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1

INLEIDING
1.1 ACHTERGROND EN AANLEIDING
De gemeente Breda werkt, samen met een aantal projectpartners, aan de ontwikkeling van een
robuuste ecologische verbindingszone (EVZ) voor flora en fauna ten oosten van Bavel. De EVZ
verbindt de natuurgebieden het Broek (Natuurmonumenten) en Zwartlaag (Staatsbosbeheer) in
de gemeente Alphen-Chaam met de vliegbasis Gilze-Rijen in de gemeente Gilze en Rijen. De
boomkikker fungeert als ambassadeursoort, maar een groot aantal andere soorten zal
meeliften, zoals de kamsalamander, poelkikker en levendbarende hagedis. Daarnaast vormt de
EVZ leefgebied voor andere soortgroepen zoals insecten en struweelvogels.
Voor de gemeente Breda betekent de ontwikkeling van de EVZ een flinke investering. Om te
onderzoeken of het hoofddoel, de vestiging van de boomkikker in de (afzonderlijke stapstenen
van de) EVZ, ook daadwerkelijk plaatsvindt, wil de gemeente Breda voor haar grondgebied de
ontwikkelingen monitoren. De monitoring spitst zich nadrukkelijk toe op de boomkikker. Dit in
de wetenschap dat, als deze kritische soort gebruik maakt van de EVZ, er ook voor een groot
aantal andere soorten geschikte levensomstandigheden aanwezig zijn.
In 2020 heeft Natuurbalans-Limes Divergens BV een monitoringprotocol boomkikker opgesteld
voor de EVZ. In 2021 is het protocol geactualiseerd met de nieuw ingerichte gebieden (Van de
Koppel & Crombaghs, 2021). Dit protocol beschrijft de monitoring voor het vaststellen van
vestiging, populatieontwikkeling en natuurlijke verspreiding van de boomkikker in de
afzonderlijke stapstenen van de EVZ op het grondgebied van de gemeente Breda. Het protocol
is grotendeels uitvoerbaar door lokale vrijwillige natuuronderzoekers. De algehele coördinatie
van de monitoringgroep en de veldinstructies om te komen tot representatieve tellingen,
dienen plaats te vinden door professionele ecologen. Ten behoeve van kwaliteitsborging wordt
er tevens voor gepleit dat een deel van de monitoring wordt uitgevoerd door professionele
ecologen. Dit kunnen medewerkers van de gemeente Breda zijn, maar het protocol is zodanig
opgesteld dat de gemeente dit ook kan uitbesteden aan derden.
Het doel van het monitoringprotocol is dat de monitoring van boomkikkers jaarlijks op
gestructureerde, uniforme en efficiënte wijze plaatsvindt. Van belang is dat de monitoring
jaarlijks met dezelfde intensiteit en methodiek uitgevoerd wordt, zodat door de jaren heen
verschillende personen tot dezelfde resultaten kunnen komen. De verzamelde gegevens dienen
een representatief beeld te geven van de vitaliteit van de subpopulaties in de gehele EVZ van
de gemeente Breda.

1.2 OPDRACHTFORMULERING
Op verzoek van gemeente Breda heeft Natuurbalans – Limes Divergens BV in 2021 de
boomkikkermonitoring in de EVZ uitgevoerd conform het monitoringprotocol. Er zijn twee
vormen van monitoring uitgevoerd:
1. Tellingen van koorroepende mannetjes in het water in het voorjaar;
2. Tellingen van juveniele boomkikkers in het landhabitat in de zomer.
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Daarnaast zijn vrijwilligers intensief betrokken bij de monitoring, met als doel hen te instrueren
en enthousiasmeren zodat zij in de toekomst de monitoring grotendeels zelfstandig uit kunnen
voeren. In 2021 is de vrijwilligersgroep flink uitgebreid met nieuwe enthousiaste vrijwilligers.
Vanwege de beperkingen voortvloeiend uit de coronapandemie was het helaas niet mogelijk
om de vrijwilligers te betrekken bij de monitoring van de kooractiviteit. Vanwege de
versoepelingen gedurende het seizoen, konden zij wel deelnemen aan de monitoring van
juveniele boomkikkers.

1.3 DOELSTELLING
De monitoring dient antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Vindt er natuurlijke vestiging van de boomkikker in de EVZ plaats?
2. Is deze vestiging blijvend en leidt dit tot (sub)populaties van de boomkikker?
3. Wat is per monitoringjaar de geschatte populatieomvang aan roepende mannetjes
(tellingen koorperiode) en juvenielen (tellingen landhabitat)?
4. Hoe is de populatieontwikkeling van de subpopulaties in de afzonderlijke stapstenen in
een reeks van jaren?
5. Vindt er vanuit de subpopulaties uitwisseling/verspreiding plaats naar aangrenzende
stapstenen?
6. Welke algemene kansen en knelpunten ten aanzien van zowel inrichting als beheer
worden tijdens de monitoring vastgesteld?

1.4 LEESWIJZER
Hoofdstuk 2 beschrijft de methodiek van de boomkikkermonitoring. In hoofdstuk 3 volgt een
bespreking van de resultaten. Tot slot worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste conclusies op een
rij gezet.
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2

METHODE
2.1 ONDERZOEKSGEBIED
De voor dit onderzoek relevante ecologische verbindingszone (EVZ) van de gemeente Breda ligt
ten oosten van Bavel en verbindt de natuurgebieden het Broek (Natuurmonumenten) en
Zwartlaag (Staatsbosbeheer) in de gemeente Alphen-Chaam met de vliegbasis Gilze-Rijen in de
gemeente Gilze en Rijen. De ambitie is om een aaneengesloten EVZ van 15 afzonderlijke
stapstenen te realiseren. Figuur 1 toont de ligging van de EVZ en het onderscheid in stapstenen
volgens de huidige stand van zaken. Weergegeven zijn de stapstenen die reeds zijn ingericht of
waarvan de inrichting is vastgesteld.
Naast de 15 EVZ-stapstenen, zijn in de monitoring nog twee gebieden opgenomen, te weten
een bosperceel met twee poelen aan de Blookweg en de EVZ Minervum. Beide gebieden zijn
formeel geen onderdeel van de EVZ, maar zijn wel geschikt voor boomkikkers en liggen nabij
actueel leefgebied en/of EVZ-stapstenen. Bovendien heeft kolonisatie reeds plaatsgevonden in
het bosje aan de Blookweg (Van de Koppel & Crombaghs, 2020). Ten behoeve van de
monitoring zijn ze genummerd als stapsteen 16 (bosje Blookweg) en 17 (EVZ Minervum), zie
figuur 1.
De monitoring in 2021 spitste zich toe op gebieden die volledig ingericht zijn. In overleg met
gemeente Breda zijn zeven gebieden geselecteerd (figuur 1):
 Stapsteen 3 Leijweg
 Stapsteen 11 Gilzewouwerbeek
 Stapsteen 12 Eikbergseweg-Gilzeweg
 Stapsteen 13 Eikberg
 Stapsteen 14A Woestenberg
 Stapsteen 16 Blookweg
 Stapsteen 17 Minervum
De monitoringkaarten van deze gebieden zijn opgenomen in bijlage 1 (Van de Koppel &
Crombaghs, 2021).
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Figuur 1. Overzicht van de ecologische verbindingszone (EVZ) ten oosten van Bavel, op het grondgebied
van gemeente Breda en Alphen-Chaam (stapsteen 15, valt buiten de scope van het monitoringprotocol).
Weergegeven zijn de stapstenen die reeds zijn ingericht of waarvan de inrichting is vastgesteld. De
boomkikkermonitoring 2021 is uitgevoerd in de reeds ingerichte stapstenen 3, 11, 12, 13, 14A, 16 en 17.
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2.2 MONITORING KOORACTIVITEIT
In het vroege voorjaar zijn boomkikkers heel goed te inventariseren door hun zeer luidruchtige
voortplantingsroep. Het is daardoor eenvoudig om alle wateren in beeld te krijgen waar
boomkikkers zich proberen voort te planten en een indruk te krijgen van het aantal
geslachtsrijpe mannetjes die in het projectgebied aanwezig zijn.
Concrete doelen van deze vorm van monitoring zijn:
 Vaststellen van aantal en spreiding van wateren met kooractiviteit;
 Vaststellen van het maximum aantal koorroepende mannetjes per water;
 Vaststellen van de totale omvang van het leefgebied en wijzigingen daarin.
Aan elk gebied zijn drie bezoeken gebracht. De monitoring is uitgevoerd op de volgende data:
 9 mei 2021
 11 mei 2021 (extra bezoek door dhr. W. Schuitema en mevr. J. Roovers van gemeente
Breda voor een uitgebreide telling in stapsteen 16 Blookweg)
 18 mei 2021
 28 mei 2021
Voor een uitgebreide beschrijving van de methodiek en richtlijnen wordt verwezen naar het
monitoringprotocol (Van de Koppel & Crombaghs, 2021).

2.3 MONITORING LANDHABITAT
Het tweede moment waarop is gemonitord, is nadat de kikkervissen van de boomkikker
gemetamorfoseerd zijn en als kleine juveniel de kant opkruipen. Vanaf dat moment kan relatief
eenvoudig een indruk worden gekregen van het reproductiesucces van dat jaar, middels
tellingen in het landhabitat. Deze vorm van monitoring is uitsluitend uitgevoerd in de gebieden
waar in het voorjaar kooractiviteit was vastgesteld, te weten: stapsteen 11 Gilzewouwerbeek,
12 Eikbergseweg-Gilzeweg en 16 Blookweg.
Concrete doelen van deze vorm van monitoring zijn:
 Vaststellen van aantal en spreiding van wateren met succesvolle reproductie;
 Vaststellen van het voortplantingssucces per water;
 Vaststellen van belangrijke elementen in het landhabitat voor uitsluipende juvenielen.
Aan elk gebied zijn minstens drie bezoeken gebracht. De monitoring is uitgevoerd op de
volgende data:
 20 juli 2021
 3 augustus 2021
 10 augustus 2021
 24 augustus 2021
 2 september 2021
Voor een uitgebreide beschrijving van de methodiek en richtlijnen wordt verwezen naar het
monitoringprotocol (Van de Koppel & Crombaghs, 2020).
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3

RESULTATEN
3.1 KOORACTIVITEIT
3.1.1 Stapsteen 11 Gilzewouwerbeek
In tabel 1 zijn de resultaten van de koormonitoring in stapsteen 11 Gilzewouwerbeek weergegeven. Vanwege het koude begin van het voorjaar kwam de kooractiviteit pas laat op gang.
Direct bij het eerste bezoek werden 53 roepers gehoord. De piek was eind mei met 71
roepende mannetjes verspreid over 4 wateren in het gebied.
Net als in 2020 is in poel 11F de meeste kooractiviteit waargenomen met circa 40 roepende
mannetjes op twee van de drie avonden. In tegenstelling tot 2020 werden dit jaar echter ook in
verschillende andere wateren behoorlijke aantallen gehoord: 5 mannetjes in poel 11C, 20 in
11D en 7 in 11E. Het gebiedstotaal (maximum per poel gesommeerd) komt op 72 roepende
mannetjes uit.
Alleen in de poelen 11A, 11B en 11G zijn geen boomkikkers waargenomen. Vermoedelijk heeft
dit te maken met het feit dat de populatie nog groeiende is. De aanwezige boomkikkers
clusteren in een aantal poelen, waardoor een aantal andere vooralsnog onbezet blijft. Poelen
11A en 11G liggen het meest aan de randen van het gebied, mogelijk worden deze ook bevolkt
bij een verder uitdijende populatie. Poel 11B is de kleinste poel en daarmee minder interessant
voor boomkikker.
Net als in 2020 werden ten noordoosten van stapsteen 11 Gilzewouwerbeek boomkikkers
gehoord. Bij controle vanaf de Lijndonkseweg bleken 4 boomkikkers vanuit een poel op
particulier terrein tegenover huisnummer 9 te roepen (figuur 2). Er kon niet bepaald worden of
ook dieren riepen vanuit de particuliere poel waar in 2020 kooractiviteit plaatsvond (figuur 2).
In deze omgeving liggen meerdere poelen op particulier terrein. Zonder toegang tot deze
terreinen zijn de exacte locaties en aantallen nauwelijks te bepalen.
Tabel 1. Resultaten monitoring kooractiviteit boomkikker stapsteen 11 Gilzewouwerbeek.
Poel

9-5-2021

18-5-2021

28-5-2021

Maximum

11A

0
0

0
0

0
0

0
0

0
9
4
40
0
53

3
10
7
15
0
35

5
20
6
40
0
71

5
20
7
40
0
72

11B
11C
11D
11E
11F
11G
TOTAAL
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Figuur 2. Vanuit een particuliere poel aan de Lijndonkseweg (tegenover huisnummer 9) werden in 2021
maximaal 4 roepende boomkikkers gehoord. In 2020 is kooractiviteit vastgesteld in een andere
particuliere poel in deze omgeving. Het is niet duidelijk of hier in 2021 wederom werd geroepen.

3.1.2 Stapsteen 12 Eikbergseweg-Gilzeweg
In 2021 is voor het eerst ook kooractiviteit van boomkikkers vastgesteld in stapsteen 12
Eikbergseweg-Gilzeweg. In dit recent ingerichte gebied liggen twee grote poelen vlakbij een
nieuwbouwwijk (foto 1). De poelen bevinden zich op ruim 700m afstand van de dichtstbijzijnde
poel in stapsteen 11 Gilzewouwerbeek, waarvandaan de kolonisatie vermoedelijk plaatsvond.
In tabel 2 zijn de resultaten van de koormonitoring in stapsteen 12 Eikbergseweg-Gilzeweg
weergegeven. Op alle avonden werden in beide poelen boomkikkers gehoord. In poel 12A
waren het er maximaal 10, in poel 12B maximaal 8. De aantallen varieerden over de avonden,
waarbij opvalt dat als in de ene poel meer dieren riepen, het aantal in de andere poel juist lager
was. De poelen liggen nog geen 50m uit elkaar, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat dieren
zich tussen de poelen verplaatsten gedurende het seizoen. Op één avond werden maximaal 15
boomkikkers gehoord. Als we de maxima per poel sommeren komen we uit op een
gebiedstotaal van 18 roepende mannetjes.
Tabel 2. Resultaten monitoring kooractiviteit boomkikker stapsteen 12 Eikbergseweg-Gilzeweg.

NATUURBALANS

Poel

9-5-2021

18-5-2021

28-5-2021

Maximum

12A

5

8

10

10

12B

8

3

5

8

TOTAAL

13

11

15

18
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Foto 1. Poel 12B in stapsteen 12 Eikbergseweg-Gilzeweg, met op de achtergrond de nieuwbouwwijk. In
deze stapsteen zijn recent twee poelen aangelegd. Ondanks het kale, pionierkarakter vond reeds in 2021
voor het eerst kooractiviteit van boomkikker plaats.

3.1.3 Stapsteen 16 Blookweg
Voor het tweede jaar op rij is ook in stapsteen 16 Blookweg kooractiviteit van boomkikkers
vastgesteld. In tabel 3 zijn de resultaten van de koormonitoring in deze stapsteen weergegeven.
Op drie avonden is geluisterd naar kooractiviteit. Op 11 mei 2021 is een intensiever onderzoek
uitgevoerd, waarbij specifiek geteld is door met een zaklamp het water en de oevers af te
zoeken. Deze methodiek leverde direct de hoogste aantallen op: 27 boomkikkers in poel 16A en
30 in poel 16B. Dit toont aan dat schatten op gehoor vaak een conservatieve benadering van
het daadwerkelijk aantal aanwezige dieren geeft. Bij dergelijke aantallen is precies tellen op
gehoor immers niet meer mogelijk. Het levert een gebiedstotaal van 57 roepende boomkikkers
op; een flinke stijging ten opzichte van 2020 met 23 roepers.
Tabel 3. Resultaten monitoring kooractiviteit boomkikker bosje Blookweg (stapsteen ongenummerd).

NATUURBALANS

12

Poel

9-5-2021

11-5-2021

18-5-2021

28-5-2021

Maximum

16A

20

27

25

25

27

16B

20

30

25

15

30

TOTAAL

40

57

50

40

57
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3.1.4 Overige EVZ-stapstenen
In de overige onderzochte EVZ-stapstenen zijn geen roepende boomkikkers waargenomen.
Stapsteen 3 Leijweg en stapsteen 17 Minervum liggen op ruime afstand van bekende
populaties, respectievelijk circa 1,5 en 2,5 km van stapsteen 11 Gilzewouwerbeek. Ook moeten
de stapstenen in het tussenliggende gebied grotendeels nog ontwikkeld worden. Verwacht
wordt dat kolonisatie niet al op korte termijn zal plaatsvinden (minstens twee jaar).
De kans op spoedige kolonisatie is in stapsteen 13 Eikberg en stapsteen 14A Woestenberg
groter, zeker met de recente kolonisatie van stapsteen 12 Eikbergseweg-Gilzeweg. De afstand
tussen stapsteen 12 en 13 is slechts enkele tientallen meters, tussen 12 en 14A circa 300 tot
400m. Vermoedelijk zullen boomkikkers op korte termijn (binnen twee jaar) van zich laten
horen in deze stapstenen.
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3.2 LANDHABITAT
3.2.1 Stapsteen 11 Gilzewouwerbeek
In tabellen 4 en 5 zijn de resultaten van de monitoring in het landhabitat in stapsteen 11
Gilzewouwerbeek opgenomen. Bij de monitoring is de meeste aandacht besteed aan de
struwelen in de nabijheid van de vier koorwateren. Nagenoeg alle juvenielen zijn in de
omgeving van poelen 11E en 11F waargenomen. Aangenomen kan worden dat in beide poelen
sprake is geweest van succesvolle voortplanting. Bij de telling op 20 juli 2021 werden zowel in
de struwelen bij poel 11E (element 11.10) als die bij poel 11F (elementen 11.9 en 11.11) kleine
juvenielen waargenomen (foto’s 2 en 3). Zo kort na de metamorfose kan met zekerheid
vastgesteld worden dat de dieren afkomstig zijn uit het dichtstbijzijnde water. Naarmate het
seizoen vordert, kunnen juvenielen grotere afstanden afleggen. Uiteindelijk zijn in deze
omgeving juvenielen gevonden in de struwelen 11.9 t/m 11.13.
Uiteindelijk is op de laatste teldag ook een jonge boomkikker aan de oostzijde van de beek
aangetroffen, namelijk in element 11.18 nabij poel 11C. Dit water is recent opgeschoond en
bevindt zich nog in een pionierstadium met beperkte watervegetatie, waardoor voedsel en/of
schuilmogelijkheden voor de larven beperkt aanwezig zijn. Naarmate het water zich de
komende jaren ontwikkelt, ontstaat vanzelf een betere uitgangssituatie voor opgroeiende
larven en lijkt een toename van kooractiviteit en succesvolle voortplanting aannemelijk.
Het is niet duidelijk waarom de uitbundige kooractiviteit in poel 11D, met 20 roepende
mannetjes, niet geleid heeft tot natuurlijke voortplanting. De aanwezige struwelen zijn vier
keer onderzocht, maar er is geen enkele boomkikker waargenomen. Op het oog zijn zowel
water- als landhabitat op deze plek zeer geschikt. Om meer locaties met succesvolle
voortplanting en een sterkere bezetting aan de oostzijde van de beek te krijgen, is het aan te
bevelen de komende jaren een vinger aan de pols te houden en desgewenst nader onderzoek
te doen naar de oorzaken van dit achterblijvende resultaat.
Op één dag zijn maximaal 69 juvenielen gezien (10 augustus 2021) in stapsteen 11
Gilzewouwerbeek. Wanneer we het maximum per landhabitat-element sommeren bedraagt
het gebiedstotaal 102 juvenielen. Aangezien de dieren zich verder door het gebied verplaatsen,
is er kans op dubbeltellingen. Daar staat echter tegenover dat per ronde slechts een beperkt
deel van het totaal aantal aanwezige juvenielen gezien wordt. De struwelen in
Gilzewouwerbeek (stapsteen 11) zijn bovendien hoog en breed ontwikkeld, waardoor ze
minder overzichtelijk zijn en zonnende boomkikkers gemakkelijk gemist worden.
Gedurende de tellingen in het landhabitat zijn eveneens verschillende (sub)adulte boomkikkers
waargenomen (tabel 5). Deze waarnemingen zijn gedaan in elementen 11.9, 11.12 en 11.13.
Niet verwonderlijk zijn dit elementen waar ook juvenielen zijn gezien; de grootste
onderzoeksinspanning is namelijk geleverd in struwelen nabij koorwateren. De kans op het
missen van (sub)adulten in de overige terreindelen is dan ook groot.
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Tabel 4. Resultaten monitoring landhabitat juveniele boomkikkers stapsteen 11 Gilzewouwerbeek.
Element

20-7-2021

3-8-2021

11.1

0

11.2

0

10-8-2021

24-8-2021

2-9-2021

MAX

0

0

0

0

0

0

0

0

11.3

0

0

0

0

11.4

0

0

0

0

11.5

0

0

0

0

11.6

0

0

0

0

11.7

0

0

0

0

11.8

0

0

0

0

0

26

21

0

0

41

11.9

41

11.10

16

4

10

0

0

16

11.11

3

17

38

0

0

38

11.12

3

0

3

11.13

3

0

3

11.14

0

0

0

11.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

6

1

102

11.16

0

0

0

0

11.17
11.18
11.19
TOTAAL
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Tabel 5. Resultaten monitoring landhabitat (sub)adulte boomkikkers stapsteen 11 Gilzewouwerbeek.
Element

20-7-2021

3-8-2021

11.1

0

11.2

0

10-8-2021

24-8-2021

2-9-2021

MAX

0

0

0

0

0

0

0

0

11.3

0

0

0

0

11.4

0

0

0

0

11.5

0

0

0

0

11.6

0

0

0

0

11.7

0

0

0

0

11.8

0

0

0

0

0

11.9

1

2

3

0

0

3

11.10

0

0

0

0

0

0

11.11

0

0

0

0

0

0

11.12

0

2

2

11.13

1

0

1

11.14

0

0

0

11.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

6

11.16

0

0

0

0

11.17
11.18
11.19
TOTAAL
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Foto 2. Poel 11E met braamstruweel 11.10 waarin maximaal 16 juveniele boomkikkers zijn gevonden.

Foto 3. Juveniele boomkikkers in de overgang van ruigte naar struweel nabij poel 11F.
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3.2.2 Stapsteen 12 Eikbergseweg-Gilzeweg
In tabel 6 zijn de resultaten van de monitoring in het landhabitat in stapsteen 12 EikbergsewegGilzeweg opgenomen. Er zijn maximaal 6 jonge boomkikkers in het gebied gevonden. Daarmee
is er direct sprake van succesvolle voortplanting, ondanks het feit dat de wateren recent zijn
aangelegd en daardoor nog in een pionierstadium bevinden, met nauwelijks watervegetatie,
waardoor voedsel en/of schuilmogelijkheden voor de larven zeer beperkt aanwezig zijn.
Vermoedelijk is slechts een beperkt aantal juvenielen aan land gekomen. Naarmate het water
zich de komende jaren verder ontwikkelt, ontstaat vanzelf een betere uitgangssituatie voor
opgroeiende larven en lijkt een toename van kooractiviteit en succesvolle voortplanting heel
aannemelijk.
Gedurende de tellingen bleek dat de dieren zich ophielden in de struwelen en ruigte op de
westelijke perceelsgrenzen van het gebied (foto 4). Deze elementen waren nog niet
opgenomen in de monitoringkaarten. Daarom zijn deze gaandeweg toegevoegd; de meest
recente kaart is te vinden in bijlage 1. Gedurende de tellingen zijn geen (sub)adulte
boomkikkers waargenomen. Overigens moeten veel elementen zich nog verder ontwikkelen tot
volwaardige (braam)struwelen (foto 5), maar de uitgangssituatie, zo kort na inrichting, is heel
hoopvol.
Tabel 6. Resultaten monitoring landhabitat juveniele boomkikkers stapsteen 12 Eikbergseweg-Gilzeweg.
Element
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20-7-2021

3-8-2021

2-9-2021

MAX

12.1

0

0

0

0

12.2

0

0

0

0

12.3

0

0

0

0

12.4

0

0

0

0

12.5

0

0

0

0

12.6

0

0

0

0

12.7

1

5

0

5

12.8

0

1

0

1

TOTAAL

1

6

0

6
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Foto 4. Juveniele boomkikkers op de westelijke perceelsgrens van stapsteen 12 Eikbergseweg-Gilzeweg.

Foto 5. Stobben, ruigte en bramen in element 12.2. De struwelen moeten zich grotendeels nog
ontwikkelen tot volwaardig landhabitat van boomkikkers.
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3.2.3 Stapsteen 16 Blookweg
In tabel 7 zijn de resultaten van de monitoring in het landhabitat in stapsteen 16 Blookweg
opgenomen. Direct op de eerste dag werden maar liefst 41 jonge boomkikkers geteld, waarvan
35 bij poel 16A en 6 in de struwelen bij poel 16B. Nu de wateren zich verder ontwikkelen, zien
we direct een stijging in het voortplantingssucces. Voor het eerst zijn uit beide wateren jonge
boomkikkers de kant op gekomen.
Opvallend is dat de aantallen juvenielen in de twee daaropvolgende bezoeken beduidend lager
uitvielen met slechts 6 dieren op 10 augustus 2021 en 1 op 24 augustus 2021. De oorzaak
hiervan is niet bekend. Het kan duiden op een verminderde overleving in het landhabitat. Ook
is het mogelijk dat de dieren al snel verder wegtrekken en dan niet meer waargenomen worden
tijdens de monitoring. De oppervlakte geschikt, zonbeschenen landhabitat rondom de poelen is
vrij beperkt vanwege de ligging in het bos. Zo werd een deel van de 35 juvenielen bij poel 16A
waargenomen in de beschaduwde bramen aan de zuidzijde van de poel die nog niet waren
opgenomen op de monitoringkaarten. Inmiddels zijn deze toegevoegd als uitbreiding van
struweel 16.1, zie bijlage 1. Mogelijk trekken dieren ook nog verder weg naar de (zuidelijke)
bosranden van het perceel. Geadviseerd wordt om in de komende jaren een vinger aan de pols
te houden en te onderzoeken of dit fenomeen zich vaker voordoet en, zo ja, de mogelijke
oorzaken te achterhalen. Daarbij kan de monitoring uitgebreid worden met op het oog minder
interessante struwelen en bosranden.
Het is ook opmerkelijk dat gedurende de tellingen geen (sub)adulte boomkikkers zijn
waargenomen. Het meeste landhabitat beslaat een beperkt oppervlak en is goed te overzien,
waardoor de kans om dieren te missen beduidend kleiner is dan in stapsteen 11
Gilzewouwerbeek. Dit bleek ook vorig jaar toen 9 (sub)adulten werden geteld in stapsteen 16
Blookweg; een hoog aantal op een kooractiviteit van 23 mannetjes. Mogelijk trekken
(sub)adulten ook verder weg naar locaties waar niet gemonitord wordt.
Tabel 7. Resultaten monitoring landhabitat juveniele boomkikkers stapsteen 16 Blookweg.
Element
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20-7-2021

10-8-2021

24-8-2021

MAX

16.1

35

4

0

35

16.2

4

2

1

4

16.3

2

0

0

2

TOTAAL

41

6

1
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3.3 POPULATIEONTWIKKELING
Sinds 2020 vindt in alle ingerichte EVZ-stapstenen monitoring plaats conform de
gestandaardiseerde methode uit het monitoringprotocol (Van de Koppel & Crombaghs, 2021).
Daarmee wordt het maken van een vergelijking door de jaren heen mogelijk. Daarnaast heeft
dhr. J. Stoutjesdijk sinds 2014 boomkikkertellingen uitgevoerd in stapsteen 11 Gilzewouwerbeek. Daardoor was van dit gebied, bij aanvang van de monitoring in 2020, al een meetreeks
van zes jaar beschikbaar. Ondanks dat de methodiek mogelijk afwijkt van het monitoringprotocol (Van de Koppel & Crombaghs, 2021), kunnen de cijfers voorzichtig vergeleken worden
met voorgaande jaren om een trend te bepalen.
In figuren 3 en 4 zijn de populatieontwikkelingen sinds 2014 weergegeven voor respectievelijk
de kooractiviteit en de voortplanting. Net als in 2020 is een sterke stijging van de kooractiviteit
zichtbaar. Zowel het aantal koorroepende mannetjes in stapsteen 11 Gilzewouwerbeek als in
stapsteen 16 Blookweg is flink toegenomen. Daar komt in 2021 stapsteen 12 EikbergsewegGilzeweg bij als derde gebied waar kooractiviteit van boomkikkers is vastgesteld.
Ook de mate van voortplanting is sterk gestegen ten opzichte van 2020. Enerzijds is het aantal
getelde juvenielen in stapsteen 11 Gilzewouwerbeek flink toegenomen, anderzijds neemt de
voortplanting in stapsteen 16 Blookweg nu ook serieuzere vormen aan. Daar bovenop komen
de bescheiden aantallen van stapsteen 12 Eikbergseweg-Gilzeweg.
Opvallend is dat het totaal aantal aangetroffen juvenielen in de zelfde orde van grootte ligt als
het totaal aantal koorroepende mannetjes. Ondanks dat juvenielen in het landhabitat veel
gemakkelijker worden gemist dan roepende mannetjes, mag verwacht worden dat er
verhoudingsgewijs meer juvenielen geteld worden bij goede voortplanting. Dat zien we ook bij
andere, gezonde boomkikkerpopulaties. De voornaamste oorzaak zal liggen in het feit dat
diverse wateren in de EVZ nog in een redelijk pionierstadium verkeren en daardoor niet
optimaal opgroeigebied zijn voor boomkikkerlarven. Het gaat zowel om de recent aangelegde
wateren in stapstenen 12 en 16, als opgeschoonde wateren in stapsteen 11. Dit zien we ook
terug in de resultaten: de voortplanting in stapsteen 11 Gilzewouwerbeek is op een redelijk
goed niveau gekomen en de voortplanting in stapsteen 16 Blookweg is aanzienlijk beter dan in
2020, toen de wateren er pas net lagen. Met verder ontwikkelende wateren en groeiende
populaties, mag verwacht worden dat het aantal juvenielen de komende jaren sterker stijgt,
zeker op locaties waar nog volop ruimte is.
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Figuur 3. Ontwikkeling van de kooractiviteit (aantal koorroepende mannetjes) van boomkikker in de EVZ
Breda.

Figuur 4. Ontwikkeling van de voortplanting (aantal juvenielen) van boomkikker in de EVZ Breda.
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CONCLUSIES
4.1 STAPSTEEN 11 GILZEWOUWERBEEK
De populatie boomkikkers in stapsteen 11 Gilzewouwerbeek is nog steeds groeiende. In 2021
namen minstens 72 mannetjes deel aan de kooractiviteit. Ten opzichte van voorgaande jaren
verbetert ook de spreiding door het gebied, met in vier poelen roepende mannetjes, variërend
van 5 tot 40 individuen per water.
Voor het vierde jaar op rij is er ook sprake van succesvolle voortplanting in deze stapsteen. Het
totaal aantal waargenomen juvenielen is flink toegenomen ten opzichte van eerdere jaren tot
102 in 2021. Bovendien zijn de jonge boomkikkers afkomstig uit drie verschillende wateren,
waar in voorgaande jaren alleen juvenielen bij poel 11F zijn waargenomen. Daarbij dient te
worden opgemerkt dat, met de uitbundige kooractiviteit, een hoger aantal juvenielen in deze
stapsteen mag worden verwacht. Vooral het nagenoeg ontbreken van juvenielen aan de
oostzijde van de beek (slechts één individu nabij poel 11C) is opvallend. Voor poel 11C kan dit
verklaard worden door het feit dat de poel recent is opgeschoond en zich weer moet
ontwikkelen. Waarom de 20 roepers in poel 11D niet tot succesvolle voortplanting hebben
geleid is onduidelijk. Om de populatie verder te laten groeien en in het kader van
risicospreiding, is het van belang de situatie goed in de gaten te houden en desgewenst nader
onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van dit achterblijvende resultaat.
Een positieve ontwikkeling is dat er wederom natuurlijke verspreiding vanuit stapsteen 11
Gilzewouwerbeek naar nabijgelegen gebied heeft plaatsgevonden. Waar in 2020 stapsteen 16
Blookweg werd gekoloniseerd is in 2021 stapsteen 12 Eikbergseweg-Gilzeweg gekoloniseerd.
Ook lijkt zich een kleine populatie in één of meerdere particuliere poelen aan de Lijndonkseweg
te vestigen. Zoals verwacht, ontwikkelt stapsteen 11 Gilzewouwerbeek zich tot de, tot op
heden, belangrijkste bronpopulatie in de EVZ.

4.2 STAPSTEEN 12 EIKBERGSEWEG-GILZEWEG
In 2021 zijn voor het eerst boomkikkers waargenomen in stapsteen 12 Eikbergseweg-Gilzeweg.
Hier werden in het voorjaar maximaal 18 roepende mannetjes gehoord, verspreid over de twee
grote, recent aangelegde poelen. Ondanks het pionierstadium van deze wateren en de
betrekkelijk kleine braamstruwelen in het gebied, werden in de zomer 6 jonge boomkikkers
gevonden. De verwachting is dat deze aantallen de komende jaren flink kunnen groeien,
naarmate het gebied zich verder ontwikkelt. Vanuit hier kan dan ook verdere uitbreiding naar
stapsteen 13 Eikberg en stapsteen 14A Woestenberg plaatsvinden.

4.3 STAPSTEEN 16 BLOOKWEG
Na de eerste waarnemingen van boomkikkers in stapsteen 16 Blookweg in 2020, ontwikkelt
deze populatie zich in snel tempo. In 2021 werden maar liefst 57 koorroepende boomkikkers
geteld in de twee poelen in het gebied. Met een verdere ontwikkeling van het habitat, werd
ook een sterke toename in de natuurlijke reproductie verwacht. Uit beide wateren kwamen
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jonge boomkikkers voort. Het totale aantal waargenomen juvenielen viel echter tegen, afgezet
tegen het aantal roepende mannetjes. Later in de zomer werden nauwelijks nog juvenielen
gezien. Dit kan duiden op een verminderde overleving in het landhabitat of het snel verder
wegtrekken van dieren naar de ruimere omgeving. Van belang is om de komende jaren de
populatieontwikkeling in de gaten te houden, na te gaan of dit fenomeen zich vaker voordoet
en, zo ja, de mogelijke oorzaken te achterhalen.

4.4 OVERIGE EVZ-STAPSTENEN
De boomkikker heeft zich nog niet gevestigd in de overige onderzochte EVZ-stapstenen. Hier
werden geen roepende boomkikkers waargenomen en daarom is niet gezocht naar dieren in
het landhabitat. Voor stapsteen 13 Eikberg en stapsteen 14A Woestenberg is kolonisatie op
korte termijn mogelijk, gezien de ligging nabij de bezette stapstenen. Vermoedelijk zal
verspreiding naar stapsteen 3 Leijweg en stapsteen 17 Minervum langer op zich laten wachten,
gezien de ruimere afstand en het feit dat stapstenen in het tussenliggende gebied grotendeels
nog moeten worden ontwikkeld. Voortzetting van de monitoring van kooractiviteit conform het
monitoringprotocol (Van de Koppel & Crombaghs, 2021) wordt geadviseerd voor deze
gebieden. Indien vastgesteld kan vanaf dat jaar ook worden begonnen met het zoeken naar
jonge boomkikkers in het landhabitat.

4.5 VRIJWILLIGERS
Naast het uitvoeren van de monitoring conform het monitoringprotocol, was het instrueren en
enthousiasmeren van vrijwilligers een belangrijk onderdeel van het project. Ten opzichte van
2020 is de monitoringgroep behoorlijk uitgebreid, met name te danken aan de leden van de
Madese NatuurVrienden. In totaal hebben zes vrijwilligers deelgenomen aan de monitoring:
dhr. W. Borm, dhr. W. en mevr. W. Bijleveld, dhr. C. Broks, dhr. E. van der Hoeven en dhr. K.
van Meel. Daarnaast hebben ook dhr. R. van Breemen, mevr. J. Roovers en dhr. W. Schuitema
(medewerkers van gemeente Breda) deelgenomen aan de monitoring. Bij deze willen we een
ieder heel hartelijk danken voor hun inzet.
Helaas hebben de landelijke corona-maatregelen ertoe geleid dat de koormonitoring zonder
vrijwilligers moest worden uitgevoerd. Vanwege de versoepelingen gedurende het seizoen,
konden zij wel deelnemen aan de monitoring van juveniele boomkikkers. Uiteindelijk hebben
niet alle opgegeven vrijwilligers ook daadwerkelijk mee kunnen doen met monitoring. De
vrijwilligers die wel deel hebben kunnen nemen, hebben inmiddels de nodige ervaring met de
boomkikkermonitoring in het landhabitat opgedaan. Verdere opleiding, deelname door alle
vrijwilligers en deelname bij zowel koor- als juvenielentellingen is gewenst in 2022.
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BIJLAGE 1. MONITORINGKAARTEN STAPSTENEN 3, 11, 12, 13, 14A, 16 EN 17
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Begrenzing stapsteen

Landhabitat

Waterhabitat

N

EVZ stapsteen 3 Leijweg

Begrenzing stapsteen

Landhabitat

Waterhabitat

N

EVZ stapsteen 11 Gilzewouwerbeek

Begrenzing stapsteen

Landhabitat

Waterhabitat

EVZ stapsteen 12 Eikbergseweg-Gilzeweg

N

EVZ stapsteen 13 Eikberg
Waterhabitat
Landhabitat
Begrenzing stapsteen

N

EVZ stapsteen 14A Woestenberg
Waterhabitat
Landhabitat
Begrenzing stapsteen

N

EVZ stapsteen 16 Blookweg
Waterhabitat
Landhabitat
Begrenzing stapsteen

N

EVZ stapsteen 17 Minervum
Waterhabitat
Landhabitat
Begrenzing stapsteen

N

