hebben een doorsnee van circa  mm, waarvan de tweekleu-
rige bruin met gele kern 1,2-1, mm uitmaakt. 
De larven van de boomkikker hebben uitpuilende ogen en 
de zoom op de rug en de staart begint al tussen de ogen. De 
larven kunnen 50 mm lang worden. De afmeting die ze be-
reiken is afhankelijk van de watertemperatuur tijdens hun 
ontwikkeling en van de beschikbaarheid van voedsel.

 Herkenning
De boomkikker is gemakkelijk van de andere in Nederland 
voorkomende kikkers te onderscheiden. Het is de enige 
amfibieënsoort met hechtschijfjes aan de uiteinden van de 
vingers en tenen en er zijn geen andere amfibieën met zo’n 
opvallende rugkleur, zijlijn en gladde huid.
Het geluid van de boomkikker zou met dat van de meer-
kikker of bastaardkikker verward kunnen worden. Het ge-
luid van de boomkikker is echter harder en meer staccato 
van aard.
De larven van de boomkikker zijn door hun vorm nauwe-
lijks met larven van andere soorten te verwarren, hoewel ze 
in bepaalde stadia oppervlakkig op die van de knoflookpad 
kunnen lijken. 
Door de geringe grootte van de eiklompen en de lichte kleur 
van de eieren zijn deze moeilijk te vinden, maar wel gemak-
kelijk van die van andere soorten te onderscheiden. In Ne-
derland is alleen verwarring mogelijk met eieren van groene 
kikkers, wanneer die in kleine klompjes worden afgezet. 
Zie ook de determinatiesleutels in Van Diepenbeek & Cree-
mers (2006).

 Biologie
 Jaarritmiek
De mannetjes trekken meestal in de loop van april naar het 
voortplantingswater. De oude mannetjes beginnen daar een 
koor te vormen. In de tweede helft van de koorperiode 
(vanaf juni) volgen de juist geslachtsrijp geworden jonge 
mannetjes. De vrouwtjes worden door het gekwaak aange-
trokken en arriveren vijf tot tien dagen na de mannetjes bij 
het voortplantingswater.
Meestal begint de koorperiode half april, maar soms kun-
nen tijdens een warme periode in de tweede helft van maart 
de eerste boomkikkers al worden gehoord. Boomkikkers 
laten tot circa eind juni in koor een zeer luide roep horen 
die tot op een kilometer afstand hoorbaar kan zijn. Er 
wordt vooral gekwaakt vanaf een half uur voor tot enkele 
uren na zonsondergang (schneiDer 1971, VerGoossen 1991). 
Vooral op warme avonden wordt er volop gekwaakt. Bij 
kouder weer neemt de geluidsactiviteit af en is het vaak zelfs 
stil. De vrouwtjes bereiken het water en gaan af op de ou-
dere mannetjes, die ze aan hun geluid herkennen. Hiermee 
gaan ze in amplexus, waarna de paring plaatsvindt. Vaak 

 Kikkers
 boomkikker
 Hyla arborea

De boomkikker is een van de kleinere soorten kikkers in 
Nederland en de enige soort die veel klimt. Door de helder-
groene rugkleur, de hechtschijfjes aan de vingers en tenen 
en de gladde huid is hij gemakkelijk te herkennen. De 
noordwestgrens van het areaal loopt door ons land. Grote 
aaneengesloten leefgebieden komen voor in de Achterhoek 
en Twente. Daarnaast bevinden zich belangrijke vindplaat-
sen in Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg. In 
Drenthe rest nog één klein leefgebied. De verspreiding is 
vrijwel beperkt tot de hogere zandgronden. Voortplanting 
vindt plaats in visvrije, zonnig gelegen en matig voedselrijke 
wateren. Als landhabitat zijn vooral zonnig gelegen zoom- 
en mantelvegetaties, vegetaties van meerjarige kruiden en 
struwelen van belang. De boomkikker is in Nederland een 
bedreigde soort.

 Beschrijving
De boomkikker wordt -,5 cm lang en weegt 5-15 g. De 
vrouwtjes worden iets groter dan de mannetjes. Opvallend 
zijn de hechtschijfjes aan het eind van de vingers en tenen. 
De kleur van de geheel gladde rugzijde is in het algemeen 
grasgroen en kan vooral bij juveniele dieren onder invloed 
van zonlicht, temperatuur en gemoedstoestand veranderen 
van donkergroen of grijs in de schaduw tot geelgroen in het 
volle zonlicht (nielsen 1980). Over de zijkant loopt vanaf het 
neusgat een donkere flankstreep afgezet met een lichte 
rand. De vorm van deze flankstreep of zijlijn is bij elk indi-
vidu uniek en is een geschikt kenmerk om boomkikkers 
individueel te herkennen. De buikzijde is grauwwit en heeft 
een korrelige structuur. De keel van de mannetjes is geel- 
tot bruinachtig van kleur en enigszins geplooid door de 
daar aanwezige kwaakblaas; de keel van de vrouwtjes is 
(groen-)wit en strak. 

cd 11, 12
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vrouwtjes. Dit geringe aantal is te verklaren doordat boom-
kikkers meestal opgemerkt worden door het roepen van de 
mannetjes. Bij het aantreffen van volwassen boomkikkers 
in de zomerhabitat zouden de dieren gevangen moeten 
worden om het geslacht te kunnen bepalen. Dat wordt 
meestal niet gedaan, gezien de stress die dat voor de dieren 
oplevert.

 Legselgrootte, groei en leeftijd
Er bestaan grote verschillen in het aantal eieren dat een 
vrouwtje afzet per geografische regio, waarbij de aantallen 
in Midden-Europa meestal hoger zijn (Grosse 1994b). Er be-
staat een verband tussen het aantal eieren en het gewicht van 
vrouwtjes in het voorjaar (tester 1990). In Nederland wordt 

worden de vrouwtjes op de oever onderschept door jonge 
mannetjes, die dan met hen paren. Het vrouwtje zet in 
korte tijd (vaak niet meer dan een nacht) een aantal eiklom-
pen af op een diepte van minder dan 10 cm. De meeste eie-
ren worden in de eerste helft van mei afgezet.
Vanaf eind april tot in augustus zijn in het water larven aan 
te treffen. De meeste net gemetamorfoseerde boomkikkers 
verlaten in juli en augustus het water. In jaren met een warm 
voorjaar kunnen de eerste juveniele boomkikkers al half juni 
worden gezien. Bij uitzondering overwintert een deel van de 
larven en vindt de afronding van de metamorfose in het 
daarop volgende voorjaar plaats (moraVec 1993, stronKs 2000).
Boomkikkers verblijven het grootste deel van hun leven op 
het land. Alleen tijdens de voortplantingsperiode wordt het 
water bezocht. Vrouwtjes brengen slechts één nacht tot 
hooguit enkele etmalen per jaar in het water door om eieren 
af te zetten. Ze houden zich dan overdag op in de oeverzone 
van het water. De mannetjes zijn alleen ’s nachts tijdens het 
voortplantingsseizoen roepend in het water aan te treffen. 
Overdag zijn ze dan in de omgeving van het voortplantings-
water in de landhabitat te vinden, hoewel ze ook dagelijks op 
en neer kunnen trekken naar verder weg gelegen landhabi-
tats (enkele honderden meters). Wat later in het voortplan-
tingsseizoen wordt er ’s nachts vaak niet vanuit het water ge-
kwaakt, maar vanuit de oevervegetatie. Meestal zijn dit de 
jongere mannetjes die dan pas aan bod komen of die net ge-
slachtsrijp zijn geworden. Na het voortplantingsseizoen ver-
blijven zowel mannetjes als vrouwtjes in de ruime omgeving 
van het voortplantingswater. Overdag bevinden de meeste 
boomkikkers zich in zonnige, beschut gelegen vegetaties. 
Afhankelijk van de temperatuur gaan de boomkikkers vanaf 
eind september tot in oktober in winterrust. De laatste die-
ren kunnen tot omstreeks half november worden gezien. 
Boomkikkers overwinteren op het land op vorstvrije plek-
ken meestal onder de grond, zoals in natuurlijke holtes, 
spleten, maar ook in kelders; ze kunnen enige graden vorst 
overleven (stumpel 1990a). Overwintering in het water is in 
West-Europa niet waargenomen. 
Tegenover de meer dan 000 waarnemingen van mannetjes 
in de ravon-database staan slechts  meldingen van 

larve, rugzijde

larve

adult
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mende larven, waarvan de meeste 65-0 dagen na de ei-
afzetting de metamorfose voltooien en het land opkruipen. 
In beschutte en zonnig gelegen, ondiepe wateren ontwik-
kelen de larven zich het snelst. De larven kunnen een leng-
te van 50 mm bereiken. Na de metamorfose zijn de jonge 
boomkikkers 1-20 mm lang (Grosse 1986, Grosse & bauch 1988, 

moraVec 1993).
In jaren met een warm voorjaar kunnen de juveniele boom-
kikkers lang doorgroeien en voor de winter al een lengte 
bereiken van circa ,5 cm; sommige mannetjes laten dan al 
geluid horen. Mannelijke dieren van deze lengte kunnen 
het daarop volgende jaar al aan de voortplanting deelnemen. 
Meestal wordt echter pas in het derde levensjaar aan de 
voortplanting deelgenomen, zeker door de vrouwtjes (eigen 
waarnemingen). Na een warm jaar kan in het volgend sei-
zoen een deel van het koor uit tweedejaars mannetjes be-
staan, die zich als zogenaamde satellieten gedragen (zie ‘Ge-
drag’; moraVec 1987).
De gemiddelde leeftijd die een boomkikker bereikt als de 
eerste overwintering achter de rug is, is drie tot vijf jaar 
(moraVec 1993). Ervan uitgaande dat de meeste boomkikkers 
in hun derde levensjaar voor het eerst aan de voortplanting 
deelnemen, betekent dit dat boomkikkers gemiddeld 
slechts één tot drie seizoenen aan de voortplanting mee-
doen. Mede doordat het voortplantingssucces van jaar tot 
jaar zeer sterk kan wisselen, heeft dat tot gevolg dat ook het 
aantal boomkikkers in een populatie van jaar tot jaar sterk 
kan variëren (tot meer dan 50%). Door de betrekkelijk 
korte levensduur van de boomkikker en het wisselende 

het aantal eieren dat een vrouwtje per seizoen kan afzetten 
geschat op 150 tot 00 (00) (stumpel 2004, stumpel & siepel 1993). 
In Tsjechië daarentegen zet een vrouwtje gemiddeld rond 
de 750 eieren af, verdeeld over een twintigtal eiklompjes 
(moraVec 1989). Er is vooralsnog geen verklaring voor deze 
verschillen.
Afhankelijk van de watertemperatuur ontwikkelen zich in 
een periode van twee tot meer dan tien dagen vrij zwem-
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ken en proberen de passerende vrouwtjes, die op het geluid 
van de oudere mannetjes afkomen, te onderscheppen. Zij 
worden aangeduid met ‘satellietmannetjes’ (moraVec 1987). 
Later in het seizoen bestaan de koren vooral uit jongere 
mannetjes. In een koor houden de kwakende mannetjes 
meestal onderlinge afstanden aan van enkele decimeters, 
hoewel er geen aanwijzingen zijn dat zij territoriaal gedrag 
vertonen (moraVec 1995). Het kwaken geschiedt nooit vanuit 
open water, maar altijd op of tussen waterplanten. Opval-
lend bij roepende boomkikkers in een koor is dat twee na-
burige boomkikkers meestal alternerend roepen. Daarmee 
wordt bedoeld dat de stilte tussen twee roepjes van een 
boomkikker opgevuld wordt door het roepje van de buur-
man. In tegenstelling tot de andere in Nederland voorko-
mende amfibieën (m.u.v. de vroedmeesterpad) roept de 
boomkikker ook vanuit de landhabitat, met name in de na-
zomer. Een geluidsprikkel, zoals een blaffende hond, een 
voorbijrijdende auto of een overvliegend vliegtuig, kan aan-
leiding zijn om te gaan roepen. Ook een regenbui kan dat 
veroorzaken, waarbij zelfs koorvorming kan optreden 
(stronKs 2008).
Buiten de voortplantingstijd brengen boomkikkers veel tijd 
door zittend op planten die lang door de zon worden be-

voortplantingssucces lopen vooral kleine, geïsoleerde po-
pulaties een groot risico uit te sterven. 

 Voedsel
Boomkikkers eten bewegende, kleine, ongewervelde dieren. 
Ze maken een keuze uit wat de habitat biedt. Het is niet 
bekend of er een voorkeur voor bepaalde organismen be-
staat, maar hun voedselkeuze is mede afhankelijk van wat er 
te vangen valt op de momenten dat ze actief voedsel zoeken 
(meestal niet vóór de voortplantingsperiode en ’s zomers niet 
overdag). Het meest wordt aan het eind van de namiddag 
en tijdens de avondschemering gegeten. Prooien op korte 
afstand worden vanuit zitstand met de tong bemachtigd, 
die op grotere afstand worden in de sprong gevangen. Er 
worden vooral geleedpotigen gegeten, die bloemen en bla-
deren bezoeken aan de buitenkant van struiken en kruiden. 
Uit onderzoek van uitwerpselen blijkt dat vliegen, kleine 
kevers en spinnen het grootste aandeel in het menu hebben. 
Ook mieren worden gegeten. De meeste prooien hebben 
een lengte van 5-10 mm. De prooidieren van juveniele boom-
kikkers zijn gemiddeld kleiner dan 5 mm. De larven voeden 
zich met algen, detritus en aas. In de eiwitbehoefte van lar-
ven wordt deels voorzien door het eten van watervlooien. 
(chiminello & Generani 1992, clausnitZer 1986, Grosse 1994b, paViG-

nano 1989).

 Predatoren
Er zijn geen predatoren die zich op boomkikkers hebben 
gespecialiseerd. Als belangrijkste predatoren zijn vogels, an-
dere amfibieën, vissen en waterinsecten bekend (Grosse 1994b). 
Het meest zijn grote vogels als predator geregistreerd, zoals 
roofvogels, kokmeeuwen, uilen, en grauwe klauwieren (Ka-

bisch & belter 1968). Veel andere vogelsoorten worden als po-
tentiële vijanden genoemd. Grosse (199b) noemt van de 
zoogdieren egel, spitsmuizen, bunzing en das potentiële pre-
datoren. Van de reptielen wordt de ringslang vermeld als 
predator, maar deze komt in Nederland momenteel nauwe-
lijks samen met de boomkikker voor. Andere amfibieën, vis-
sen en waterinsecten zijn predatoren van eieren en larven. 
Predatie op eieren is bekend van larven van de bruine kikker 
en de gewone pad, van watersalamanders en van larven van 
waterinsecten (resetarits & wilbur 1989). De larven van de 
boomkikker vallen eveneens ten prooi aan watersalaman-
ders, libellenlarven en (larven van) waterkevers, maar ook 
aan groene kikkers en vissen (brönmarK & eDenhamn 1994, heus-

ser 2000, semlitsch & Gibbons 1988). In de beste voortplantingswa-
teren van de boomkikker in Oost-Nederland komt de do-
daars als broedvogel voor. Deze kleine fuut broedt in on-
diepe, vaak visloze plassen, leeft daar van kleine waterdieren 
en komt in aanmerking als predator van boomkikkerlarven 
(Stronks 2000; eigen waarnemingen). Juveniele boomkik-
kers worden vaak gegeten door groene kikkers en vogels. 

 Gedrag
In de voortplantingstijd zijn de oude, grotere mannetjes het 
eerst op de voortplantingsplaatsen te vinden, waar ze koren 
vormen. Zij paren daar met de arriverende vrouwtjes, waar-
schijnlijk eveneens vooral oudere dieren. De paarhouding is 
een omklemming in de oksels (axillaire amplex). Vaak be-
vinden zich in de oeverzone jonge mannetjes, die niet kwa-
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den van Midden-Frankrijk en via de Alpenlanden naar de 
Balkan. Ook diverse Griekse eilanden zijn bezet. Een aantal 
Nederlandse populaties in Zeeland, Gelderland en Overijs-
sel staat in contact met populaties in de buurlanden.
De soort ontbreekt van nature geheel in Groot-Brittannië, 
Ierland, IJsland, Noorwegen en Finland. In Groot-Brittan-
nië hebben introducties plaatsgevonden, die echter niet tot 
duurzame vestiging hebben geleid (beebee & Griffiths 2000).
Het overgrote deel van het areaal wordt bezet door de no-
minaatvorm Hyla arborea arborea. Op het Iberisch schier-
eiland komt H. a. molleri voor, in delen van Griekenland 
en westelijk Klein-Azië H. a. kretensis en in de Kaukasus 
H. a. schelkownikowi. In Noord-Europa is de boomkikker 
een laaglandsoort die gewoonlijk onder de 500 m voor-
komt. In de Alpen loopt dit op tot 00 m. De hoogste 
vindplaats ligt in Bulgarije op 200 m (Gasc et al. 1997).
Naast de boomkikker komen in Europa nog enkele andere, 
soms sterk gelijkende soorten voor, te weten Italiaanse boom-
kikker H. intermedia, Tyrrheense boomkikker H. sarda en 
mediterrane boomkikker H. meridionalis (arnolD & oVenDen 

2002, Gasc et al. 1997, sinDaco et al. 2006).

 Verspreiding in Nederland
De verspreiding van de boomkikker omvat van oudsher het 
gebied oostelijk van de lijn Groningen-Apeldoorn-Breda-
Middelburg. Het betreft hoofdzakelijk het pleistocene deel 
van Nederland, met de daarin gelegen districten op de zand-
gronden (zie hoofdstuk 9). De soort was ooit ruim ver-
spreid, maar is sterk achteruitgegaan, met een dieptepunt 
rond 1990. De laatste 15 jaar treedt herstel op door uitvoe-
ring van maatregelen in het kader van provinciale en regio-
nale actieplannen en het landelijke beschermingsplan 
boomkikker (crombaGhs & lenDers 2001).

 Voor 1971

Uit de periode voor 1971 zijn meldingen bekend van circa 
170 uurhokken, verspreid over Zeeland, Noord-Brabant, 
Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen. 
In deze periode komt de soort voor in geheel Zeeuws-Vlaan-
deren; deze populatie staat in verbinding met boomkikker-

schenen, volgens Oonk (199) minimaal acht uur per dag. 
Bij dit ‘zongedrag’ nemen ze een speciale houding aan, 
waarbij ze de poten tegen het lichaam gedrukt houden en 
hun rughuid strak trekken. Vaak zitten ze urenlang onbe-
weeglijk in deze houding, zelfs bij temperaturen van 25°C, 
en wordt niet gereageerd op passerende potentiële prooien. 
Ze zijn dan dicht te benaderen tot op enkele centimeters en 
vertrouwen blijkbaar op hun schutkleur. Wanneer echter de 
zittakken worden bewogen zijn ze meteen alert en vluchten 
met een sprong in de vegetatie. Juveniele boomkikkers vluch-
ten in het algemeen eerder dan volwassen dieren. De larven 
van boomkikkers zijn snelle zwemmers, die zich schuw ge-
dragen. Bij warm weer drijven ze vaak aan de oppervlakte 
van het water. Bij verstoring duiken ze snel naar beneden. 
De optimale lichaamstemperatuur van de boomkikker is 25-
0°C. Door op een zonnige plek te gaan zitten wordt de li-
chaamstemperatuur gemiddeld ,5°C (maximaal 9,2°C) ho-
ger dan de omgevingstemperatuur (mariJnissen 1993a). De 
‘zonhouding’ voorkomt overmatig vochtverlies door ver-
damping. In vergelijking met andere inheemse amfibieën 
verliest de boomkikker tijdens het zonnen weinig water door 
verdamping. Het vochtverlies wordt ’s nachts weer teniet-
gedaan. Dit gebeurt passief door wateropname vanuit de 
bodem en de lucht via de huid, met name aan de buikzijde, 
en ook actief door het drinken van water of dauw. 

 Verplaatsingen
In het algemeen zijn boomkikkers plaatstrouw en zijn ze 
dagelijks op dezelfde zitplek terug te vinden. Een groot deel 
is ook trouw aan het voortplantingswater of verplaatst zich 
slechts naar een naburige poel (foG 1993). Een klein deel van 
een populatie is mobieler en kan zeer grote afstanden afleg-
gen. In Zeeuws-Vlaanderen verplaatste zich 6% van de po-
pulatie, waarbij 2% daarvan niet meer dan 50 m. De ove-
rige dieren trokken veel verder weg, tot maximaal 12,6 kilo-
meter na één seizoen (stumpel & haneKamp 1986). Juveniele 
dieren kunnen in het jaar dat ze gemetamorfoseerd zijn al 
vele honderden meters tot een kilometer van het voortplan-
tingswater wegtrekken (eigen waarnemingen). Dit draagt 
ertoe bij dat in de jaren na een seizoen met een zeer goede 
reproductie in een straal van enkele kilometers rondom een 
grote populatie, boomkikkers op allerlei plaatsen gehoord 
kunnen worden, waaronder vaak locaties die als voortplan-
tingshabitat ongeschikt zijn. Dit fenomeen werd in 199 
binnen een straal van ongeveer 5 km waargenomen rond 
het Vildersveen in de Achterhoek (stronKs 1999). Ook de 
‘plaag’ van juveniele boomkikkers aan de noordrand van 
Tilburg, waarbij ze in woningen in de gordijnen klommen 
(mariJnissen 1998), is waarschijnlijk op zo’n succesvol voort-
plantingsjaar terug te voeren. 

 Areaal
De boomkikker komt in vrijwel geheel Europa voor en ook 
in een klein deel van aangrenzend Azië. De noordelijkste 
vindplaatsen liggen in Denemarken en het uiterste zuiden 
van Zweden. De noordwestgrens van het areaal loopt door 
Nederland. De oostgrens loopt door het uiterste zuiden van 
Litouwen, door Wit-Rusland en Rusland tot de Oeral en 
tot over de Kaukasus tot in Noord-Turkije. De zuidgrens 
loopt van Zuid-Portugal via Midden-Spanje, door het zui-
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isoleerde, wegkwijnende populaties, die alle binnen deze 
periode verdwijnen. Langs de Maas in Noord-Brabant heeft 
de soort standgehouden tot eind jaren 70 in de Groeningse 
en Vortumse Duintjes (creemers & KreKels 2001). Marijnissen 
(199) komt tussen 1970 en 1979 voor heel Noord-Brabant 
uit op 19 uurhokken en tussen 190 en 199 op 1 uurhok-
ken. Er bleven begin jaren 90 nog drie populaties over: de 
Brand, de Leemkuilen en de Molenschotse Heide (Gilze-

populaties in België. Een geïsoleerde populatie bevindt zich 
op Tholen. Deze is mogelijk door overstroming met zee-
water in 19/195 verloren gegaan (Van bree 1960). In het cen-
trale deel van Noord-Brabant – ongeveer het gebied tussen 
Roosendaal, Den Bosch, Eindhoven en de Belgische grens 
– heeft de boomkikker een wijde verspreiding (ca. 5 uur-
hokken) en is daar talrijk. In de jaren 60 neemt het areaal 
daar sterk af naar rond de 0 uurhokken (mariJnissen 1998). 
Vergoossen (1991) beschrijft de historische verspreiding in 
Limburg: ‘Ruim voor de Tweede Wereldoorlog verdwijnt 
de boomkikker uit oostelijk Zuid-Limburg; in de jaren vijf-
tig gaat het zuidelijke Peelgebied verloren; in de eerste helft 
van de jaren zestig verdwijnt de soort grotendeels uit het 
gebied Arcen-Venlo, het Roerdal en uit het centrale deel 
van Zuid-Limburg’. 
Over de Achterhoek schrijft Knake (1925): ‘Als ik van boom-
kikkers lees, gaan mijne gedachten altijd naar mijne ge-
boorteplaats in den Achterhoek, naar Hoog-Keppel. Daar 
leven ze in overvloed’ en ‘dat de boomkikvorsch eigenlijk 
overal in den Achterhoek voorkomt waar bosch is, of wilde 
hei met een waterplas, die ’s zomers niet uitdroogt. Met ’t 
Lokaaltreintje van Winterswijk naar Doetinchem waren, in 
april of mei, de boomkikkers overal te hooren’. De meldin-
gen tot en met 1970 (ca. 20 uurhokken) wijzen ook op een 
tamelijk aaneengesloten areaal in de Achterhoek. Boven-
dien komt de soort voor in delen van de IJsselvallei, ook aan 
de Veluwse zijde (Empe, Eerbeek; meerdere exemplaren in 
collectie Zoölogisch Museum Amsterdam). Het areaal in de 
Achterhoek vormt een geheel met dat in Twente. In Twente 
zijn in deze periode uit zo’n 0 uurhokken historische waar-
nemingen bekend en het verspreidingsgebied reikt tot aan 
de Sallandse Heuvelrug. In het noorden van Overijssel, 
langs het riviertje de Reest, bevindt zich een geïsoleerde po-
pulatie. Uit Drenthe zijn alleen historische waarnemingen 
bekend uit de omgeving van Havelte.
Een tweetal markante waarnemingen uit de provincie 
Utrecht (Den Treek, 192, en Leersumse Veld, 1970/1971 en 
197) is niet geaccepteerd. De eerste betreft één onbeves-
tigde waarneming van één exemplaar. De determinatie van 
de dieren bij Leersum wordt niet betwijfeld, maar de waar-
nemers vermoedden dat die dieren waren uitgezet. Ook 
waarnemingen op de Veluwe (berGmans & ZuiDerwiJK 1986), be-
halve die op de overgang van het Veluwemassief naar het 
IJsseldal, zijn om dezelfde reden niet geaccepteerd. 

 1971-1995

In de jaren 60 is de neerwaartse trend al flink ingezet, maar 
in de jaren 70 en 0 verloopt deze in versneld tempo. Uit 
ruim 100 uurhokken zijn waarnemingen bekend, terwijl 
het aantal actieve waarnemers sterk stijgt in deze periode.
In oostelijk Zeeuws-Vlaanderen verdwijnt de boomkikker, 
alleen in het westelijke deel wordt standgehouden. Een aan-
tal kleine populaties is nog aanwezig in veelal kleine leefge-
bieden in de Knokkert, Vlamingepolder, Kruisdijk, de Plate, 
Driewegen en Groedse Duintjes.
In het midden en oosten van Noord-Brabant is de afname 
dramatisch (stumpel et al. 1987). Rond Tilburg en langs de 
grens met België tussen Zundert en Baarle-Nassau (o.a. 
langs het Merkske) blijft de soort aanwezig tot eind jaren 
0. In oostelijk Noord-Brabant resteren slechts enkele ge-

 GENETICA
Recent onderzoek naar de verwantschappen tussen deelpopulaties in de Achterhoek toonde 
aan dat daar vier regionale populaties zijn ontstaan, die genetisch van elkaar verschillen en 
waartussen weinig of geen uitwisseling is (arens 2005, arens et al. 2006). Dit wordt toegeschreven 
aan isolatie-effecten na de sterke achteruitgang van de soort sinds de jaren 70 (Vos et al. 2005). 
De genetische variatie bij Nederlandse boomkikkers is laag vergeleken met andere popula-
ties in Europa. Hoe de genetische diversiteit van Nederlandse populaties verandert, of er 
sprake is van inteelt en of dat effecten heeft op de fitness, dient nader te worden onderzocht 
(Van blitterswiJK et al. 2005).

▼ ▼

Habitat van boomkikker,  
Roeterinksbroek (ge). 
Habitat of common tree frog, 
Roeterinksbroek, province of  
Gelderland.
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ke van een afname. Op een gedetailleerder schaalniveau 
voltrekt zich in de jaren 70 en 0 echter ook in Twente een 
enorme achteruitgang (halfwerK & honinGh 1994). De boom-
kikker verdwijnt uit veel leefgebieden, zoals het Volther-
broek, het Deldenerbroek, Hagreis, het Molenven, de Kers-
dijk, landgoed Smalenbroek en landgoed Weldam. In 
Twente zijn begin jaren 90 nog 1, meest kleine, populaties 
over (crombaGhs & lenDers 2001). In Drenthe is de boomkikker 
in drie gebieden aangetroffen. In twee daarvan, in de omge-
ving van Havelte en Gieten, is de soort in deze periode ver-
dwenen. Alleen in het Reestdal kon zich nog een kleine 
populatie handhaven (proVincie Drenthe 1987).

 1996-2007

De populatieontwikkeling van de boomkikker in Zeeuws-
Vlaanderen is illustratief voor het relaas van de soort in Ne-
derland (fig. ). Vanaf eind jaren 90 resteren nog drie deel-
populaties van enige omvang (Cadzand, Retranchement en 
Aardenburg). De kleine populaties sterven, door het isole-
ment en de geringe aantallen dieren na 1997 uit (crombaGhs 

et al. 2006). Daarna hebben de terreinbeheerders alles in het 
werk gesteld om de laatste drie populaties veilig te stellen en 
te versterken. Dat heeft als resultaat gehad dat de aantallen 
stijgen van rond de 250 (in 199) naar circa 500 roepende 
mannetjes (200-2006). Het aantalsverloop in Cadzand en 
Aardenburg is grillig, maar in Retranchement zet de stij-
gende lijn door. Om de Zeeuws-Vlaamse populatie duur-
zaam te laten voortbestaan moeten deze leefgebieden met 
elkaar worden verbonden. De uitvoering van de Ecologische 
Hoofdstructuur biedt daartoe mogelijkheden.
In Noord-Brabant volgt in de Brand een gestage toename 

Rijen). In de Brand is de populatie in 199/1990 op sterven 
na dood met nog slechts drie à vier roepende mannetjes (ma-

riJnissen & schoor 1997). In de Leemkuilen zijn, na het vermoe-
delijke uitsterven van de boomkikker begin jaren 0, in de 
jaren 197-199 boomkikkers uitgezet die afkomstig waren 
van de Molenschotse Heide (Gilze-Rijen; zie hoofdstuk 11). 
De soort vestigt zich opnieuw en het aantal in de Leemkui-
len stijgt tot boven de 50. Op de Molenschotse Heide be-
reikt de populatie haar dieptepunt in 1991/1992 met slechts 
zes roepende mannetjes (in 196 nog 27) in één water.
In Limburg was het al niet veel beter. Het areaal in Limburg 
blijft beperkt tot enkele uurhokken. De kernpopulatie be-
vindt zich in de Doort (nabij Echt), waar de populatie in 
197 zijn dieptepunt bereikt met 0-0 roepende manne-
tjes. Na herstelmaatregelen stijgt dat aantal naar 175-200 in 
1991 en daalt naar 20-70 in 199 door slechte reproductie 
ten gevolge van droge jaren en een lage grondwaterspiegel. 
Het gebied rondom Echt herbergt aan het eind van deze 
periode de laatste Limburgse populatie.
In de Achterhoek lijkt de afname mee te vallen. In 195 
wordt gestart met integrale tellingen voor de hele Achter-
hoek en in dat jaar stelt men de aanwezigheid vast in 11 kilo-
meterhokken met in totaal ongeveer 10 roepende manne-
tjes. Vanaf dat moment begint de boomkikker zich hier uit 
te breiden, tot 15 kilometerhokken in 1990 (stronKs 1999). 
Door deze lichte stijging wordt het Boomkikkerbescher-
mingsplan Achterhoek geïnitieerd (Consulentschap nblf 
Gelderland 1992), waardoor de populatie in de Achterhoek 
zich verder kan herstellen. In deze periode zijn de popula-
ties van Exel-Tol en van het Aaltense Goor verdwenen. In 
Twente lijkt op het niveau van uurhokken nauwelijks spra-

1971-1995

 ● natuurlijke populaties
 ●  uitgezette, maar zich hand-

havende populaties
Bezette km-hokken  
per uurhok:
 ●  1-2
 ●  -5
 ●  6-10
 ●  11-15
 ●  16 of meer

1996-2007

 ● natuurlijke populaties
 ●  uitgezette, maar zich hand-

havende populaties
Bezette km-hokken  
per uurhok:
 ●  1-2
 ●  -5
 ●  6-10
 ●  11-15
 ●  16 of meer

Aantal uurhokken:

 <1971 1971-1995 1996-2007

  166 105 47

Aantal kilometerhokken:

 <1971 1971-1995 1996-2007

  203 295 259
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In Overijssel is de soort in 2006 nog slechts aanwezig in zes 
van de 1 leefgebieden die begin jaren 90 nog bewoond 
waren. In Tilligte en omgeving komen de hoogste aantallen 
voor, die variëren van 0 tot 100 roepende mannetjes. In 
het gebied van het Ageler- en Voltherbroek/Huneborg zijn 
de aantallen sterk gestegen sinds 1991, van enkele naar rond 
de 100 mannetjes, ten gevolge van de aanleg van nieuwe 
poelen en een adequaat beheer. In de Zuid-Eschmarke is de 
populatie eind jaren 0 nagenoeg uitgestorven, maar ver-
toont een stijging van enkele (199) naar ruim 200 roepen-
de mannetjes eind jaren 90 (braaD 2000). Inventarisaties in 
2000 (15 mannetjes) en 2005 (65 mannetjes) duiden op een 
sterke achteruitgang, maar binnen de marge die gebruike-
lijk is voor boomkikkers. In het aangrenzende Aamsveen 
nemen de aantallen sinds 2000 toe: van circa 0 (200) naar 
circa 0 (2005). In het Witte Veen zijn de aantallen toege-
nomen van 1 (1996) naar 95 (2005) roepende mannetjes. In 
de leefgebieden Barvoorde, Twickel, Brummelman, Eppen-
zolder, Tusschede, Haaksbergen en Hoge Boekel zijn de 
boomkikkers verdwenen. 
In Drenthe is bij Rabbinghe langs de Reest een kleine ge-
isoleerde restpopulatie aanwezig met een vijftal roepende 
mannetjes. In verschillende jaren zijn hier boomkikkers bij-
gezet. Na de aanleg van nieuwe poelen is in 2006 voor het 
eerst sinds jaren reproductie vastgesteld. Mede door de aan-
leg van poelen en een adequaat beheer van de landhabitat 
aan de Overijsselse kant van de Reest (juli 2006), is er kans 
dat de populatie zich herstelt en zich verder verspreidt in 
het Reestdal. 
Op diverse plaatsen zijn boomkikkers uitgezet, waaronder 
ook niet-inheemse soorten. Zo is de mediterrane boom-

van het aantal roepende mannetjes naar meer dan 100 in 
199, en uiteindelijk naar een grote populatie van ruim 00 
mannetjes in 2005, verspreid over ruim 20 wateren (mariJ-

nissen 2006). In de Leemkuilen houdt de soort stand, maar 
het aantal loopt terug naar ongeveer 20 roepende manne-
tjes in 2000, waarna weer een stijging optreedt naar 150 
mannetjes in 2005, verdeeld over acht wateren (Van erVe & 

michielsen 2005). Op de Molenschotse Heide schommelt het 
aantal roepende mannetjes tot en met 200 tussen de acht 
en 20. In 2005 komt het aantal roepende mannetjes voor 
het eerst boven de 0.
In de enig overgebleven Limburgse populatie rondom Echt 
is er vanaf midden jaren 90 een blijvende stijging naar 150 
roepende mannetjes in 2000 en circa 00 in 2005. Naburi-
ge populaties met hooguit enkele tientallen mannetjes per 
gebied bevinden zich in het Slekkerhout, Vulensbeekdal, 
Haeselaarsbroek en het IJzerenbosch (Van buGGenum 2004, 

crombaGhs et al. 2006b, VerbeeK & Van buGGenum 2004). 
De na 195 ingezette stijging van de aantallen in de Achter-
hoek zet zich vanaf eind jaren 90 versneld door (fig. ). Het 
aantal bezette kilometerhokken per jaar loopt op van 11 
(195) naar 2 (1991), 50 (2000) en 62 in 2006. In deze pe-
riode zijn twee populaties verdwenen: die van de Wilden-
borch  ten noorden van Vorden (laatste waarneming 1995) 
en die van de Waterster ten zuiden van Borculo (laatste 
waarneming 2002). Het aantal roepende mannetjes is geste-
gen van ongeveer 250 (1991) via 500 (1999) naar ruim 200 
(2006). Het aantal koorplaatsen in 2006 bedraagt 109. De 
kern van de huidige verspreiding ligt tussen Varsseveld-
Zelhem-Ruurlo-Lichtenvoorde en de wijde omgeving van 
Borculo en Neede (stronKs 1999, ZollinGer 2004). 

Verandering in aantal bezette  
km-hokken (stijging ↑; daling ↓) 
 ■  ↑ met twee of meer 

dichtheidsklassen
 ■  ↑ met één dichtheids-

klasse
 ■  geen verandering
 ■  ↓ met één dichtheids-

klasse
 ■  ↓ met twee of meer 

dichtheidsklassen 
of uitgestorven

Alle waarnemingen 
 □ voor 1971

 ■  1971 t/m 1995

 ● 1996 t/m 2007

 ■  uitgezette, maar zich 
handhavende popu- 
laties 1971 t/m 1995

 ●  uitgezette, maar zich 
handhavende popu- 
laties 1996 t/m 2007
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randen van heideterreinen. De boomkikker mijdt de stede-
lijke omgeving en hoogvenen. 
Van de 615 waarnemingen zijn er 70 voorzien van een 
waterhabitatcodering (11%). Boomkikkers worden vooral 
aangetroffen in poelen en daarop lijkende kleine geïsoleerde 
wateren zoals vijvers, grachten en moerassen. Ook uit ven-
nen en sloten zijn waarnemingen bekend.
De boomkikker stelt speciale eisen aan de kwaliteit, afme-
tingen en positie in het landschap van zowel de water- als de 
landhabitat. In Nederland komen boomkikkers thans vaak 
in kleine (deel-)populaties voor. Voor de duurzame overle-
ving is het van belang dat deze populaties door een netwerk 
van habitats met elkaar zijn verbonden. Men duidt deze 
netwerken aan met ‘metapopulaties’. Op weinig plaatsen 
komen nog grote kernpopulaties voor, die zichzelf duur-
zaam in stand kunnen houden. In de periferie van habitat-
netwerken vinden vaak processen van uitsterven en herko-
lonisatie plaats (eDenhamn 1996).
In het agrarische gebied is de waterhabitat meestal ruimte-
lijk gescheiden van de landhabitat, die tot op enkele hon-
derden meters daarvandaan kan liggen, in uitzonderingsge-
vallen tot op ongeveer een kilometer (stumpel 1987a, 1993, stum-

pel & haneKamp 1986, Vos & stumpel 1996). In meer natuurlijke 
terreinen is deze scheiding er meestal niet. Door de aanleg 
van zogenoemde basishabitats grenzen ook daar de land- en 
waterhabitat aan elkaar (braaD 2000). Aangenomen wordt dat 
de dieren hoofdzakelijk overwinteren op dezelfde plaatsen 
als waar de zomer wordt doorgebracht (stumpel 1990a). Boom-
kikkers worden aangetroffen op zandgronden en op leem-, 
veen- en kleigronden die hiermee in contact staan.

kikker Hyla meridionalis geregistreerd in Bilthoven, en de 
Italiaanse boomkikker H. intermedia op Terschelling. In de 
kop van Schouwen komen boomkikkers voor die afkomstig 
bleken te zijn uit Kroatië (Van Der molen 2001, musters 2000). 

 Begeleidende soorten
Vanwege de beperkte verspreiding van de boomkikker zijn 
geen karakteristieke begeleiders aan te wijzen. Kamsalaman-
der en poelkikker zijn zeldzamere amfibieënsoorten die in 
veel kilometerhokken met boomkikkers zijn aangetroffen. 
Van diverse gebieden is bekend dat bij het inventariseren 
van boomkikkers niet of nauwelijks naar andere amfibieën-
soorten wordt gekeken. Vermoedelijk worden kamsalaman-
der en poelkikker daardoor vaak over het hoofd gezien en 
zijn zij op veel meer vindplaatsen van de boomkikker aan-
wezig. Beide soorten zijn karakteristiek voor matig voedsel-
rijke wateren op de hoge zandgronden. Veel groene kikkers 
betreffen waarschijnlijk poelkikkers. Hazelworm en levend-
barende hagedis zijn reptielen die nog op diverse plaatsen in 
het kleinschalige cultuurlandschap van Zuid- en Oost-
Nederland samen met de boomkikker zijn aan te treffen.

 Habitat
In het ravon-databestand t/m 2005 zijn 119 van de 615 
waarnemingen voorzien van een landhabitatcodering (2%). 
Hieruit blijkt een voorkeur voor het landschapstype ‘bos en 
struweel’. Dit komt vooral voor rekening van de vele waar-
nemingen in braamstruwelen. Daarnaast wordt de boom-
kikker gemeld uit agrarisch gebied (halfopen, kleinschalige 
cultuurlandschappen), de duinen (Zeeuws-Vlaanderen) en 

Figuur 3
Populatieontwikkeling van de 
boomkikker in Zeeuws-Vlaan-
deren (ze). Aantal roepende 
mannetjes in de periode  
1990-2006 (R. Beijersbergen, 
T. Aernouts & F. Schenk,  
ongepubliceerde gegevens; vanaf 
199 is het gebied vlakdekkend 
geïnventariseerd).
Population development of  
common tree frog in Zeeuws
Vlaanderen, province of Zeeland. 
Number of calling males in  
1990-2006.

Figuur 4
Populatieontwikkeling van de 
boomkikker in de Achterhoek 
(ge). Aantal roepende mannetjes 
in de periode 195-2006 (stronKs 

2007).
Population development of com
mon tree frog in the Achterhoek, 
province of Gelderland. Number 
of calling males in 1985-2006 
(stronKs 2007).

Begeleidende soorten

Alledaagse begeleiders Trefkans (%)

bruine kikker 71

groene kikker onbepaald  65

kleine watersalamander 59

gewone pad 56

bastaardkikker 0

kamsalamander 29

levendbarende hagedis 26

poelkikker 15

heikikker 9

hazelworm 5 
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Habitat van boomkikker,  
De Doort (li).
Habitat of common tree frog,  
De Doort, province of Limburg.

vochtige oevervegetaties opgezocht (eigen waarnemingen). 
In tegenstelling tot de waterhabitat, waar hoofdzakelijk 
mannetjes worden aangetroffen, is het aandeel van vrouw-
tjes in de landhabitat veel groter (eigen waarnemingen).
In de Achterhoek werd in de periode 2001-2006 ruim 5% 
van de adulte en subadulte boomkikkers aangetroffen op 
braam. Vervolgens waren gele lis (11%) en framboos (5%) 
de belangrijkste soorten. Juveniele boomkikkers werden 
minder op braam aangetroffen: ruim 2%. Daarnaast wer-
den juveniele boomkikkers op 60 andere plantensoorten 
gevonden, waarvan framboos (10%) en zwarte els (%) de 
belangrijkste waren (stronKs 2007).
Boomkikkers worden op verschillende hoogtes in de vege-
tatie gevonden, vanaf de grond tot op 20 m hoogte in 
boom kruinen. De meeste waarnemingen betreffen hoogtes 
van 0-2,5 m, maar op die hoogte zijn de dieren ook het best 

De oorspronkelijke waterhabitat van de boomkikker wordt 
gevormd door uitgestrekte moerassen in beek- en rivier-
dalen. Deze zijn in Nederland vrijwel niet meer te vinden. 
Thans komen boomkikkers vooral voor in geïsoleerde stil-
staande wateren. Ze worden met name aangetroffen in poe-
len en vennen die niet te voedselarm zijn, maar ook in slo-
ten, kanalen, tuinvijvers en kunstmatige bassins en zelfs in 
kelderputten. Zulke waarnemingen hebben vooral betrek-
king op kwakende mannetjes. Opmerkelijk is dat niet in 
alle wateren waarin wordt gekwaakt voortplanting plaats-
vindt. Dit gebeurt op zo’n grote schaal dat onderscheid 
wordt gemaakt tussen ‘boomkikkerpoelen’ (waar alleen 
wordt gekwaakt) en ‘voortplantingspoelen’ (waarin naast 
kwakende mannetjes ook eieren, larven of juveniele dieren 
voorkomen) (tester 1990). De geschiktheid van een water als 
voortplantingshabitat wordt vooral bepaald door het micro-
klimaat en de waterkwaliteit. 
Een goede voortplantingspoel wordt verder gekenmerkt 
door: een zonnige ligging; beschutting tegen de wind; 
matig voedselrijk, niet vervuild water; goed ontwikkelde 
onderwatervegetatie; en afwezigheid van vissen.
De afmeting van een voortplantingswater is van secundair 
belang, maar grote poelen zijn beter dan kleine. Een goede 
poel heeft ten minste een doorsnede van 20 m en een op-
pervlakte van 00 m2. In kleinere poelen kan competitie 
met kamsalamanders optreden, die meestal ten nadele van 
de boomkikker uitvalt. In grotere poelen is de kans op vis-
bezetting groter. Daar kan reliëf in de bodem zorgen voor 
variatie in de begroeiing met voldoende schuilplaatsen voor 
de larven. Poelen met zacht glooiende oevers zijn gunstig 
omdat het water daar snel opwarmt. Overheersing van drij-
vende waterplanten is ongunstig omdat het water daardoor 
minder snel opwarmt en concurrentie met groene kikkers 
in veel gevallen toeneemt. Vennen zijn van nature te zuur en 
te voedselarm voor boomkikkers, maar wanneer eutrofië-
ring plaatsvindt en de pH toeneemt kan het water alsnog 
voor hen geschikt worden.
Boomkikkers brengen de meeste tijd op het land door. Zij 
worden daar aangetroffen in bomen, struwelen, hoge meer-
jarige kruiden en oeverplanten op plaatsen die door de zon 
worden beschenen (stumpel 1993). Boomkikkers zijn zonnend 
aan te treffen op allerlei plantensoorten met stevige blade-
ren, zoals braam en gele lis, maar ook distels en brandnetels. 
Vooral braamstruwelen scoren hoog. De juveniele dieren 
worden, vanwege hun geringere gewicht, op een groter scala 
aan plantensoorten aangetroffen, waaronder grassen. In het 
vroege voorjaar kunnen boomkikkers ook op de grond en in 
graspollen worden gevonden. Meestal vindt men ze in man-
tel- en zoomvegetaties langs randen van bossen, wegen, 
paden, sloten, graslanden en akkers. Ook in tuinen met bo-
vengenoemde begroeiingen komen ze voor. In het algemeen 
gaat het om begroeiingen met een complexe structuur van 
takken, bladeren, bloemen en vruchten. De complexe struc-
tuur biedt een ruime keuze aan plekken, nodig voor de rege-
ling van de lichaamstemperatuur. Voor hun vochthuishou-
ding moet door de huid water uit de bodem kunnen worden 
opgenomen en is een bepaalde bodemvochtigheid vereist. 
Daarom ontbreken boomkikkers in gebieden met lage 
grondwaterstanden. In zeer droge zomers worden favoriete 
zitlocaties op bramen (relatief droog) verlaten en worden 

donker: verdeling van overige amfibieën over habitats
wit: verdeling van de soort over habitats
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vrijwel alle gebieden in die periode de populatiegrootte 
sterk toegenomen. Niet alleen namen de aantallen sterk toe, 
maar is er ook een toename in de verspreiding. In een aantal 
resterende leefgebieden nemen de populaties toe en worden 
nieuwe poelen gekoloniseerd. Het meest zorgelijk is de situ-
atie in Zeeland en Drenthe. In Zeeuws-Vlaanderen zijn alle 
kleine, geïsoleerde populaties recent verdwenen. In het ui-
terste zuidwesten zijn slechts drie kernen overgebleven. In 
Drenthe weet de boomkikker zich nog juist te handhaven.
Er is inmiddels voldoende ervaring met het natuurbeheer 
om het aantal dieren te kunnen vergroten. Op veel plaatsen 
worden nu nieuwe leefgebieden ontwikkeld en tracht men 
daardoor populaties weer met elkaar te verbinden.
Het gewenste aantal habitats per locatie in Nederland (6 in 
2001), zoals geformuleerd in het beschermingsplan boomkik-
ker 2001-2005 (crombaGhs & lenDers 2001), is ten dele gehaald. 
Het doel was om 6000 ha aan habitat en 10 km aan verbin-
dingszones te hebben verwezenlijkt in 2005. In vrijwel alle 
leefgebieden zijn (herstel)maatregelen genomen, maar na een 
looptijd van vijf jaar was minder dan 50% van de gewenste 
maatregelen in de leefgebieden uitgevoerd en was minder 
dan 10% van de verbindingszones gerealiseerd. Stronks 
(2006) stelde vast dat de soort in de Achterhoek positief op 
de genomen maatregelen reageerde. In de landelijke trend is 
sprake van een sterke toename binnen de gemonitorde tran-
secten (1997-2007), waarbij aangetekend dient te worden dat 
deze trend grotendeels wordt bepaald door de ontwikkeling 
in de Achterhoekse populatie (GoVerse et al. 2008).

 Bescherming en beheer

 Wettelijke status en beleid
 Rode Lijst (2007): bedreigd
 Flora- en faunawet:  ̒zwaarʼ beschermde soort (tabel )
 Habitatrichtlijn:  diersoort van communautair  

belang die strenge bescherming 
behoeft (bijlage )

 Conventie van Bern: strikt beschermde soort (bijlage 2)

Voor de boomkikker is een soortbeschermingsplan uitge-
voerd (crombaGhs & lenDers 2001). Daarnaast zijn er tal van 
regionale en provinciale plannen opgesteld, veelal door vrij-
willigers, die voorzien in uitbreiding van de habitat, vergro-
ting van populaties en verdere verspreiding van de soort.
Een adequate bescherming van de boomkikker is alleen mo-
gelijk door bescherming en beheer van de voortplantings-, 
zomer- en winterhabitat en het vermijden van barrières 
daartussen, die de migratie zouden kunnen verhinderen 
(stumpel 1983). Kleine deelpopulaties hebben contact met an-
dere door middel van een netwerk van habitats (stumpel 

1987a). Vaak ligt de habitat buiten beschermde natuurgebie-
den en is er weinig zeggenschap over het beheer van die 
gebieden. Niettemin kunnen particulieren wezenlijk aan de 
bescherming en het beheer van boomkikkers bijdragen. 
Maatregelen op terreinen van particulieren in de Achterhoek 
gedurende de afgelopen 15 jaar hebben ertoe geleid dat in 
2000 ongeveer 50% van de boomkikkers in deze streek in 
particuliere wateren werd aangetroffen. Rond 195 bedroeg 
dit aandeel ongeveer 20% (stronKs 2000). Agrarische natuur-
verenigingen spelen in de Achterhoek sinds 1995 een steeds 

waarneembaar. Het is onbekend welk deel van de popula-
ties zich hoger in bomen bevindt. In Zweden is een habitat 
bekend waar ten minste 50% van de dieren gedurende de 
zomer in boomtoppen verbleef (stumpel 1993). In Nederland 
worden ’s zomers regelmatig kwakende mannetjes vanuit 
bomen gehoord. 
Een goede landhabitat heeft de volgende kenmerken: een 
zonnige ligging, vooral op het zuiden en zuidwesten geëx-
poneerd; beschutting tegen de wind; bodem met hoge 
grondwaterstand; microklimaat met hoge luchtvochtigheid; 
gevarieerde begroeiing met complexe structuren van takken 
en bladeren; en bomen niet vrijstaand en zonder kale stam.
Op grond van vele veldwaarnemingen wordt aangenomen 
dat in de beste boomkikkergebieden de landhabitats bin-
nen een straal van 00 m van de voortplantingspoel liggen. 
Vos (1999) vond een verband tussen de aanwezigheid van 
boomkikkers in een poel en de hoeveelheid omringende 
geschikte habitat. De geschiktheid van de habitat wordt 
vanzelfsprekend eveneens bepaald door de onderlinge af-
standen van de beide deelhabitats. De grote variatie in de 
afstand tot landhabitat duidt op kwaliteitsverschillen (foG 

1993). In Zeeuws-Vlaanderen bleek dat de home range van 
boomkikkers afnam naarmate de landhabitat structuurrij-
ker was (eigen waarnemingen).

 Trend
 Lange termijn
De boomkikker staat op de Rode Lijst in de categorie ‘be-
dreigd’. De soort is ten opzichte van de referentieperiode (de 
periode voor 1950) met 7% afgenomen (Van Delft et al. 2007). 
De belangrijkste reden voor de sterke achteruitgang van de 
boomkikker gedurende de twintigste eeuw is het verlies van 
leefgebied, met name door de aftakeling van het ‘ouder-
wetse’ cultuurlandschap en de grootschalige ontwatering. 
Van de overgebleven gebieden is de kwaliteit sterk gedaald 
door verdroging, overbemesting, versnippering en isolatie. 
Het verdwijnen van kleine landschapselementen zoals heg-
gen, houtwallen, bosjes, struwelen en veedrinkpoelen, maar 
ook het intensieve maaibeheer van bermen, hebben geleid 
tot het uitsterven van een groot aantal populaties. Lokaal 
zijn achterstallig onderhoud of een verkeerd beheer van 
deze elementen, maar ook het uitzetten van vissen en het 
wegvangen van boomkikkers verantwoordelijk voor het 
verdwijnen van populaties (creemers 1996).

 Recente ontwikkeling
Rond 1990 had de Nederlandse populatie een absoluut 
dieptepunt. In de laatste 15 jaar is het verspreidingsgebied 
alléén in de Achterhoek sterk uitgebreid, maar in de overige 
gebieden min of meer stabiel gebleven. Door gericht beheer 
ten gevolge van de uitvoering van het landelijke soortbe-
schermingsplan, evenals van regionale plannen, is wél in 
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dieren uitgezet, waaronder niet-Nederlandse. Sommige van 
die populaties houden lang stand. In het buitenland (Duits-
land) zijn vaak uitzetpogingen gedaan en met wisselend 
succes (clausnitZer 1996, meier et al. 2000).

 Inventarisatie
Door zijn luide roep is de boomkikker een gemakkelijk te 
inventariseren soort. Vanwege zijn zeldzaamheid heeft de 
soort speciale aandacht gehad, waardoor deze wat betreft de 
verspreiding één van de best onderzochte diersoorten van 
Nederland is (stumpel & crombaGhs 1995). Het tellen van de roe-
pende mannetjes tijdens het voortplantingsseizoen is de 
beste methode om de boomkikker te inventariseren. Hier-
door kan een goed beeld worden verkregen van de versprei-
ding en van de populatieomvang. In kleine en lijnvormige 
wateren, waar de roepende kikkers tot op korte afstand zijn 
te benaderen, kunnen ze in het algemeen gemakkelijk wor-
den geteld, mede omdat het geluid per individu verschillend 
is. Ook wanneer boomkikkers in de oeverzone van grotere 
wateren roepen, is dit een bruikbare methode. Wanneer in 
grotere wateren grote aantallen boomkikkers verspreid roe-
pen is tellen meestal niet goed mogelijk en kunnen slechts 
schattingen worden gemaakt. In Zeeuws-Vlaanderen bleek 
dat wanneer men het maximale aantal mannetjes dat op 
een avond in het seizoen kwaakte vermenigvuldigde met 1,7 

belangrijkere rol bij de ontwikkeling en het beheer van ha-
bitats in particulier eigendom. 
Elk gebied heeft zijn specifieke problemen. Daarom is het 
goed om voor elke habitat na te gaan welke zaken speciale 
aandacht verdienen (GeiGer et al. 2000). In het Soortbescher-
mingsplan (crombaGhs & lenDers 2001) wordt de aanleg van 
zogenoemde basishabitats aanbevolen, waarvan is gebleken 
dat die veel succes kunnen hebben (braaD 2000). Dat zijn ge-
bieden van 2- ha met ten minste één voortplantingswater 
en landhabitat op korte afstand. Voor de duurzame overle-
ving van lokale populaties wordt gepleit voor combinaties 
van basishabitats tot oppervlakten van meer dan 50 ha. Er 
worden grote (1000-2000 m2) en kleine (500 m2) voort-
plantingswateren onderscheiden, waarbij de grote als de 
bron voor juveniele dieren worden beschouwd. In het soort-
beschermingsplan worden details voor de aanleg gegeven, 
evenals gedetailleerde beheermaatregelen per locatie. Van 
belang is het monitoren van de ontwikkeling en de coördi-
natie van het beheer na de aanleg.
In Nederland zijn poelen thans de belangrijkste voortplan-
tingshabitat. Bestaande poelen dienen te worden onderhou-
den, de begroeiing dient onder controle te worden gehou-
den. Slechts een klein gedeelte mag beschaduwd zijn en er 
dient een deel open water te zijn. Vissen, tamme eenden en 
ganzen moeten eventueel worden verwijderd. Gewaakt 
moet worden over een goede waterkwaliteit. Boomkikkers 
zijn gebaat bij de ontwikkeling van grote moerasgebieden.
De kwaliteit van de landhabitat bepaalt waarschijnlijk ster-
ker de aanwezigheid van boomkikkers dan die van het 
voortplantingswater. Het is moeilijk om de landhabitats 
adequaat te beheren, omdat ze meestal liggen in het boeren-
land, dat sterk is ontwaterd, overbemest en intensief wordt 
gebruikt. Ruigten, begroeiingen van hoge meerjarige krui-
den, struiken en struwelen mogen slechts onregelmatig 
worden gemaaid of gesnoeid. Het moet heel kleinschalig 
gebeuren en met intervallen van jaren. Alleen op die manier 
kan de ingewikkelde structuur van de vegetatie zich ont-
wikkelen en behouden blijven (stumpel 2004). Braad (2000) 
pleit voor begrazing door paarden om grasland open te 
houden en de opslag van houtige gewassen onder controle 
te houden. Landhabitat kan ook worden aangelegd, maar 
het duurt meestal meer dan vijf jaar voordat het voor 
boomkikkers functioneert. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
de grondwaterstand in de landhabitat hoog moet zijn. Het 
voorkómen van ontwatering en het verhogen van de grond-
waterstand is voor de totale habitat van belang (tester 2001). 
Verder zijn activiteiten die de individuen zelf of de popu-
latie benadelen uiteraard uit den boze, zoals wegvangen, 
continue verstoring, gebruik van chemische middelen, 
doodrijden door verkeer, machinaal maaien, en het houden 
of toelaten van predatoren in onnatuurlijke dichtheden.
Het uitzetten van boomkikkers is meestal niet zinvol en 
vaak zelfs schadelijk. Dieren uit vreemde populaties zijn 
niet aan de plaatselijke omstandigheden aangepast, en kun-
nen bij vermenging met lokale populaties deze verzwakken. 
In uitzonderingsgevallen kunnen uitzetexperimenten nut-
tig zijn. Ze dienen dan onder stringente voorwaarden te 
worden uitgevoerd door specialisten, die het proces door 
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek volgen. Hier 
en daar zijn buiten het oorspronkelijke verspreidingsgebied 
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van de boomkikker als ze wat groter zijn vanwege hun snel-
le vluchtgedrag zeer moeilijk te vangen zijn. Bij het zoeken 
van boomkikkers in de landhabitat in de omgeving van het 
voortplantingswater wordt slechts een klein deel (0-20%) 
van de populatie gevonden (stronKs 2000, VerGoossen 1991). 
Kleine populaties zullen bij deze wijze van inventariseren 
snel worden gemist. Het tellen van juveniele boomkikkers 
in de landhabitats in de periode van juli tot half september 
kan aanvullende informatie verschaffen over het voortplan-
tingssucces. Vanaf ongeveer half augustus zijn mannetjes op-
nieuw op te sporen door hun gekwaak vanuit de vegetatie. 
Ze reageren dan minder op afgespeelde geluiden.

 Bijzonderheden
Heel zelden worden dieren waargenomen die het gele pig-
ment missen en daardoor volledig blauw zijn gekleurd. De 
boomkikkers in Echt (Midden-Limburg) onderscheiden 
zich van de andere Nederlandse populaties door een veel 
fletsere zijstreep. Vooral zeer vroeg in het seizoen lijkt de 
zijstreep daar geheel te ontbreken (VerGoossen 1992).
Enkele monografieën beschrijven uitgebreid meer details 
over de boomkikker (GeiGer 1995, GlanDt 2004, GlanDt & Krons-

haGe 2004, Grosse 1994b, stumpel & tester 1993).

Anton H.P. Stumpel, Jan Stronks & Ronald Zollinger

 summary

 Common tree frog Hyla arborea
Distribution: Most of the common tree frog populations 
in the Netherlands occur on sandy soils in the southern 
and eastern part of the country, except for one population 
in the province of Zeeland. The largest populations are 
present in the Achterhoek region in the province of Gelder-
land. The adjoining Twente region in the province of Over-
ijssel harbours important populations as well, but they are 
smaller. Some populations have been (re)introduced, in-
cluding one established with animals from Croatia.
Status: The common tree frog is listed on the Red List as 
threatened. It is strictly protected under Dutch legislation, 
the Bern Convention (Annex ii) and the Habitats Directive 
(Annex iv). The range of the common tree frog decreased 
by 7% since 1950 caused by habitat loss and large scale 
lowering of the water levels. Remaining habitats suffered 
from fragmentation, causing populations to become isolat-
ed, whereas desiccation and overfertilizing led to loss of 
quality. Locally poor habitat management, introduction of 
fish or collection of animals for the pet trade are causes of 
decline or even extinction. National and regional recovery 
programmes are successful, making populations to increase 
locally, but the bad quality of the surrounding landscape 
prevented further extension. The biggest success was gained 
in the Achterhoek area: the number of occupied kilometre 
squares rose from 11 in 195 to 62 in 2006 and the number 
of calling males increased from 250 in 1991 to 200 in 2006, 
calling from 109 water bodies. The creation of ‘base habi-
tats’ consisting of 2- hectares of land with at least one ideal, 
large breeding pond (500-2000 m2) and sufficient land 
habitat, proved to be very successful. Several base habitats 
are connected by stepping stones.

men uitkwam op het aantal dat op grond van terugvangsten 
werd berekend (stumpel 1987a). Deze factor werd voor een 
Duitse populatie bevestigd door Grafe & Meuche (2005). 
Boomkikkers kunnen tot kwaken worden aangezet door op-
genomen koren af te spelen, of (op het hoogtepunt van hun 
activiteit) door bepaalde geluiden te laten horen, zoals snui-
ten van de neus, klappen in de handen en degelijke. Naast 
het tellen op het gehoor kunnen soms roepende boomkik-
kers worden geteld met behulp van een verrekijker en een 
zaklamp die daar tegenaan gehouden wordt en schijnt in de 
richting van de roepende boomkikkers. De ogen van de kik-
kers lichten op en de dieren kunnen op deze wijze eenvoudig 
worden geteld. Dit is alleen mogelijk in wateren zonder 
groene kikkers en zonder of met een geringe hoeveelheid 
boven het water uitstekende vegetatie. 
Andere methoden van inventarisatie zijn het zoeken naar 
eiklompen, het vangen van larven met behulp van een 
schepnet en het zoeken naar juveniele, onvolwassen en vol-
wassen boomkikkers in de landhabitat. Deze methoden 
kunnen aanvullende informatie opleveren, maar zijn onge-
schikt om de verspreiding met een hoge graad van volledig-
heid in kaart te brengen. Eiklompen kunnen enkele dagen 
nadat ze gelegd zijn al uitgekomen zijn, terwijl de larven 

▲

Juveniel.
Juvenile.
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