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Amfibie of reptiel? 

• Reptiel  

 

- Koudbloedig 

- Leven voornamelijk op 

land 

- Dikke geschubde huid 

- Ademhaling via longen 

- Direct contact bij paring 

- Ei met harde schaal 

- Oorspronkelijke vorm bij 

geboorte 

• Amfibie 

 
- Koudbloedig 
- Leven ook in het water 
- Dunne huid met klieren 
- Ademhaling via longen 
en/of huid 
- Meestal geen direct 
contact bij paring 
- Zachte eieren in water 
- Worden vaak geboren als 
larven 



5 inheemse salamanders 

 

 

 

• Vuursalamander 

• Alpenwatersalamander 

• Kamsalamander 

• Vinpootsalamander 

• Kleine watersalamander 

 

 

http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Vuursalamander/tabid/1360/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Vuursalamander/tabid/1360/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Vuursalamander/tabid/1360/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Vuursalamander/tabid/1360/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Alpenwatersalamander/tabid/1364/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Kamsalamander/tabid/1365/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Vinpootsalamander/tabid/1359/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Kleinewatersalamander/tabid/1362/Default.aspx


Vuursalamander 



alpenwatersalamander 



kamsalamander 



vinpootsalamander 



Kleine watersalamander watersalamander 



5 inheemse padden 

 

 

 

• Vroedmeesterpad 

• Geelbuikvuurpad 

• Knoflookpad 

• Gewone pad 

• Rugstreeppad  

http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Vroedmeesterpad/tabid/1363/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Vroedmeesterpad/tabid/1363/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Vroedmeesterpad/tabid/1363/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Vroedmeesterpad/tabid/1363/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Geelbuikvuurpad/tabid/1366/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Knoflookpad/tabid/1367/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Gewonepad/tabid/1368/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Rugstreeppad/tabid/1370/Default.aspx


vroedmeesterpad 



geelbuikvuurpad 



knoflookpad 



Gewone pad pad 



rugstreeppad 



6 inheemse kikkers 

 

 

 

• Boomkikker 

• Heikikker 

• Bruine kikker 

• Poelkikker (kleine groene kikker) 

• Bastaardkikker (middelste groene kikker) 

• Meerkikker (grote groene kikker) 

 

http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Boomkikker/tabid/1371/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Boomkikker/tabid/1371/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Boomkikker/tabid/1371/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Boomkikker/tabid/1371/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Heikikker/tabid/1372/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Bruinekikker/tabid/1373/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Poelkikker/tabid/1374/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Bastaardkikker/tabid/1375/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Meerkikker/tabid/1376/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Meerkikker/tabid/1376/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Meerkikker/tabid/1376/Default.aspx


boomkikker 



heikikker 



Bruine kikker kikker 



poelkikker 



bastaardkikker 



meerkikkermeerkikker 



Exoten  

 

 

 

 

• Amerikaanse brulkikker (Limburg) 

• Italiaanse kamsalamander 

• Springkikker  

http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Exoten/Amerikaansebrulkikker/tabid/1379/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Exoten/Amerikaansebrulkikker/tabid/1379/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Exoten/Amerikaansebrulkikker/tabid/1379/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Exoten/Amerikaansebrulkikker/tabid/1379/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Exoten/Amerikaansebrulkikker/tabid/1379/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Exoten/Amerikaansebrulkikker/tabid/1379/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Exoten/ItaliaanseKamsalamander/tabid/1377/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Amfibieën/Exoten/Springkikker/tabid/1574/Default.aspx


brulkikker 



Herkennen amfibieën  

 

 

• Herkenningskaarten Ravon 

• Herpetofauna app 

• OBSMAPP en iObs  

• www.waarneming.nl   

http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Herkenningskaarten/tabid/1490/Default.aspx
http://ravon.nl/Infotheek/Soortinformatie/Herkenningskaarten/tabid/1490/Default.aspx
http://www.waarneming.nl/


Ziekten en plagen 

 

 

 

• Amfibieschimmels (Batrachochytrium dendrobatidis 

(Bd) en B. salamandrivorans (Bsal) veroorzaken de 

infectieziekte chytridiomycose. 

• Ranavirussen  

• Exoten (zowel dier als plant) 

• Werk met een hygiëneprotocol  

http://ravon.nl/Diensten/Onderzoek/Ziekteendoodsoorzaak/Bsal/tabid/3819/Default.aspx
http://ravon.nl/Diensten/Onderzoek/Ziekteendoodsoorzaak/Bsal/tabid/3819/Default.aspx
http://ravon.nl/Diensten/Onderzoek/Ziekteendoodsoorzaak/Bsal/tabid/3819/Default.aspx
http://ravon.nl/Diensten/Onderzoek/Ziekteendoodsoorzaak/Bsal/tabid/3819/Default.aspx
http://ravon.nl/Diensten/Onderzoek/Ziekteendoodsoorzaak/Bsal/tabid/3819/Default.aspx
http://ravon.nl/Diensten/Onderzoek/Ziekteendoodsoorzaak/Bsal/tabid/3819/Default.aspx
http://ravon.nl/Portals/0/Pdfx/Hygiene protocol.pdf


Ecologische waarde 

 

• Leefgebied voor veel dier- en plantensoorten 

• Voortplantingsgebied voor amfibieën 

• In een voortplantingspoel voor amfibieën mogen GEEN 
vissen in zitten 

• “Stepping- stones” oftewel verbindingszones van het ene 
na het andere gebied. Dieren hebben deze nodig, om zich 
in de landschap te kunnen verplaatsen  

 

 



Plaatsing gebieden Limburg  

 

 

• Kaart Limburg  

http://portal.prvlimburg.nl/gisviewer/viewer.do?appCode=0965c1f2af59ae520624be9ee03b3d2d&forceViewer=true&cmsPageId=1


Aandachtsoorten  

Algemeen: Planten, vleermuizen, (weide)vogels, (vissen), insecten, 
amfibieën  

 

Leefwijze amfibieën: 

• Leven deels in het water en deels op het land 

• Veel amfibieën brengen grootste deel van het jaar op het land 
door 

• Voor voortplanting hebben zij stilstaand water nodig 

• Meeste Nederlandse soorten leggen in poelen 

     hun eieren 

• Daaruit ontwikkelen zich vrij-zwemmende 

     larven 

• Deze wisselen na enige tijd  van gedaante 

• Jonge dieren verlaten het water weer 

• Overwintering op land in takkenhopen, rillen, modder 

 

 



Aanleg poelen 

• Wanneer?  

– Hele jaar / droge periode 

 

• Waar?  

– Laagte, zon, nabij ruigte/struweel, geen invloed beken / inspoeling eutrofierende 

stoffen 

 

• Hoe diep? 

– 0,5 – 1 m beneden GLG 

 

• Grootte? 

– Ø 20 – 30 m  

 

• Vorm? 

– Talud 1:3, met name noordzijde 

 

• Vergunning en subsidie? www.omgevingsloket.nl en https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-

landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/  

– Aanlegvergunning bij gemeente (verschilt per gemeente) 

– Ontgrondingsvergunning bij provincie (vrijstelling: ontgrondingen die niet dieper 

plaatsvinden dan 3 meter, geen grotere oppervlakte hebben dan 400 m² en niet omvangrijker zijn dan 500 

m³ (aan deze drie eisen dient tegelijkertijd voldaan te zijn) 

http://www.omgevingsloket.nl/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/


Dwarsdoorsnede poel 



Wet Natuurbescherming 

Vanaf 2017 bestaat Wet natuurbescherming in NL 

 

Doel: beschermen van alle wild levende planten en dieren: zorgplicht.  

      Wet geldt voor iedereen.  

 WNb is een samenvoeging van boswet, flora/faunawet en 
natuurbeschermingswet 

 Voor meer duidelijkheid zijn gedragscodes geschreven, deze gelden 
voor bestendig beheer op plekken waar beschermde soorten aanwezig 
zijn: https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-overige-organisaties?inheritRedirect=true  

 Stappenplan werkvoorbereiding: 
 Werklocatie inventariseren (welke soorten aanwezig, waar liggen verblijf- rust- en 

groeiplaatsen?) 

 Heldere opdrachtbeschrijving (welke werkzaamheden, op welke manier en welk 
eindbeeld?) 

 Risicoanalyse (is het werk uitvoerbaar?) 

 Plan van aanpak wet natuurbescherming (indien nodig, vergunningen) 

 Werk uitvoeren met deskundig personeel 

 Werk voortdurend monitoren of pva wordt nageleefd 

 

https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-overige-organisaties?inheritRedirect=true
https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-overige-organisaties?inheritRedirect=true
https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-overige-organisaties?inheritRedirect=true
https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-overige-organisaties?inheritRedirect=true
https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-overige-organisaties?inheritRedirect=true
https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-overige-organisaties?inheritRedirect=true


Beschermd 

 

  

 
 

 

Europees beschermd 

(habitatrichtlijn) 

Nationaal beschermd (soms 

provinciaal afwijkend) 

Boomkikker Alpenwatersalamander  

Geelbuikvuurpad  Bruine kikker  

Heikikker  Gewone pad  

Kamsalamander  Kleine watersalamander  

Knoflookpad  Meerkikker  

Poelkikker  Middelste groene kikker  

Rugstreeppad  Vinpootsalamander  

Vroedmeesterpad  Vuursalamander  



Beheer van poelen 

 

 

 

1. Doel beheer: 

 poel in stand houden 

 verlanding tegen gaan 

 concreet onderhoud hangt af van welke dieren/ soorten planten 

aanwezig zijn 

 

2. Stappenplan beheer: 

 Kijken welke dieren/ planten aanwezig zijn (inventarisatie) 

 Beheermaatregelen vaststellen (wat gaan wij doen en op welke 

manier) 

 Tijdstip onderhoud, wanneer mag onderhoud uitgevoerd 

worden (wet natuurbescherming) 

 Uitvoeren onderhoud (volgens gedragscode) 

 



Beheerwerkzaamheden poelen  

 

 

Werkzaamheden: 

 

1.Onderhoud van de poelranden 

 Maaien 

 Houtachtige beplanting snoeien/ afzetten 

 

2.Onderhoud van het water zelf 

 Wateroppervlakte open houden 

 Planten (resten) en slib (detritus) uit de poel verwijderen 

 Verwijderd materiaal 1 dag laten liggen, zodat evt. aanwezige 

dieren/ larven terug het water in kunnen kruipen of in de buurt 

op een ril/hoop leggen 

 



Beheer poelranden 



Beheer wateroppervlak  



Beheereisen (provinciaal) 

 Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de lente 
uit open water. Voor behoud van voldoende open water wordt het element 
periodiek opgeschoond. Incidenteel mag het element in de zomerperiode 
droogvallen; 

 Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element als veedrinkpoel 
wordt voorkomen. Bij het gebruik als veedrinkpoel is minimaal de helft van 
de oeverlengte uitgerasterd; 

 Maximaal 25% van de oeverlengte is begroeid met inheemse bomen en/of 
struiken; 

 Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het 
element gebruikt worden; 

 Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden 
uitgezet of gekweekt; 

 Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element; 

 Maai- en schoningswerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 
september en 15 oktober. 

 

 

Bron:  

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/de-index-natuur-en-
landschap/landschapselementtypen/l01-groenblauwe-landschapselementen/l01-01-poel-en-klein-historisch-water/  

 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/de-index-natuur-en-landschap/landschapselementtypen/l01-groenblauwe-landschapselementen/l01-01-poel-en-klein-historisch-water/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/de-index-natuur-en-landschap/landschapselementtypen/l01-groenblauwe-landschapselementen/l01-01-poel-en-klein-historisch-water/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/de-index-natuur-en-landschap/landschapselementtypen/l01-groenblauwe-landschapselementen/l01-01-poel-en-klein-historisch-water/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/de-index-natuur-en-landschap/landschapselementtypen/l01-groenblauwe-landschapselementen/l01-01-poel-en-klein-historisch-water/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/de-index-natuur-en-landschap/landschapselementtypen/l01-groenblauwe-landschapselementen/l01-01-poel-en-klein-historisch-water/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/de-index-natuur-en-landschap/landschapselementtypen/l01-groenblauwe-landschapselementen/l01-01-poel-en-klein-historisch-water/
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Straatkolken  



Mogelijke oplossingen 



Mogelijke oplossingen 









Vragen?  

 



Welke padjes zie je hier? 



Welke pad houdt van dit biotoop? 



Welke pad zien we hier en wat is hier vergeten? 



Geelbuikvuurpad en handschoenen  



Welke kikker houdt van braamstruweel? 



Boomkikker  



Is dit een goede poel? 

 



Is dit een goede poel? 

 



In deze poel leven kamsalamanders. 

Het is eind april. Wordt deze poel 
binnen de regels van de wet 
natuurbescherming geschoond?  

 



Van welke amfibie zijn deze eieren? 



Van welke amfibie zijn deze eieren? 



Wat is dit?  



Vervolg 

 

 

 

• Praktijkochtend / poelen kijken zaterdag 30 september 

2017 van 8.30 tot 13 uur. Samenkomst bij………. 

 

• Denk aan kleding die past bij natte omstandigheden.  

 



Bedankt voor uw aandacht !  


