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Algemene kenmerken:  
Amfibie, nachtdier. 
Lengte: 6,5 tot 8 centimeter. 
Leeftijd: 10 jaar, mogelijk ouder. 
 
Varianten: 
De gemarmerde renkikker wordt ook roodpootrenkikker genoemd. Hij is grijsbruin tot 
groen met op rug en poten een patroon van donkerbruine tot zwarte vlekken met een 
lichte zoom. De binnenkant van de poten is helderrood, de buik wit. De kikkers kunnen 
lichter of donkerder van kleur worden als camouflage en om hun lichaamstemperatuur 
te regelen. Er zijn geen ondersoorten bekend. 
 
Natuurlijk gedrag: 
De gemarmerde renkikker leeft in Afrika in regenwouden en op savannen die in 
regentijd moerassig worden. Op de bodem is hij snel, maar hij klimt ook in struiken en 
bomen. Hij is vooral ’s nachts actief, overdag graaft hij zich vaak in vochtige bodem in. 
 
Huisvesting: 
Lees het Praktisch document over ‘Het terrarium’ voor informatie over het opzetten, 
inrichten en onderhouden van een terrarium. 
U kunt de gemarmerde renkikker in kleine groepjes houden, bijvoorbeeld een man met 
één of twee vrouwen. Kies dieren van gelijke grootte, kleinere dieren worden soms 
opgegeten. Neem een terrarium van minimaal 60 x 75 x 60 cm (l x b x h). Kies 
materiaal dat tegen vocht kan. Zet de bak licht maar niet in de volle zon.  
Kies een dichte achterwand. Maak een 8-10 cm dikke bodemlaag zodat de kikkers zich 
kunnen ingraven. Daarvoor is schors, turfmolm en kokosvezel geschikt, dek dat af met 
mos dat vocht vasthoudt. Richt de bak in met klimtakken, stobben, druivenstronken en 
grootbladige planten (liefst in pot zodat ze goed schoon te maken zijn) en gebruik 
kurkschors platen als schuilplek. Houd wel voldoende vrije grond over. Het terrarium 
moet voor ¼ uit water van 5 cm diep bestaan, zoals een bak of schaal. Leg er een tak 
in zodat de kikkers er gemakkelijk uit kunnen klimmen, maak geen steile kanten. 
Zorg overdag voor een luchtvochtigheid van 50-70% , ’s nachts 70- 80%. Sproei ’s 
avonds lauw water zodat de luchtvochtigheid ’s nachts oploopt, breng deze ’s ochtends 
bij licht weer terug door ventilatie. De ventilatie moet voldoende zijn om de condens 
die ’s nachts ontstaat in de ochtend weer te laten opdrogen. Gebruik een hygrometer 
en thermometer ter controle. Gebruik alleen zacht water zonder chloor in het 
terrarium, met een DH kleiner dan 7 en een pH van 7. Wilt u kweken dan zijn een 
droge en een natte periode nodig: lees daarover de huisdierenbijsluiter. 
Gebruik daglichtlampen met voldoende UV-B licht. Zet ze op een schakelklok en laat ze 
14 uur per dag branden. Scherm ze goed af zodat de dieren zich niet kunnen branden. 
’s Avonds en ‘s nachts kunt u een maanlichtlamp gebruiken.  
De temperatuur moet overdag 24-27 graden zijn, ’s nachts 22-23 graden. Zorgen de 
lampen niet voor genoeg warmte, verwarm dan bij met een spotje of warmtematje. 
Zorg voor voldoende zitplaatsen onder de lampen.  
 
 

Verzorging: 
Raak kikkers niet aan vanwege de gevoelige huid; moet het toch, was de handen dan 
eerst zonder zeep en laat ze nat. Laat de kikkers liever in een bakje lopen. Vervoer ze 
in een plastic bakje met vochtig mos. Verwijder dagelijks ontlasting en vuil en 
verschoon dagelijks of om de dag het water. Spoel losse voorwerpen geregeld af. Maak 
meerdere keren per jaar het hele terrarium schoon. Moet u schoonmaakmiddel 
gebruiken, spoel dan goed na. Was uw handen na afloop met zeep.  
 
Voeding: 
Voer de kikkers met insecten als krekels, vliegen en motten. Voer liefst levende 
insecten of beweeg ze met een voertang. Verwijder niet opgegeten prooidieren. Voer 
de insecten goed als u ze niet direct geeft. Bepoeder prooidieren met een vitamine- en 
mineralenmengsel voor terrariumdieren met calcium en vitamine D3. Voer volwassen 
dieren 2 tot 3 keer per week, voer jonge dieren dagelijks met fruitvliegjes. Voer liefst 
als het licht uitgaat; vaak worden de kikkers echter ook actief als u overdag voert. 
 
Gezondheid en ziekte: 
Gezonde kikkers zijn actief, niet mager en hebben een gave, vochtige huid, goede 
eetlust en geen afwijkende ontlasting. Infecties met schimmels, bacteriën en 
darmparasieten kunnen voorkomen. De schimmel Batrachochytrium dendrobatidis is 
dodelijk. Tekort aan calcium of vitamine D3 kan tot rachitis lijden, een botaandoening. 
Tijdens de metamorfose van kikkervisje tot kikker kunnen misvormingen ontstaan. 
 
Ervaring: 
Voor het op een verantwoorde wijze houden van dit huisdier is geen specifieke 
ervaring nodig. Zorg dat u zich van tevoren goed informeert. 
 
Aanschaf en kosten: 
Let bij aanschaf goed op de gezondheid. Kies nakweekdieren, wildvang dieren zijn 
minder sterk. Zet het terrarium twee weken voor de aanschaf klaar om te stabiliseren. 
Plaats nieuwe dieren enkele weken in quarantaine.  
Eenmalige kosten: de kikkers, een terrarium met inrichting en techniek. 
Terugkerende kosten: voedseldieren, vitamine- en mineralenmengsel, vervangende 
inrichting, vervanging lampen, elektriciteitskosten, eventuele dierenartskosten. 
 
Deze samenvatt ing is  een verkorte hand leid ing b i j  de aanschaf.  
Lees de Huisdierenbijs lu iter  van de gemarmerde renkikker  en het 
praktisch document ‘Het terrar ium ’  op www.l icg.nl  om goed voor d it 
d ier  te kunnen zorgen.  
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