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DOJHPHQHLQOHLGLQJ

'HRS]HWYDQGH]HVWXGLHLVGDQN]LMPRQLWRULQJPHHUWHZHWHQWHNRPHQ
RYHUGHYHUVSUHLGLQJYDQGHDPILELH噄QLQKHWDOJHPHHQHQGH
NDPVDODPDQGHULQKHWELM]RQGHULQKHW*UHQVSDUN'H=RRP̢.DOPWKRXWVH
KHLGH




NRUWHLQWURGXFWLHWRWKHWVWXGLHJHELHG


7XVVHQ$QWZHUSHQHQ%UHGDGHHOVRS1HGHUODQGVHQGHHOVRS%HOJLVFK
JURQGJHELHGOLJWHHQDDQHHQJHVORWHQHQZDDUGHYROERVHQQDWXXUJHELHG
YDQKD,QZHUGKHWGRRUGH%HQHOX[(FRQRPLVFKH8QLH
YRRUJHGUDJHQDOVWRHNRPVWLJJUHQVRYHUVFKULMGHQGSDUNZDWRQGHUWXVVHQ
EHNHQGVWDDWDOVKHWþ*UHQVSDUNGH=RRP̢.DOPWKRXWVHKHLGHÿ
,QPLGGHOVLVYRRUGLWJHELHGHHQSODQXLWJHZHUNWYRRUþKHULQULFKWLQJHQ
EHKHHUÿYRRUGHSHULRGH 1LHXZODQG$GYLHVHD 

9RRUKHWJUHQVSDUNZRUGWYRRUDOJHVWUHHIGQDDUXLWORSHQGH
QDWXXUGRHOW\SHVJDDQGHYDQGURJHWRWYRFKWLJHKHLGHVFKUDOHJUDVODQGHQ
VWXLI]DQGHQYHQQHQHQERVVHQPHWHHQJURWHYDULDWLHLQOHHIWLMG
VRRUWHQVDPHQVWHOOLQJHQVWUXFWXXU

0RPHQWHHOEHYDWKHW*UHQVSDUNKDERV'HERVVHQYRRUDOXLW
QDDOGKRXWVRRUWHQ FLUFDYDQKHWERVDUHDDO 'HORRIKRXWVRRUWHQ]LMQ
YRRUDODDQGHUDQGHQWHUXJWHYLQGHQ'HRYHULJHJHELHGVW\SHQþRSHQ
JHELHGÿ KD HQþODQGERXZÿ KD ]LMQYRRUKHWJURRWVWHGHHO
DDQGH%HOJLVFKH]LMGHJHVLWXHHUG 1LHXZODQG$GYLHVHD +HW
YRRUKHWJURRWVWHGHHORSHQJHELHGPHWKHLGHHQYHQQHQLQKHWRRVWHOLMN
GHHOYDQKHW*UHQVSDUNLVJHNHQGDOVGH.DOPWKRXWVHKHLGH





GRHOYDQKHWRQGHU]RHN


,QKHWQRRUGZHVWHOLMNGHHOYDQKHW*UHQVSDUNOLJWHHQZDWHUQDPHOLMNGH
/HHPSXWWHQZDDULQHHQSRSXODWLHNDPVDODPDQGHUV 7ULWXUXV
FULVWDWXV RQWGHNWZHUG'H]HVWXGLHPRHWRQGHU]RHNHQRIHU]LFKQRJ
SRSXODWLHVYDQGH]HURGHOLMVWVRRUWEHYLQGHQLQKHW*UHQVSDUN
,VKHWDQWZRRUG-$"'DQNRPWKHWHURSDDQRPJHSDVWHEHKHHUVVXJJHVWLHV
WHGRHQ]RGDWHUHHQYHLOLJHWRHNRPVWJHFUH噄HUGZRUGWYRRUGH
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NDPVDODPDQGHU2RNLQULFKWLQJVVXJJHVWLHVQDDUKHWLQVWDQGKRXGHQHQ
YHUELQGHQYDQGHSRSXODWLHVEHKRUHQWRWGHYHUHLVWHQ
,VKHWDQWZRRUG1HH"'DQ]DOHUPRHWHQRQGHU]RFKWZRUGHQKRHPHQGH
KXLGLJHSRSXODWLHNDQYHUVWHUNHQHQLQVWDQGKRXGHQ2QGHU]RHNRIHU
QLHXZHSRHOHQYHUELQGLQJV]RQHVHWFJHFUH噄HUGPRHWHQZRUGHQEHKRRUW
RRNWRWGHPRJHOLMNKHGHQ
:DDURPQXGHNDPVDODPDQGHU":DQWGHDDQGDFKWLJHOH]HU]DOGLUHFW
GRRUKHEEHQGDWGLWHHUGHUHHQDW\SLVFKHVRRUWLVYRRUHHQJHELHGGDW
YRRUQDPHOLMNEHVWDDWXLWHHQELRWRRSYDQKHLGHHQ]XUHYHQQHQ:HOGH
NDPVDODPDQGHUPDJJHQLHWHQYDQHHQXLWJHEUHLGHEHVFKHUPLQJ'H
NDPVDODPDQGHULVRSJHQRPHQLQHHQKDELWULFKWOLMQKHWLVHHQEHVFKHUPGH
GLHUVRRUWHQKHHIWKHWVWDWXXW]HOG]DDPRSGHURGHOLMVWHQ'XVKHWLV
GHWDDNYDQKHW*UHQVSDUNGDWGH]HVRRUWRIKHWELRWRRSZDDULQGH]H
VRRUWOHHIWQLHWDFKWHUXLWJDDW(QGDDUELMLVKHWFULWHULDGRHOVRRUWRI
QLHWYDQJHHQEHODQJ





/HHVZLM]HU

,QKRRIGVWXNZRUGWKHWRQGHU]RHNVJHELHGþ*UHQVSDUN'H=RRP̢
.DOPWKRXWVH+HLGHÿLQEHHOGJHEUDFKWYRRUDOKHWRQWVWDDQYDQKHW
*UHQVSDUNHQGHYRUPLQJYDQKHWODQGVFKDSNULMJHQGHDDQGDFKW+RRIGVWXN
LVYRRUQDPHOLMNHHQEHVFKULMYHQGOXLN(HUVWZRUGWHULQIRUPDWLH
JHJHYHQRYHUPRQLWRULQJVHQFOXVWHUV\VWHHPGDDUQDOLFKWPHQGH
RQGHU]RHNVPHWKRGHHQHHQXLWJHEUHLGHHFRORJLVFKHHQELRORJLVFKH
EHVFKULMYLQJYDQGHNDPVDODPDQGHU 7ULWXUXVFULVWDWXV WRH(QYHUYROJHQV
ZRUGHQRRNGHRYHULJHVDODPDQGHUVRRUWHQYDQKHW*UHQVSDUNEHVSURNHQ
,QKRRIGVWXNZRUGHQGHUHVXOWDWHQYDQGHPRQLWRULQJ HQ
 EHVSURNHQYHUGXLGHOLMNWPHWKHWQRGLJHNDDUWHQEHHOGPDWHULDDO
+RRIGVWXNRPYDWYRRUQDPHOLMNGHFRQFOXVLHV(HUVWLVHUHHQEHVSUHNLQJ
YDQGHDOJHPHQHNQHOSXQWHQYRRUDPILELH噄QGLWZRUGWYHUYROJHQVRS
JHELHGVQLYHDXYHUGXLGHOLMNW,QGLWKRRIGVWXNZRUGWWHYHQVGHVLWXDWLH
YDQGHKXLGLJHYRRUWSODQWLQJVELRWRSHQHQKHWEHVFKHUPLQJVSODQWRWEHKRXG
HQKHUVWHOYDQKHWOHHIJHELHGYDQGHNDPVDODPDQGHUJHSUHVHQWHHUG
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 ,QWURGXFWLH
WRW
KHW
VWXGLHJHELHG
+HW*UHQVSDUN'H=RRP̢.DOPWKRXWVH+HLGH


2QWVWDDQYDQKHW*UHQVSDUN


+HW*UHQVSDUNEHVODDWKD9ODDPV YRRUDOGHJHPHHQWH.DOPWKRXWHQ
GHHOVGHJHPHHQWH(VVHQ HQ1HGHUODQGV *HPHHQWH:RHQVGUHFKW 
+HWPHHVWEHNHQGHJHELHGLVRQJHWZLMIHOGGH.DOPWKRXWVHKHLGHHLJHQGRPYDQ
GH JHPHHQWH .DOPWKRXW 'DDU ZHUGHQ UHHGV LQ  DFWLHV JHKRXGHQ RP GLW
JHELHGWHEHVFKHUPHQ,QZHUGKHWWRWEHVFKHUPGODQGVFKDSXLWJHURHSHQ
HQ LQ  NRQ 3URIHVVRU -R]HI 0XOV EHNRPHQ GDW GH .DOPWKRXWVH KHLGH HHQ
QDWXXUUHVHUYDDWZHUG.DOPWKRXWOHHIGHPHW]LMQQDWXXUJHELHG'DWHULQHHQ
YHUYHUOHGHQRRNSODDWVZDVYRRUHFRQRPLVFKHDFWLYLWHLWHQODDWRQEHOHPPHUG
GDW  QDDVW YHHO EHODQJVWHOOLQJ YDQXLW $QWZHUSHQ YHOH LQZRQHUV YDQ
.DOPWKRXW HQ RPJHYLQJ PHW GLW JHELHG YHUWURXZG ZDUHQ 5HFUHDQWHQ
ZDQGHODDUV HQ ]HNHU GH KHLGHVFKLOGHUV QLHW WH YHUJHWHQ $OVRI HU JHHQ
ULMNVJUHQVEHVWDDWJDDWGLWJHELHGRQKRRUEDDURQJH]LHQRYHULQ1HGHUODQG
PHHU EHSDDOG KHW QDWXXUJHELHG WH 3XWWH 2VVHQGUHFKW +XLMEHUJHQ +HW
EHKRRUGHLQHHQSHUVSHFWLHIYDQGHHHXZHQWRWHHQ]HOIGHODQGVFKDS
9RRUGH%HQHOX[(FRQRPLVFKH8QLHODJKLHUHHQKDSNODDUVWXNQDWXXUGDWDDQ
DOOH YRRUZDDUGHQ YROGHHG RP GH OLMQHQ DDQ WH JHYHQ YRRU HHQ
JUHQVRYHUVFKULMGHQG QDWXXUSDUN JHKHHO YROJHQV GH LQ  DIJHVORWHQ
%HQHOX[RYHUHHQNRPVWLQ]DNHQDWXXUHQODQGVFKDSVEHVFKHUPLQJ















.DDUW  VLWXHULQJ YDQ KHW
*UHQVSDUN
'H
=RRP
̢
.DOPWKRXWVHKHLGH
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0DDU KHW SDUN ZDV HU QRJ QLHW ZDQW YDQ   WRW  ZDV HU HHQ
KDDOEDDUKHLGVRQGHU]RHN
,QVWRQGKHWSDUNLQGHVWHLJHUV1XQRJHHQMXLVWHQDDPYLQGHQ
+HWFRPSURPLVþJUHQVSDUN'H=RRP̢.DOPWKRXWVH+HLGHÿODJYRRUGHKDQG

9DQGDDJLVHUHHQJUHQVRYHUVFKULMGHQGHLQVWHOOLQJ'H9ODDPVHPLQLVWHUYRRU
OHHIPLOLHX'XDHQKDDU1HGHUODQGVFROOHJDVWDDWVVHFUHWDULV)DEHU]HWWHQKHW
OLFKW RS JURHQ YRRU HHQ SHULRGH YDQ  MDDU   6XEVLGLHV ZHUGHQ
WRHJH]HJG HQ %(1(*2 ZHUG YRRU KHW ILQDQFLHHO EHKHHU SDUWQHU /DXULNV +
 


+LVWRULH̢9RUPLQJYDQKHW/DQGVFKDS


0HHU GDQ  PLOMRHQ MDDU JHOHGHQ ODJ GH]H UHJLR QRJ RS GH ERGHP YDQ
GHþ1RRUG]HHÿ 6FKHOGH 0DDV HQ 5LMQ GLH YDQXLW =XLG%HOJL噄 NZDPHQ KDGGHQ
KLHUKXQPRQGLQJHQ]HWWHQDIZLVVHOHQGODJHQ]DQGHQNOHLDI7RHQZHUGGH
%RRPVHNOHLJHYRUPGHHQEHODQJULMNHHQ]HHUGLNNHODDJ2PGDWGH]HH]LFK
JHOHLGHOLMN WHUXJWURN ODJ GLW JHELHG llQ PLOMRHQ MDDU JHOHGHQ LQ HHQ
NXVW]RQH 'RRU GH JHWLMGHQEHZHJLQJHQ YDQ GH ]HH HQ GH DI]HWWLQJ YDQ GH
ULYLHUHQOLJJHQHUERYHQRSGH%RRPVHNOHLQRJPHHUGHUHSDNNHWWHQYDQ]DQG
HQ NOHL 'H .HPSLVFKH NOHL NOHL YDQ .HGLFKHP7HJHOHQ  YLQGHQ ZH KHW
GLFKWVWRQGHUKHWRSSHUYODN

1D GH SHULRGH YDQ RSERXZ YROJGH  MDDU JHOHGHQ HHQ SHULRGH YDQ
HURVLH 5LYLHUHQ GLH YDQXLW KHW ]XLGHQ YDQ %HOJL噄 NZDPHQ VFKXXUGHQ EUHGH
HQRQGLHSHEHHNGDOHQXLWLQGH.HPSLVFKHNOHL=RRQWVWRQGHQRDGHYDOOHL
YDQGH6SLOOHEHHNHQGHYDOOHLYDQGH.OHLQH$D
2RNNDQWHOHQGHERGHPEHZHJLQJHQVSHHOGHQHHQEHSDOHQGHUROYRRUKHWUHOL噄I
'RRU KHW VWHHGV WRHQHPHQG JHZLFKW YDQ KHW PDWHULDDO GDW GH ULYLHUHQ
DDQYRHUGHQYHU]DNWHKHWGLHSHUOLJJHQGHJHVWHHQWHLQGH1RRUG]HH'DDUGRRU
UHHV =XLG%HOJL噄 RPKRRJ HQ KHOGHQ 9ODDQGHUHQ HQ KHW ]XLGHQ YDQ 1HGHUODQG
DI 0DDV HQ 5LMQ YHUOHJGHQ KXQ ORRS QDDU KHW 1RRUGRRVWHQ 0DDU GH 6FKHOGH
]RFKW LQ QRRUGZHVWHOLMNH ULFKWLQJ KDDU ZHJ QDDU ]HH HQ VFKXXUGH LQ GH
NOHLODJHQHHQPDUNDQWHVWHLOUDQGXLWGH%UDEDQWVH:DO

,Q KHHO GH]H SUHKLVWRULVFKH SHULRGH YROJGHQ LMVWLMGHQ HQ ZDUPHUH SHULRGHQ
HONDDU RS .UDFKWLJH QRRUGHQZLQGHQ YRHUGHQ WLMGHQV GH ODDWVWH LMVWLMG
 WRW  MDDU JHOHGHQ  HHQ ]DQGODDJ DDQ GLH ]LFK DOV HHQ GHNHQ
RYHU KHW ODQGVFKDS XLWVSUHLGGH HQ GH EHHNGDOHQ RSYXOGH 1RJ ODWHU RS KHW
HLQGH YDQ GH ODDWVWH LMVWLMG  WRW  MDUHQ JHOHGHQ  ZDUHQ KHW
VWHUNH ZHVWHQZLQGHQ GLH JURWH KRHYHHOKHGHQ ]DQG RYHU GH UDQG YDQ GH
%UDEDQWVH :DO KHHQ EOLH]HQ 'LW ]DQG NZDP YDQXLW GH 6FKHOGHYODNWH HQ GH
JURWHQGHHOV GURRJOLJJHQGH 1RRUG]HH HQ UROGH RRVWZDDUWV WRW LQ .DOPWKRXW
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+HW YRUPGHLQGH]HVWUHHNHHQJURRWHQWRWPKRRJGXLQHQODQGVFKDSKHW
JUHQVSDUN OLJW YROOHGLJ ELQQHQ GLW GXLQHQJHELHG HQ EHNRPW ]R ]LMQ W\SLVFK
UHOL噄I


'H %RRPVH NOHL HQ GH ODWHUH DI]HWWLQJHQ YDQ ]DQG HQ NOHL VSHOHQ HHQ
EHODQJULMNH URO LQ GH ZDWHUKXLVKRXGLQJ HQ GH YHUGURJLQJVSUREOHPDWLHN YDQ
GLW JHELHG 'H]H NOHL YRUPW HHQ ]HHU FRPSDFW HQ KDDVW RQGRRUGULQJEDDU
SDNNHW YDQZHOKRQGHUGPHWHUGLNGDW]LFKLQKHW*UHQVSDUNRS HHQGLHSWH
YDQ PHHU GDQ  PHWHU EHYLQGW 'DDU ERYHQRS OLJW HHQ ]DQGLJ ZDWHUYRHUHQG
SDNNHW ZDDUXLW PHQ GULQNZDWHU ZLQW 2S GH %RRPVH NOHL OLJJHQ DIZLVVHOHQG
QRJ HHQ DDQWDODQGHUHDI]HWWLQJHQYDQ]DQGHQNOHL+HWLVGHGLFKWVWELM
KHWRSSHUYODNJHOHJHQNOHLDI]HWWLQJGLHHUYRRU]RUJWGDWKHWUHJHQZDWHULQ
KHWJUHQVSDUNEOLMIWVWDDQ]RGDWGHYHQQHQHQQDWWHKHLGHNXQQHQRQWVWDDQ
'LW SDNNHW LV HFKWHU YHHO PLQGHU FRPSDFW GDQ GH %RRPVH NOHL HQ RS YHOH
SODDWVHQ YHUPHQJG PHW JURYH ]DQGHQ 'DDUGRRU ]LWWHQ HU þYHQVWHUVÿ RI
JDWHQLQ SODDWVHQZDDUHUYHHOPLQGHUNOHLDDQZH]LJLV ZDDUGRRUKHWZDWHU
JHPDNNHOLMNNDQLQILOWUHUHQ'RRUGHKRJHUHOLJJLQJGDQGHGLUHFWHRPJHYLQJ
YRUPWKHWJUHQVSDUNHHQLQILOWUDWLHJHELHG
1D GH LMVWLMGHQ ZHUG KHW WHUXJ ZDUPHU ]RGDW GH SODQWHQJURHL ]LFK
XLWEUHLGGH 'H YHJHWDWLH OHJGH KHW VWXLI]DQG YDVW]RGDW GH GXLQHQ
JHVWDELOLVHHUG UDDNWHQ ,Q KHW EHJLQ YDQ RQ]H MDDUWHOOLQJ EHVWRQG KHW
ODQGVFKDSKLHUXLWGLFKWHORRIERVVHQYDQHLNHQEHUNRSGHKRJH]DQGJURQGHQ
HQXLWJHVWUHNWHYHHQPRHUDVVHQHQRSHQZDWHURSGHODJHUHGHOHQ

7LMGHQV GH ODWH 6WHHQWLMG ]RÿQ  MDDU JHOHGHQ DUULYHHUGHQ GH HHUVWH
PHQVHQLQGHVWUHHN:HOOLFKW]RFKWHQ]LMGHGURJHUHSODDWVHQRSRP]LFKWH
YHVWLJHQ=LMRQWJRQQHQVWXNMHVERVZDDURS]HDNNHUWMHVDDQOHJGHQHQOLHWHQ
KXQ YHH LQ KHW ERV JUD]HQ :DQQHHU GH JURQG XLWJHSXW JHUDDNWH YHUKXLVGHQ
]H QDDU HHQ DQGHUH SOHN ZDDU KHW]HOIGH VFHQDULR ]LFK KHUKDDOGH
'RRU RSHHQYROJHQGH RQWERVVLQJHQ JLQJHQ GH GXLQHQ WHUXJ YHUVWXLYHQ ]RGDW
YRUP HQ XLW]LFKW YDQ KHW GXLQHQODQGVFKDS YHUDQGHUGHQ 2S GH YHUODWHQ
DNNHUWMHV RQWZLNNHOGH ]LFK HHQ KHLGHDFKWLJH YHJHWDWLH 'H YURHJHUH
RHUERVVHQ GHJHQHUHHUGHQ YHUPRHGHOLMN WRW HHQ DIZLVVHOLQJ YDQ ERVMHV
VWUXLNHQHQKHLGH

*HGXUHQGH GH EURQV HQ GH LM]HUWLMG ZHUG GH VWUHHN EOLMNEDDU GRRU GH PHQV
JHPHGHQHQNUHHJKHWERVGHNDQV]LFKWHKHUVWHOOHQ+HWGXXUGHWRWGHGH
HHXZ YRRUGDW GH PHQV ]LFK LQ GH]H VWUHHN ZHHU YHUWRRQGH 'H HHUVWH
KHLGHEHZRQHUV ZDUHQ HFKW SLRQLHUV YDQ )UDQNLVFKH RRUVSURQJ  GLH
WHUHFKWNZDPHQ LQ HHQ RQEHZRRQG ODQGVFKDS =H YHVWLJGHQ ]LFK RS GH PHHVW
YUXFKWEDUH SODDWVHQ HQ KLHOGHQ ]LFK YRRUQDPHOLMN EH]LJ PHW YHHWHHOW =LM
ZHLGGHQKXQUXQGHUHQYDUNHQVHQVFKDSHQLQKHWERV'DDUGRRUJLQJKHWERV
DFKWHUXLW HQ RQWVWRQG HHQ KHLGHDFKWLJ ODQGVFKDS GDW VWHHGV PLQGHU YRHGVHO
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KHUEHUJGH YRRU GH JURHLHQGH YHHVWDSHO 2S GHQ GXXU VFKDNHOGHQ ]H YDQ
YHHWHHOWJHOHLGHOLMNDDQRYHURSDNNHUERXZ

$OVGHPLGGHOHHXZVHERHUWMHVYDQKXQDNNHUVRSGHVFKUDOH]DQGJURQGHQWRFK
HQLJH RSEUHQJVW ZLOOHQ KHEEHQ GDQ KDGGHQ ]H YHHO PHVW YRRUQDPHOLMN
VFKDSHQPHVW  QRGLJ 'DJHOLMNV ZHUGHQ GH VFKDSHQ QDDU GH KHLGH JHEUDFKW RP
HU WH JUD]HQÿ61DFKWVVWRQGHQ]HRSVWDO1LHWDOOHHQKXQYRHGVHOPDDU
RRN KHW VWURRLVHO LQ GH VWDO NZDP XLW GH KHLGH :DQQHHU GH GLHUHQ QD
RQJHYHHU llQ MDDU PHW KXQ VFKRIW ELMQD KHW GDN UDDNWHQ ZHUG GH VWDOPHVW
RYHUGHDNNHUVYHUVSUHLG
,Q RQ]H VWUHNHQ ZDV GH KHLGH HHQ HVVHQWLHHO GHHO YDQ KHW ODQGERXZEHGULMI
XLW HHQ JURWH RSSHUYODNWH KHLGH ZHUGHQ YRHGLQJVVWRIIHQ ZHJJHKDDOG RP GH]H
RSGHNOHLQHDNNHUVWHFRQFHQWUHUHQ'H]HPDQLHUYDQODQGERXZYHUHLVWHHHQ
XLWJHVWUHNWKHLGHJHELHG*HVFKDWZRUGWGDWYRRUllQKDDNNHUPLQVWHQVKD
KHLGHQRGLJZDVRPSODJJHQWHVWHNHQHQDOVJUDDVJURQGYRRUGHVFKDSHQ
0HW KXQ ODQGERXZV\VWHHP ]RUJGHQ GH ERHUHQ HU RRN YRRU GDW KHW JHELHG DOV
KHLGH ZHUG LQ VWDQG JHKRXGHQ 'RRU KHW WHONHQV RSQLHXZ DISODJJHQ YDQ
KHLGHVWUXLNHQ ZHUG GH YHJHWDWLH DOVPDDU YRHGVHODUPHU 6FKDSHQ YHUKLQGHUGHQ
GH VXFFHVVLH WRW ERV 2P VWHHGV MRQJH YRHG]DPH KHLGH YRRU GH VFKDSHQ WHU
EHVFKLNNLQJ WH KHEEHQ EUDQGGH GH KHUGHUV GH]H UHJHOPDWLJ DI :DQQHHU GH
DIJHEUDQGHKHLGHHFKWHUWHVQHOEHJUDDVGZHUGEHVWRQGHUHHQJHYDDUGDWGH
EHJURHLLQJ ZHUG YHUQLHOG 'DQ NRQ HURVLH YDQ GH JURQG RSWUHGHQ ]RGDW GH
ZLQG YULM VSHO NUHHJ HQ KHW ]DQG JLQJ VWXLYHQ (HQ ]HOIGH HIIHFW WUDG RS
ZDQQHHUHUWHGLHSZHUGJHSODJG,QYHOHKHLGHJHELHGHQPRHVWHQPDDWUHJHOHQ
JHQRPHQ ZRUGHQ YRRUDO YDQDI GH GH KHOIW YDQ GH H HHXZ WRHQ VRPV JURWH
GHOHQYDQGHDNNHUVRQGHUVWXLI]DQGGUHLJGHQWHYHUGZLMQHQ

%LMKHWEHJLQYDQGHHHHXZZDVLQGHVWUHHNUHHGVDOKHWERVYHUGZHQHQHQ
ZDV GH KHLGH YDDN RYHU JH噄[SORLWHHUG 9DQDI  ZDV HU RRN HHQ JURWH
EHYRONLQJVWRHQDPH PHW GH GDDUDDQ JHNRSSHOGH YUDDJ QDDU PHHU YRHGVHO HQ
EUDQGVWRI KRXW 9HOHPHQVHQZDUHQWRHQYDQPHQLQJRP]RYHHOPRJHOLMNZRHVWH
JURQGHWHRQWJLQQHQ'HRUGRQQDQWLHYDQ2RVWHQULMNVHNHL]HULQ0DULD7KHUHVD
LQ  NRQGLJGH KHW EHJLQ DDQ YDQ JURRWVFKHHSVH RQWJLQQLQJHQ LQ RQ]H
VWUHNHQ (U NZDPHQ DDQWUHNNHOLMNH ILVFDOH YRRUGHOHQ YRRU SDUWLFXOLHUHQ HQ
NHUNHOLMNHLQVWDQWLHVGLHZRHVWHJURQGHQLQFXOWXXUEUDFKWHQ

2S  RNWREHU  PDDNWH GH )UDQVH RYHUKHHUVLQJ HHQ HLQGH DDQ KHW EHVWDDQ
YDQ GH +HHUOLMNKHLG (VVHQ .DOPWKRXW HQ +XLMEHUJHQ 'H]H GRUSHQ ZHUGHQ
]HOIVWDQGLJHJHPHHQWHQ
%HOJLH HQ 1HGHUODQG ZHUGHQ LQ  WZHH RQDIKDQNHOLMNH ODQGHQ ,Q GH
SHULRGH HUQD ZHUGHQ YHHO RQWHLJHQGH JURQGHQ RSHQEDDU YHUNRFKW DDQ
SDUWLFXOLHUH HLJHQDDUV 'H HHUVWH SULYlHLJHQDDUV NRFKWHQ KXQ ODQGJRHGHUHQ
KLHUYRRUDOYRRUGHMDFKWHQGHYLVYDQJVW9RRUDOGHPDVVDOHDDQSODQWYDQ
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GHQQHQERVVHQ GRRU KHQ HQ GH YROJHQGH HLJHQDDUV GUXNWH ]LMQ VWHPSHO RS KHW
ODQGVFKDS

'HHHHXZEUDFKWHQYHHOYHUDQGHULQJHQPHHYRRUGH.HPSHQVHERHUHQ1LHW
DOOHHQ ZHUGHQ GH ZRHVWH JURQGHQ JHSULYDWLVHHUG RRN GH VFKDSHQKRXGHULM
NUHHJ IOLQNH NODSSHQ 'H ZROSULM]HQ NHOGHUGHQ GRRU YHHO JRHGNRSHUH
LPSRUWZRO GH VFKDSHQ ZHUGHQ HQNHO QRJ RPZLOOH YDQ GH PHVW JHKRXGHQ
0DDU WRHQ RS KHW HLQGH YDQ GH H HHXZ GH NXQVWPHVW ZHUG XLWJHYRQGHQ
YHUORUHQ GH NXGGHV KHOHPDDO KXQ EHVWDDQVUHGHQHQ 'H HHXZHQRXGH NULQJORRS
YDQ KHW KHLGHSRWVWDOV\VWHHP ZHUG ]R GHILQLWLHI GRRUEURNHQ HQ GH KHLGH
YHUORRU KDDU EHWHNHQLV YRRU GH ODQGERXZ +HW YRRU :HVW(XURSD ]R W\SLVFKH
ODQGERXZV\VWHHP GDW JHGXUHQGH HHXZHQ LQ VWDQG ZDV JHKRXGHQ YHUGZHHQ LQ
PLQGHU GDQ  MDDU WLMG 0RPHQWHHO EOLMIW HU LQ KHHO 1HGHUODQG HQ
9ODDQGHUHQ VDPHQ QRJ ]RÿQ   RYHU YDQ KHW RRLW UHXVDFKWLJH KHLGHDUHDDO
YDQURQG

1LHW DOOHHQ GH YHUNRRS YDQ KHLGHJURQGHQ EUDFKW JHOG RS YRRU GH JHPHHQWH
.DOPWKRXW RRN PHW ]DQG EOHHN YHHO WH YHUGLHQHQ ,Q GH GH HHXZ KDG PHQ
YRRUGHYHUGHUHXLWERXZYDQGH$QWZHUSVHKDYHQWRQQHQ]DQGQRGLJ'RRUGH]H
PDVVDOH]DQGRQWJLQQLQJYHUGZHQHQRDGH:LOJHQHQ.DPEXXVGXLQHQYROOHGLJ
YDQ GH NDDUW 7XVVHQ  HQ  YHUGZHHQ HU PDDU OLHIVW   PLOMRHQ
NXELHNHPHWHU]DQG'H]H]DQGKRQJHUKHHIWKHWJUHQVSDUNYRRUJRHGJHWHNHQG
ZDQWQX]LMQHUQDXZHOLMNVQRJKRJHODQGGXLQHQDDQZH]LJLQKHW*UHQVSDUN

*HOXNNLJ NZDP HU PDVVDDO SURWHVW YDQ GH KHLGHVFKLOGHUV WRHULVWHQ
QDWXXUOLHIKHEEHUV ,Q  ZHUG HFKWHU GH .RQLQNOLMNH 9HUHQLJLQJ YRRU
1DWXXU HQ 6WHGHQVFKRRQ RSJHULFKW GLH GH EHVFKHUPLQJ YDQ GH .DOPWKRXWVH
KHLGH DOV llQ YDQ KDDU GRHOVWHOOLQJHQ EHVFKRXZGH (HQ WLHQWDO MDUHQ ODWHU
ZDVKHWQDWXXUUHVHUYDDW'H.DOPWKRXWVH+HLGHHHQIHLW
$VVHOEHUJV3HDþ*UHQVSDUN'H=RRP̢.DOPWKRXWVHKHLGH 

,QWURGXFWLHWRWKHW*UHQVSDUN
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3 beschrijvend luik
3.1 Het monitoringprogramma van het Grenspark
3.1.1 monitoring in het grenspark
In 2003 heeft het studiebureau Aeolus “De handleiding voor monitoring van
Grenspark De Zoom – Kalmthoutse heide” gemaakt in opdracht van het Grenspark.
Eenvoudig uitgelegd betekent monitoring: het verzamelen van gegevens van allerlei
dier- en plantensoorten die in een gebied (in dit geval het Grenspark) voorkomen.
Het verzamelen van deze gegevens kent meerdere doelen, maar het belangrijkste
doel dat we steeds voor ogen houden is; kijken of het goed gaat met de natuur en
of het niet nodig is van op basis van de verzamelde gegevens het beheer bij te
sturen.

3.1.2 doelstellingen voor amfibieën in het Grenspark
De doelstelling is in een periode van 5 jaar alle geselecteerde waterpartijen in het
volledige Grenspark onderzoeken op 4 soorten amfibieën.
Het onderzoek resulteert per waterpartij in een soortenlijst met
 hetzij aantallen dieren of legsels voor soorten die men enkel telt via
bijvoorbeeld vangsten.
 Hetzij schattingen, voor soorten waarvan men de aantallen roepposten
probeert te schatten .
Voor amfibieën is het onderzoek duidelijk geconcentreerd in het voorjaar.
In de handleiding staat ook vermeld dat voor het Grenspark een gecombineerde
methode van zowel visuele als auditieve methoden is aan te raden. En tevens is het
gebruik van fuiken en schepnetten ook toepasbaar.
In 2004, toen men net begon met de amfibieën monitoring beschikte men nog niet
over het aangepast materiaal. In die tijd moest men zichzelf nog behelpen met een
2-tal geleende fuiken. Ook een schepnet werd gebruikt. De vangsten met de fuiken
waren zeer bevredigend, de pogingen om met het schepnet salamanders te vangen
vielen dan weer enorm tegen.
Niet alleen is het vangen met een schepnet een vermoeiende bezigheid, het is ook
geen al te beste zaak voor de bestaande watervegetatie. Aangezien salamanders
zich overdag vaak op de bodem van de poel bevinden, moet er een tactiek van
afwisselend woelen en de bodem opstuwen toegepast worden. Dit heeft naar mijn
aanzien een nogal negatieve impact op het betreffende aquatisch ecosysteem.
Dus in de loop der jaren heeft men zich meer en meer toegespitst op het gebruik
van fuiken. In 2006 had men reeds 6 fuiken ter beschikking. Achteraf gezien was
het geen slechte beslissing, want in de literatuur wordt meer en meer het gebruik
van fuiken aangeraden. Uiteraard waren er ook af en toe visuele en auditieve
waarnemingen.
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3.1.3 het clustersysteem
Het grenspark ‘Kalmthoutse heide – De Zoom’ wordt volledig opgevolgd: alle
vennen, poeltjes en plassen in het Grenspark worden bemonsterd Om dat haalbaar
te maken wordt er een roulatiesysteem aangehouden: elk jaar wordt een deel van
het gebied onderzocht zodat na 5 jaar elke plaats onderzocht is. Gans het gebied
werd opgedeeld in clusters. Zie op onderstaande kaart 2(blz.10).

3.1.3.1 Clusters op het Belgische grondgebied
Cluster 1: Combinatie van enkele makkelijke bereikbare en enkele moeilijke
bereikbare waterpartijen





vennen op Withoefse heide
vennen in Gemeentebos (boerenven + enkele nieuwe gegraafde vennen)
Mont noir
Vennen langs oud ruiterpad (Weide van Van Looveren)

Cluster 2: vennen in het zuidelijk deel Kalmthoutse heide





Putse Moer
Van Ganzeven
Bergeendven
Meerken

Cluster 3: Vennen net ten zuiden van verbindingsweg, in centraal deel van de
Kalmthoutse heide







Drielingenvennen
Oud meeuwenven
Verbindingsven
Muggepiske
Langven
Hangven (=kleine vennetjes in de kambuusduinen)

Cluster 4: Waterpartijen ten Noordoosten van de verbindingsweg




Stappersven
De Nol
Pidpa - bekkens

Cluster 5: Vennen in het Noorden van de kalmthoutse heide, ten westen van de
Verbindingsweg



Biezekuilen
Poelen in weilanden Steertse heide (zelf gelokaliseerd in 2006, maar nog
geen naamgeving)
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Kaart 2: Indeling van het grenspark in
clusters van vennen t.b.v. het
onderzoek van amfibi

3.1.3.2 Clusters op het Nederlandse grondgebied
Cluster 6: Groote Meer- Zwaluwmeer



Groote Meer
Zwaluwmeer + 2 nabij gelegen kleine vennetjes

Cluster 7: Kleine meer – Kortenhoeff



Kleine Meer + 2 nabijgelegen vennetjes ten NW en ZW
2 vennen in Kortenhoeff

(Lambrechts, J., De Coster, K & M. Indeherberg (2003) Handleiding voor monitoring
van Grenspark De Zoom – Kalmthoutse heide)



0DWHULDDOHQPHWKRGH
Zoals reeds in de vorige paragraaf stond vermeld, is het Grenspark opgedeeld in
clusters ten behoeve van de amfibieënmonitoring. Dit clustersysteem is zodanig
opgesteld dat men alle te onderzoeken vennen en poelen kan onderzoeken binnen
een termijn van 5 jaar. Dus de meest logische manier van werken; elk jaar een
cluster monitoren. De aanpak gebeurde echter anders, dit omwille van praktische
redenen. De uitvoerder van de amfibieënmonitoring deed tevens vanaf 2004 mee
met vegetatieopnames in het Grenspark. Dit op enkele afgebakende percelen, die
in het verleden machinaal geplagd werden. Dit onderzoek gaat na hoe de geplagde
terreinen ontwikkelde, welke plantensoorten het meest domineerde, of heide een
kans maakt tegen het snel oprukkende pijpestrootje etc. De afgebakende
terreindelen hebben een oppervlakte van 225 m², ze werden volledig onderzocht
op het aantal soorten planten, de algemene en specifieke bedekkingsgraad etc.,
tevens worden er ook jaarlijks digitale opname gemaakt (dit meer voor educatieve
doeleinden).Om beide monitoring-opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te voeren
binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek werd dus gekozen voor een mix van
clusters. Zo onderzocht men de vennen die in de buurt lagen van de op die dag
onderzochte afgebakende percelen (voor de vegetatieopnames). Zolang binnen de
5 jaar alle clusters onderzocht worden volgens een uniforme methode, schuilt in
deze manier van aanpak geen enkel probleem.
Welke clusters nu onderzocht werden en wanneer kan men raadplegen in het
hoofdstuk 4 resultaten blz. xx.
Het onderzoek naar het voorkomen van amfibieën (en in het bijzonder de
kamsalamander (Triturus cristatus)) in het Grenspark heeft zich nagenoeg volledig
gericht op de voortplantingsplaatsen (uitgezonderd enkele toevallige
zichtwaarnemingen op het land). Bemonstering van de wateren gebeurde
aanvankelijk met de combinatie schepnet en fuik, maar vanaf 2005 werd
overgeschakeld op het gebruik van uitsluitend fuiken.
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Het veldonderzoek vond van steeds plaats in de maanden maart en/of april;
aangezien men dan uitsluitend (pas) gearriveerde volwassen amfibieën vangt. Zo
werd getracht de verstoring van copulerende en eiafzettende amfibieën te
minimaliseren. Er worden dan dus ook nog geen jonge exemplaren gevangen die
minder bestand zijn tegen de stress-factoren die gepaard gaan met het gebruik van
fuiken.
De fuiken (zie figuur in bijlage) werden steeds omstreeks de voormiddag in de te
onderzoeken poel of ven geplaatst, en werden de volgende dag in de voormiddag
geledigd. Er werd steeds geopteerd om de fuiken op een zodanige wijze te
plaatsen, om zo’n goed mogelijke vangst te bekomen. De volgende parameters
werden hier bij in acht genomen: zonnestraling (zuidzijde), voorkomen van
voldoende (onder)watervegetatie, diepte (ongeveer 0,5 m, zodat de bovenkant van
de fuik boven het wateroppervlakte kwam. Dit is noodzakelijk om de amfibieën
niet te verstikken). Indien er 2 fuiken gebruikt werden in één te bemonsteren poel,
dan werden vaak tegengestelde parameters gehanteerd om een beter inzicht te
krijgen in de patronen van de amfibieën. (Of bepaalde soorten zich liever
ophouden tussen de vegetatie of liever in open wateren, dicht bij de oever of
liever maar naar het centrum,…)
Ook werden er een aantal parameters bepaald met een multi-meter. Dit enerzijds
om opmerkelijkheden in de huidige waterkwaliteit te bepalen, maar het zal
voornamelijk dienst doen als referentiemateriaal in toekomstige studies.
Zo werd van de meeste onderzochte waterpartijen de temperatuur, zuurgraad en
het elektronisch geleidingsvermogen bepaald.
Enkele parameters en hun betekenis voor de waterkwaliteit en amfibieën worden
in de volgende paragraaf kort beschreven.
Zuurgraad (pH)
De concentratie aan H+ ionene in het water is in hoge mate bepalend voor het
plaatsvinden van succesvolle voortplanting bij amfibieën. Amfibieëneieren zijn
gevoelig voor verzuring. Bij een waarde beneden pH 4,5 ondergaat de geleilaag
rond het embryo een chemische wijziging, waardoor eieren afsterven (Foppen,
1985). Een bijkomend verschijnsel is dat onder zure omstandigheden vaak
verhoogde concentraties aluminium, cadmium en NH4+ in het water vrijkomen die
een toxisch zijn voor amfibieënlarven (Leuven et al.,1984). De zuurgraad van het
water kan gedurende het seizoen en zelfs binnen één etmaal grote verschillen
vertonen. In de meeste onderzochte wateren werd met behulp van een …meter de
zuurgraad bepaalt. (reden waarom bij sommige wateren EGV waarden ontbreken,
heeft te maken met onjuiste ijking van de meter de eerste dag van gebruik
waardoor de waarden geen betekenis meer hadden. Ze werden achteraf ook niet
gemeten, aangezien het gebruikte analysemateriaal geleend was en de eigenaar ze
zelf nodig had.)
Elektrisch geleidend vermogen (EGV)
Deze parameter geeft een indruk van de totale hoeveelheid in water opgeloste
ionen. Zijn er veel ionen opgelost dan geeft het water een betere stroomgeleiding.
Het EGV (weergegeven in S/cm) is bepaald met een …meter.
Over het algemeen gelden voor waarden lager dan 1000 S . cm-1 geen beperkingen
voor amfibieën. Aangezien het EGv een maat is voor de hoeveelheid opgeloste
Beschrijvend luik
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ionen heeft een hoge EGV-waarde vaak gevolgen voor de groeisnelheid van de
water- en oevervegetatie. In voedselrijk water zijn er meer voedingsstoffen
beschikbaar, wat ook een sneller verlandingsproces van de waterbiotoop
impliceert. Een EGV-waarde tussen 200-600 S. cm-1 lijkt gezien de voedselbehoefte
van amfibieënlarven een gunstige maat.
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3.3

Soortbeschrijving kamsalamander Triturus cristatus

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
D
Kammolch
E
Northern Crested newt
F
Triton crêté

3.3.1 beschrijving
HET VOLWASSEN DIER












Foto 1 & 2:mannetjes kamsalamanders (Triturus cristatus)

© VildaPhoto

De kamsalamander (Triturus cristatus) is de grootste en de meest opvallende van
de 4 watersalamandersoorten (geslacht Triturus) in Vlaanderen. De vrouwtjes
kunnen een lengte van 15 tot maximaal 17 centimeter bereiken. De mannetjes zijn
iets kleiner (Günther, 1996). De kamsalamander dankt haar naam aan het feit dat
de mannetjes tijdens de voortplantingsperiode voorzien zijn van een fors getande
rugkam, die doorloopt tot aan het eind van de staart (zie foto 1 & 2) Opvallend is
ook de zilver(parelmoer)kleurige lengteband op de staart, die een contrast vormt
met de donkere grondkleur. De kam is ter hoogte van de staartwortel onderbroken.
Bij de drie andere watersalamanders loopt de rugkam zonder onderbreking door in
de staart. Bij de vrouwtjes ontbreekt deze kam, zij hebben alleen een smalle
ongetande staartzoom. In de landfase zijn de rug en flanken donkerbruin tot zwart
(zie foto 3), in de waterfase is de rug bruin tot grijs met vaak donkere vlekken. De
buikkleur varieert tussen geel en oranje met meestal een grof patroon van grillig
gevormde zwarte vlekken; Dit vlekkenpatroon is per individu verschillend en
daardoor dus uiterst geschikt als identificatiemiddel. De flanken zijn wit
gespikkeld. De cloaca is oranje gekleurd bij de wijfjes; bij de mannetjes is deze
zwart gekleurd en sterker gezwollen dan bij de wijfjes .
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Foto 3: landfase vrouwtje kamsalamander

LARVEN
De larven (zie foto 4) van de kamsalamander
zijn vrij zwemmend en houden, zich in
tegenstelling tot andere soorten, minder op
tussen de dichte watervegetatie. De meest
opvallende
kenmerken
van
kamsalamanderlarven zijn de zwarte vlekken
op de brede staartzoom, de relatief lange,
dunne tenen en het draadje aan de staartpunt
. Ze bereiken een lengte van 5 tot 7 cm
voordat ze in de nazomer (augustusseptember) als jonge dieren het land op gaan.
Foto 4: larve kamsalamander (triturus
cristatus)

EIEREN
De eieren (zie foto 5) van de
kamsalamander worden meestal gevonden
in april - mei. Ze zijn wit tot lichtgeel en
duidelijk groter en lichter gekleurd dan die
van de drie andere watersalamanders. Het
wijfje kan per seizoen 200-300 eieren
leggen.
Foto

5:

ei

van
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Figuur 2: het typische groei- en ontwikkelingspatroon van kamsalamanders
© GCNH, Froglife

Figuur 3: Een overzicht van de activiteiten van kamsalamanders (Triturus cristatus)
© GCNH, Froglife
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3.3.2 verspreiding van de kamsalamander in Europa
De kamsalamander komt voor van midden-Frankrijk (westen: departementen
Charente-Maritime, Gironde; oosten: Isère, Savoie) via de Benelux tot aan Groot –
Brittannië . (ontbreekt in Ierland). Via Denemarken strekt zijn areaal zich uit naar
Zuidoost-,Zuidwest-, en Midden- Noorwegen (noordelijkste punt: ten noorden van
Trondheim, 65° NB evenals Midden-Zweden 61°/63° NB noordelijkste voorkomen
bij Stensele, 65° NB.) In Finland zijn twee verspreidingskernen bekend: țland; het
oosten van de provincie Kymi aan de grens met Karelië bij 62° NB; Van daaruit
strekt het areaal zich uit langs 57°/58° NB tot aan de Oeral. Tussen 52°/49° NB
loopt de zuidelijke verspreidingsgrens van hier af naar het Westen tot aan de
noordwest oever van de Zwarte Zee. Via oostelijk en zuidelijk Roemenië en OostHongarije tot aan Oostenrijk waar de soort alleen ten noorden van de Donau
voorkomt. Via Zuid-Duitsland en het noordelijk deel van Zwitserland (Kanton St.
Gallen tot aan het meer van Genève) sluit dit weer aan op de Franse populaties.

Kaart 3: verspreidingskaart kamsalamander
(Triturus cristatus)

In Zuid- en Zuidoost-Europa worden kamsalamanders (Triturus cristatus) afgelost
door nauw verwante soorten: in Italië door de Italiaanse kamsalamander (Triturus
carnifex), in Hongarije en Roemenië door de Donau kamsalamander (Triturus
dobrogicus), en in de Balkan door de Balkan kamsalamander (Triturus karelinii).

Kaart 5: verspreidingskaarten van respectievelijk
Triturus carnifex
Triturus dobrogicus
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Triturus karelinii

3.3.3 Het voorkomen in Vlaanderen

In België komt de kamsalamander vrijwel over het hele land verspreid voor maar
hij ontbreekt toch in heel wat streken. In het Vlaamse gewest is hij verspreid
aanwezig over de gehele kustzone, vooral in de duinen van de Westkust.
Belangrijke concentraties zijn ook aanwezig in de zuidelijke helft van de provincie
West-Vlaanderen, in de rivier- en beekdalen van Oost-Vlaanderen en VlaamsBrabant, in de Antwerpse Noorderkempen en vochtig Haspengouw.

Kaart 6: verspreiding van de
kamsalamander in België in 1979

Kaart 7: Vindplaatsen van kamsalamanderpopulaties in Vlaanderen (2005) INBO
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3.3.4 Voorkomen in Nederland
In Nederland komt de soort voor ten
zuidoosten van de lijn Vlissingen-Assen.
De dichtheden kunnen sterk variëren,
beneden zeeniveau is hij echter
zeldzaam. Enkele van de belangrijkste
kerngebieden
zijn
Twente
(de
stuwwallen bij Enschede, Oldenzaal en
Losser), het kleinschalige landschap in
de Achterhoek (omgeving Winterswijk),
de zuidelijke omgeving van het DrentsFriese
Woud,
de
zuidwestelijke
IJsselvallei en het rivierengebied (met
name de Gelderse Poort en de
Waaluiterwaarden). De soort leeft op
veel plaatsen in geïsoleerde populaties.
Het areaal in Nederand is in de
afgelopen eeuw naar schatting met een
derde ingekrompen.

Kaart 8 : verspreidingskaart
kamsalamander
(Triturus
cristatus
Nederland
(bron:
alterra,2003)

3.3.5 Biotoop
3.3.5.1 Waterbiotoop
De kamsalamander is een soort die in het bijzonder in afwisselende halfopen
landschappen met daarin een hoge dichtheid aan aquatische biotopen voorkomt
(Van der sluis & Bugter, 2000). De vindplaatsen liggen vooral op leem- en kleigrond
, soms op zandgronden maar zelden op veengrond (Bergmans & Zuiderwijk,
1986).De kamsalamander lijkt een voorkeur te hebben voor grote, geïsoleerde en
voedselrijke wateren (Stronks & Schroder, 1986) met een goed ontwikkelde
watervegetatie voor eiafzet en schuilmogelijkheden. De soort wordt ook regelmatig
in vegetatiearme bospoelen aangetroffen. Kamsalamanders worden ook relatief
vaak aangetroffen in waters met kwelindicatoren (Creemers, 1994). En het
voorkomen is negatief gecorreleerd met de overstromingsfrequentie van de
wateren. Als voortplantingswater worden zowel kleine als grote poelen, vijvers,
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sloten en enigszins voedselrijke vennen gebruikt. De paarplaats is een niet te
kleine poel met een minimale diepte van 50 cm (Schellekens & Van Wezel, 1991)
In het algemeen gaat het om niet verzuurde wateren met een matig voedselrijk tot
voedselrijk karakter.

Figuur 4: de typische aquatische plantensoorten in een kamsalamanderpoel
Zowel de water- als oevervegetatie zijn vaak weelderig ontwikkeld (zie figuur 4). In
de oevervegetatie komen plantensoorten van voedselrijke situaties als lisgras,
grote egelskop (Sparganium erectum), grote lisdodde (Typha latifolia) en
moerasvergeet-me-nietje (Myositis palustris) voor. Op andere locaties worden
meer plantensoorten van matig voedselarme omstandigheden of kwelindicerende
soorten als holpijp, slanke waterkers (Nasturtium microphyllum) en moerasspirea
(Filipendula ulmaria) gevonden. In het water en op de bodem moeten voldoende
open ruimtes in de vegetatie aanwezig zijn voor de balts, terwijl de vegetatie
dekking, voedsel en mogelijkheden voor de eiafzet biedt. Volledig kale wateren of
volledig dichtgegroeide wateren zijn dan ook niet geschikt vanwege het ontbreken
van dekking of het ontbreken van baltsruimtes. Vis is bij voorkeur afwezig
(Lenders,1992; Stumpel & Van der Voet, 1995; Van der sluis & Bugter, 2000;
Theismeier & Kupfer, 2000).
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Door verschillende onderzoekers (Gerats, 1981; Schellekens & van Wezel, 1991;
Laan & Verboom, 1986) wordt een positief verband aangegeven tussen de
poelendichtheid en het voorkomen van de soort. De kamsalamander staat niet
direct bekend als goede migrator, maar migreert in vochtige gebieden beter dan in
relatief droge gebieden.
Kamsalamanders zijn uit bossen vooral bekend van grote leemputten en van poelen
die liggen in het grasland in het bos.
Kamsalamanderpoelen worden vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van grote
lisdodde (Typha latifolia) in en langs het water. De aanwezigheid van lisdodde wijst
op een poel van voldoende diepte met een lemige bodem.
Voortplantingspoelen moeten zeker tot
ontwikkeling van larven mogelijk te maken.

augustus

water

bevatten

om

de

3.3.5.2 Landbiotoop
In de landbiotoop van de kamsalamander is de aanwezigheid van voldoende
kleinschaligheid in de vorm van heggen, houtwallen en overhoeken van belang
(Grooten & van Gelder, 1993)
De landbiotoop is ook vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van voedselrijke
bossen. Het landbiotoop ligt vaak dichtbij het voorplantingswater tot maximaal
zo’n kilometer ervandaan.

3.3.6 Biologie en gedrag
Al in februari kunnen kamsalamanders worden gevonden die vanuit hun
overwinteringsplaatsen
naar
het
voortplantingswater
trekken.
Adulte
kamsalamanders verlaten onder normale omstandigheden hun overwinteringsplek
tussen februari en april. De trek van overwinteringsplaats richting
voortplantingspoel begint wanneer de nachten vochtig zijn met temperaturen rond
de 4 à 5 graden Celsius( dit gedurende een aantal nachten, zodat ze niet te vroeg
ontwaken bij een exceptioneel warme winternacht).
Mannetjes kamsalamanders bereiken over het algemeen als eerste de
voortplantingspoel.

Foto 6: baltsende kamsalamanders
(Triturus cristatus)
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In het water vindt de balts plaats, op open plaatsen tussen de vegetatie.(zie foto 6
blz. 21) Geschikte plaatsen om de balts uit te voeren zijn vaak erg schaars binnen
één vijver, ze worden dan ook vaak verdedigd door mannetjes Kamsalamanders.
Een baltsend mannetje kan gedurende één nacht meerdere baltsplaatsen benutten.
Mannetjes kamsalamanders bootsen soms zelfs wijfjes na om zo de concurrerende
mannetjes weg te lokken van hun favoriet baltsplaatsje.
Het mannetje ontwikkelt hiervoor een imposante kam op zijn rug. Met een soort
dans onder water probeert hij het vrouwtje tot een paring te bewegen. Het
spermapakketje, dat hij op de bodem afzet, wordt door het vrouwtje met haar
cloaca opgenomen. Het afzetten van de eitjes vindt voornamelijk in de maanden
april en mei (maar kan tot eind juli) plaats.(zie foto 7)

foto 7: vrouwtje kamsalamander
bezig met het afzetten van eitjes op
waterplanten

figuur 5: schematische afbeelding van
de verschillende fases in de balts en de
sperma-overdracht
ė
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In tegenstelling tot padden en kikkers leggen salamanders hun eitjes niet in een
keer in een snoer of een klomp, maar één voor één. De gemiddeld 200 eieren
worden elk apart tussen blaadjes van water en oeverplanten gevouwen.(zie foto 8
& 9) Het vrouwtje is hier enkele weken mee bezig.
Uit onderzoek is gebleken dat 50 % van de eitjes afsterft binnen de week na afzet
ten gevolge van een chromosoomafwijking.
Foto 8: A typisch voorbeeld van een gevouwen blad
(submers) van een harig wilgeroosje (Epilobium hirsutum)

Foto 9: B eitjes van de
kamsalamander op watermunt
(Mentha aquatica)
a) net gelegd
b) eitje in ontwikkeling
c) verborgen ei in opgevouwen
blad

Na de eiafzet verlaten de vrouwtjes het water, voorafgegaan door de mannetjes.
Kamsalamanders zijn na 5 jaar geslachtsrijp en kunnen dan pas voor het eerst
deelnemen aan de voortplanting (Hagstrom, 1979) Vanaf juli worden er nauwelijks
nog volwassen kamsalamanders in het water waargenomen. Vanaf begin mei zijn de
larven in het water aanwezig. Ze leven van allerlei kleine ongewervelden. Ook
volwassen kamsalamanders zijn weinig kieskeurige eters. Naar alles wat beweegt
en in de bek past zal worden gehapt. Voedsel-strategieen : actief zoeken en de ziten wachtstrategie.
De ‘sit & wait’ strategie wordt voornamelijk toegepast wanneer de temperaturen
en vochtigheidsgraad niet erg geschikt zijn om te foerageren. De kamsalamander
trekt zich dan terug aan de rand van zijn schuilplaats en hapt naar alles wat in zijn
onmiddellijke omgeving langs komt.
Wanneer de avonden warmer en vochtiger zijn dan foerageren Kamsalamanders in
ruig grasland, bossen en houtkanten op zoek naar hun voedsel.
Rond augustus-september verlaten de jonge kamsalamanders de poel om naar een
geschikte overwinteringsplek te zoeken. Dit kan gaan van allerlei holtes in de
bodem, tot afvalhopen en ruige vegetaties.
Kamsalamanders leggen in regel geen grote afstanden af. Voor succesvolle
kolonisatie van nieuwe poelen is het van belang dat de afstand tot een bestaande
populatie bij voorkeur niet groter dan 400 meter is. Afstanden tot circa 1000 meter
kunnen overbrugd worden. De kamsalamander staat bekend als een trage
kolonisator en enig geduld is na aanleg van poelen dan ook wenselijk. De soort zal
in veel gevallen pas na 3 jaar verschijnen.
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Verplaatsingen van salamanders gaan vooral via kleine landschapselementen als
heggen en ruigteterreinen. Akkers en intensief gebruikt grasland worden tijdens
migraties gemeden (Grooten & van Gelder, 1993).
‘s Nachts is de kamsalamander actiever; hij kan dan vaak aangetroffen worden aan
de waterkant (Sparreboom, 1981)

Foto 10 : 2 kamsalamanders

3.3.7 Beschermingsmaatregelen (nationaal – internationaal)
De kamsalamander(Triturus cristatus) is opgenomen in allerlei verdragen, conventies etc.

3.3.7.1 De conventie van Bern
In 1979, in Bern tot stand gekomen, is een Europees verdrag inzake het behoud van
wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu. Dit verdrag is zowel door
Nederland(1980) en België (1990) is bekrachtigd, is in 1982 in werking getreden.
Het betreft de instandhouding van de flora en fauna in Europa, de strikte
bescherming van bepaalde (bedreigde) planten en dieren, de regulering van
exploitatie en samenwerking op het gebied van onderzoek en voorlichting. De
conventie kent uitvoerige bijlagen met planten- en diersoorten waarvoor de
“leefmilieus” bescherming behoeven. De uitvoering van dit verdrag krijgt
grotendeels gestalte in de Vogel- en habitatrichtlijnen, die ook een meer bindend
karakter hebben dan een dergelijk internationaal verdrag. (Osieck, 1998)
De kamsalamander is opgenomen in de bijhorende lijsten van dit verdrag en zijn
wettelijke bescherming wordt daardoor vastgelegd in een habitatrichtlijn.
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3.3.7.2 Habitatrichtlijn
Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de
wilde fauna en flora.
Dit is de richtlijn betreffende de bescherming van typen (semi-) natuurlijke
habitats en dier- en plantensoorten (exclusief avifauna) van communautair belang
voor de instandhouding waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is.
Deze richtlijn is complementair aan de Vogelrichtlijn in die zin dat de habitatrichtlijn zich
richt op de bescherming van soorten en natuurlijke habitats met uitzondering van vogels
en hun leefgebieden. Dit sluit niet uit dat bedoelde habitattypen en de leefgebieden voor
vogels kunnen overlappen.
Door deze habitatrichtlijn verbinden de ondertekenaars zich ertoe dat in ieder land van de
EU een aantal speciale beschermingszones worden aangeduid, rekening houdend met een
aantal basiscriteria. Iedere lidstaat heeft de verplichting, voor de aangeduide gebieden, de
nodige instandhoudingsmaatregelen (maatregelen van ruimtelijke ordening,
beheersmaatregelen en specifieke maatregelen,…) te nemen, om er voor te zorgen dat de
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van de soorten in de speciale
beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten
waarvan de zones zijn aangewezen.
Kamsalamander (Triturus cristatus)

code: 1166 opgenomen in bijlage II en IV

3.5.3 Rode lijst (Vlaanderen + Nederland)
Rode Lijsten zijn overzichten van soortengroepen en geven aan welke soorten uitgestorven,
met uitsterven bedreigd, bedreigd of kwetsbaar zijn.
Deze soorten zijn over de onderzoeksperiode (verschillend volgens soortengroepen, voor
amfibieën en reptielen wordt de periode 1975-1984 met de periode 1985-1994 vergeleken)
sterk achteruitgegaan en/of hebben een kritisch niveau bereikt waardoor de soort op het
punt staat te verdwijnen. De relevantie van een rode lijst schuilt in het Mina plan 3 beleid
dat als doel, het stoppen van het verlies aan diversiteit tegen 2010, heeft. De meeste rode
lijsten zijn sterk verouderd en houden geen rekening met de normen opgelegd door IUCN
(World Conservation Union).
De kamsalamander staat op de rode lijst van kwetsbare amfibieën in Vlaanderen en krijgt
de status zeldzaam.
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Grafiek x: procentuele verdeling van de Rodelijstsoortcategorie voor amfibieën en
reptielen in Vlaanderen. (bron: Bauwens D & Klaus K, 1996)
Situatie Grenspark:
Ondanks de vele wettelijke beschermingsmaatregelen blijft de natuur in onze verstedelijkte
landen in een snel tempo achteruitgaan . Jaarlijkse rapporten signaleren dat steeds meer
planten en dieren uitsterven omdat hun leefgebieden te klein en te geïsoleerd zijn. Het in
stand houden van grote aaneengesloten gebieden krijgt in het natuurbehoud steeds meer
aandacht.
De nederlands Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Vlaams Ecologisch Netwerk
hebben beide als doelstelling een robuust netwerk van uitgestrekte natuurgebieden tot
stand te brengen. Daarin moeten planten en dieren duurzaam kunnen overleven.
Met een aangesloten oppervlakte van 3750 ha heide, vennen en bossen is het Grenspark
een bijzondere waardevolle schakel in dit netwerk.
Zo zijn er in het grenspark verschillende SBZ (=speciale beschermingszones)
Onder andere voor de natuurtypes:
- droge heide met struikheide
- vochtige heide met dopheide
- voedselarme wateren met planten van het oeverkruidverbond
- landduinen met buntgras en struisgras
- …
Ook is een groot gedeelte van het grenspark Vogelrichtlijngebied en Ramsargebied.
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3.4 Een beknopte beschrijving van de 3 overige salamandersoorten die
voorkomen in het Grenspark de Zoom – Kalmthoutse heide
3.4.1 kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
KENMERKEN
De kleine watersalamander heeft een groenbruine tot donkerbruine bovenkant met
grote en iets kleinere donkerbruine vlekken. Bij de mannetjes zijn op de kop 5 tot
7 donkerbruine strepen aanwezig. De buik is gevlekt en heeft op het midden een
helder oranje tot rode band.

foto 11: mannetje kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
Een vlektekening is ook aanwezig op de flanken en op de keel. Op de onderzijde
van de staart is er een licht- tot helblauw streepje. Tijdens de paartijd hebben de
mannetjes een hoge rugkam en huidzomen aan de achtertenen.(zie foto 11) Deze
salamander kan 10 cm groot worden. De vrouwtjes zijn iets kleiner dan de
mannetjes en hebben geen rugkam maar de bovenste staartzoom loopt wel door
tot voor aan het lichaam. De onderkant van de staart is roodachtig.
In landfase is de rugkam bij de mannetjes veel minder ontwikkeld maar blijft
niettemin zichtbaar, evenals de roodblauwe tekening aan de onderkant van de
staart. Vrouwtjes in landvorm bezitten een donkere getande lijn aan beide zijden
van het midden van de rug. Niet zelden bezitten ze ook een roodachtige vertebrale
lengtestreep.
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De larve van de kleine watersalamander is
vrij licht gekleurd en bezit een staarteinde
dat geleidelijk versmalt en in een punt
uitloopt. Ze is nauwelijks te onderscheiden
van de larve van de vinpootsalamander.

foto 12: larve kleine
(Triturus vulgaris)

watersalamander

LEVENSWIJZE
Oorspronkelijk is de kleine watersalamander een bewoner van laaglanden en
steppen. Hij komt het meest voor in ontboste gebieden en in cultuurlanden. Hij
bezet een grote waaier aan zowel water- als landbiotopen. Men vindt hem vooral in
ondiepe, onbeschaduwde, doorgaans rijk begroeide, stilstaande waters zoals
vijvers, poelen, sloten en greppels, voedselrijke vennen en zelfs veedrinkbakken.
Ook nieuw aangelegde poelen en tuinvijvers worden vrij snel gekoloniseerd. Wat
landbiotoop betreft vindt men hem in duinen, polders, graslanden (zowel
voedselarm als - rijk), heiden, moerassen en bossen in het laagland als in
heuvelachtige streken.
De kleine watersalamander heeft de kortste voortplantingsperiode van onze 4
inheemse soorten. De volwassen dieren verlaten dan ook vrij snel het water,
namelijk begin mei. De paartijd begint in april en duurt tot einde mei. Na 2 tot 4
weken komen de larven uit de eitjes. Ze metamorfoseren meestal in augustus –
september.
VERSPREIDING
In Vlaanderen en in de meestal andere provincies van België is deze soort nog vrij
algemeen maar er is de laatste jaren toch een duidelijke achteruitgang te zien. In
de Ardennen is hij eerder zeldzaam te noemen. Het is de enige salamandersoort
die ook in grote aantallen in de kustpolders wordt aangetroffen. In het heuvelland
van het zuidoosten van Oost-Vlaanderen, het Brabants heuvelland en de Kempen
daarentegen is hij veel schaarser. Hij heeft nood aan zonbeschenen poelen
(Natuurpunt website, 2006)
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Kaart 9 : verspreidingskaart van de kleine watersalamander in Vlaanderen (2004)

3.4.2 alpenwatersalamander (triturus alpestris)
KENMERKEN
De alpenwatersalamander is een middelgrote watersalamander. De mannetjes
bereiken een lengte van 10 cm, de vrouwtjes worden iets groter, tot 12 cm. Beide
geslachten hebben een zeer kenmerkende buikkleur die geel tot oranje of
oranjerood is en volledig ongevlekt. De flanken zijn lichtblauw tot donkerblauw bij
de mannetjes en blauwgrijs, grijsgroen of bruingroen bij de vrouwtjes. Beide
seksen hebben een grijze tot zwarte marmertekening (zie foto 13). De rug is
donkerblauw tot zwart gekleurd bij de mannetjes.
Soms worden exemplaren gevonden met een groenig vlekkenpatroon. De rug- en
buikkleuren worden gescheiden door een vuilwitte tot bleekgele band met duidelijk
afgetekende zwarte vlekjes. In de voortplantingstijd bezit het mannetje een
kleine, zwart en geel gevlokte rugkam.
In landfase is de zwart en geel getekende rugkam bij het mannetje nog te
herkennen maar is hij veel minder ontwikkeld. De marmertekening is nu veel
duidelijker. De vrouwtjes bezitten een roodachtige streep op het midden van de
rug en zijn voor de rest vrij donker van kleur.
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Foto 13: alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
De larve kan een lengte van 4 tot 6 cm bereiken en is herkenbaar aan de uniform
hoge staart, die naar het uiteinde toe plots versmalt en stomp afgerond is. Veel
larven zijn sterk donker gepigmenteerd tot een soort netwerk over het lichaam.

foto 14 : larve alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
LEVENSWIJZE
De alpenwatersalamander bezet een grote verscheidenheid aan waterhabitats:
weide- en bospoelen, kleine vijvers, vennen, grachten en sloten, karrensporen en
zelfs kunstmatige veedrinkbakken. Meer dan de andere soorten verblijft deze soort
in vrij kleine, ondiepe, beschaduwde en relatief koele waterpartijen. Hij wordt
zelfs gevonden in troebele waters zonder enige plantenbegroeiing.
VERSPREIDING
De alpenwatersalamander is aanwezig in nagenoeg alle provincies van België maar
het aantal vindplaatsen is eveneens sterk afgenomen. Zijn verspreidingsgebied is
bovendien hier en daar verbrokkeld doordat er regio's zijn waar de soort ontbreekt.
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Wel opvallend is zijn afwezigheid in de kustpolders en de kustduinen waar hij enkel
gesignaleerd is in De Panne (2005) en in Zeebrugge. Vermoedelijk is hij op deze
plaatsen uitgezet. (Natuurpunt website, 2006)

kaart 10 : verspreidingskaart van de alpenwatersalamander in Vlaanderen (2004)

3.4.3 vinpootsalamander (Triturus helveticus)
KENMERKEN

De vinpootsalamander wordt ook draadstaart- of zwemvoetsalamander genoemd.
De mannetjes worden 8 cm lang, de vrouwtjes iets groter, tot 9 cm. De
vinpootsalamander blijft dus kleiner dan zijn aanverwante soort, de kleine
watersalamander.

foto 15: mannetje vinpootsalamander, draadstaart en vinpoten zijn duidelijk te
zien
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De mannetjes zijn in de late lente herkenbaar aan de zwarte zwemvliezen tussen
de achtertenen en aan het draadje aan het uiteinde van de staart (zie foto 15). De
rug is lichtbruin tot olijfgroen, de keel is niet gevlekt , de buik wel alhoewel
minder duidelijk dan bij de kleine watersalamander en heeft een lichtgele tot
oranjeachtige lengtestreep. Bij de vrouwtjes is er op de onderzijde van het lichaam
nauwelijks een vlektekening te onderscheiden.
In landfase blijft bij veel mannetjes een restant van de staartkam aanwezig. De
larve bereikt een lengte van 3 tot 5 cm. Bij de vinpootsalamander komt soms
neotenie voor. Neotenische dieren zijn exemplaren die als volgroeide en
geslachtsrijpe vorm hun larvestadium behouden. Ze bezitten uitwendige kieuwen
en blijven permanent in het water. Neotenie is veel zeldzamer bij de andere
inheemse watersalamanders.
LEVENSWIJZE
De vinpootsalamander prefereert in ons land vooral waterpartijen (poelen,
karrensporen, vennen, vijvers, bronnen) in of aan de rand van bossen. Deze
salamander prefereert vaak zure aquatische biotopen.
VERSPREIDING
In Vlaanderen is de vinpootsalamander het zeldzaamst in de provincie WestVlaanderen. Hij ontbreekt in de duinen, de kust- en Schelde polders en de valleien
van de meeste grote rivieren. Deze salamander mijdt dus laaggelegen en alluviale
gebieden en kiest eerder voor een geaccidenteerd landschap. Deze biotoopkeuze
komt duidelijk tot uiting in de provincie Oost-Vlaanderen waar hij nagenoeg
volledig ontbreekt in het gebied ten noorden van de Schelde en de Leie.
Belangrijke populaties zijn aanwezig in de Antwerpse en de Limburgse Kempen.
(Natuurpunt website, 2006).

kaart 11: verspreidingskaart van de vinpootsalamander (Triturus helveticus) in
Vlaanderen (2004)
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4 Resultaten per deelcluster


4.1

Cluster 1


4.1.1 Ligging/situering :
Gemeente Kalmthout
Provincie Antwerpen
Belgisch grondgebied








vennen op Withoefse heide
vennen in Gemeentebos (boerenven + enkele
nieuw gegraven vennen)

[Groen ingekleurd]:

Kriekelaarsven / de twee vennekes
Mont noir

[Oranje ingekleurd]:


Cluster1:

4.1.2 Vangstresultaten cluster 1 - 2005

1.1

Gemeentebos Noord
13/04/05

1.2

7 mannetjes vinpootsalamander (Triturus helveticus)
2 wijfjes vinpootsalamander (Triturus helveticus)

Gemeentebos zuid
05/04/05
06/04/05

1 mannetje vinpootsalamander (Triturus helveticus)
1 wijfje alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
22 mannetjes vinpootsalamander (Triturus helveticus)
5 wijfjes vinpootsalamander (Triturus helveticus)

1.4

boerenven
05/04/05

06/04/05

1.5

2 onvolgroeide vinpootsalamanders (Triturus helveticus)
2 Groene kikkers (Rana esculanta)
1 mannetje alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
2 wijfjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
5 mannetjes vinpootsalamander (Triturus helveticus)
8 neotenische vinpootsalamanders (Triturus helveticus)

plas NEC De Vroente
07/04/05
2 mannetjes kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
2 wijfjes kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 mannetje alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 mannetje vinpootsalamander (Triturus helveticus)

&OXVWHU 

&OXVWHU

1.6

Withoef fietspad 2
06/04/05

1.7

1.8

23 mannetjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
4 wijfjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 wijfje kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 mannetje vinpootsalamander (Triturus helveticus)

ven withoefse heide (Withoef fietspad 1)
05/04/05

24 mannetjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
7 wijfjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
5 mannetjes kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
5 wijfjes kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
12 mannetjes vinpootsalamander (Triturus helveticus)
4 wijfjes vinpootsalamander (Triturus helveticus)
1 onvolgroeide vinpootsalamander (Triturus helveticus)

06/04/05

23 mannetjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
4 wijfjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 wijfje kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 mannetje vinpootsalamander (Triturus helveticus)

13/04/05

18 mannetjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
4 wijfjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
3 mannetjes vinpootsalamander (Triturus helveticus)
1 wijfje vinpootsalamander (Triturus helveticus)
1 mannetje kleine watersalamander (Triturus vulgaris)

4.2 cluster 4 - deelcluster De Nol 4.2
4.2.1 Ligging/situering :
Gemeente Kalmthout
Provincie Antwerpen
Belgisch grondgebied
Zie figuur x

Beschrijving :
De Nol bestaat uit een complex van vennen, pijpestrovegetaties, en rietkragen. Het
grenst aan een afwateringskanaal , de drinkwatermaatschappij ‘PIDPA’ en deels
aan een landbouwgebied.
Het gebied is enorm belangrijk voor vogels (zie figuur x). Met niet zelden
pleisterende zeldzame vogels (zoals snor (Locustelle luscinioides), buidelmees
(Remiz pendulinus), grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus),
purperreiger(Ardea purpurea), wouwaap(Ixobrychus minutus), grote zilverreiger
(Casmerodius albus), kwak (Nycticorax, nictycorax), brilduiker(Bucephala
clangula),visarend (Pandion haliaetus),…) en zelfs een zeker broedgeval van de
bruine kiekendief (Circus aeruginosus) in 2001.

Figuur x: De Nol is een vogelrijk gebied

'H1RO  

figuur x: Overzichtskaart grenspark
met aanduiding cluster 4.2

4.2.2 Monitoring De Nol (Cluster 4.2 – 2004)

De Nol (4.2)
16/04/04

1 mannetje vinpootsalamander (Triturus helveticus)
5 wijfjes vinpootsalamander (Triturus helveticus)

4.2.3 gebiedsanalyse op basis van een aantal parameters en de vangsten
Uit onderzoek (De Koning J., 2003) is gebleken dat de zuurgraad van de Nol eerder
laag is. Een pH van om en bij de 5 is typisch voor vennen. De vinpootsalamander
vindt men in tegenstelling tot de andere triturus-soorten vaak in vennen. Deze
salamander is dan ook een van de kensoorten van zure milieus. De eieren van de
andere Triturus-soorten worden vaak gekoloniseerd door schimmels wanneer ze in

een zuur milieu worden afgezet, ze worden hierdoor zodanig beschadigd dat ze
afsterven en rotten.
Nog een kensoort voor zo’n zure aquatische milieus is de heikikker (Rana arvalis),
deze werd echter niet bemonsterd in dit ven.
Aangezien er geen kamsalamanders bemonsterd werden, heeft dit ven dan ook
geen specifiek beheer nodig om de kamsalamanderpopulaties veilig te stellen.
De huidige situatie, met in de onmiddellijke nabijheid nog enkele
landbouwenclaves zorgt ervoor dat er wel enige verrijking van het milieu optreedt.
Uit onderzoek (De Koning J., 2003) bleek dat er namelijk te hoge nitraat (0,765
mg/l) en orthofosfaat (0,775 mg/l) concentraties aanwezig waren in de Nol. De
wettelijke toegelaten concentratie bedraagt voor nitraat (0,35mg/l) en voor
orthofosfaat (0,025 mg/l)Maar in de toekomst worden deze percelen waarschijnlijk
opgenomen in het beheersplan en zullen dan ook niet meer voor negatieve
invloeden zorgen.

4.3 Deelcluster 5 vennen Steertse heide (nog onbenoemd)

4.3.1 Ligging/situering :
Gemeente Woensdrecht
Provincie Noord-Brabant
Nederlands grondgebied
Zie figuur x

figuur x: weilandencomplex Steertse Heide

4.3.2 Monitoring deelcluster 5 - 2006
27/03/06
Weilandencomplex Steertse heide

Figuur x: luchtfoto (2002) van het weilanden complex Steertse Hei de
legende

1
2

Plas 1
1 mannetje heikikker (Rana arvalis)
2 mannetjes kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 wijfje kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 wijfje alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
Plas 2
7 wijfjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
6 mannetjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
3 wijfjes kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 man kleine watersalamander (Triturus vulgaris)

28/03/06
Weilandencomplex Steertse heide
Situering:

Kaartje zie figuur x

Plas 1
2 mannetjes kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 wijfje kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
2 Bruine kikkers (Rana temporaria)
Chemische parameters:
pH

7,3

T

10,2°C

EGV

326 S/cm

Plas 2
4 wijfjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 man alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 man kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 bruine kikker (Rana temporaria)
Chemische parameters:
pH

7,6

T
EGV

10,6°C
148 S/cm

29/03/05
Woensdag 29 maart
Herstelde poelen afdeling Natuur in Steertse heide complex
situering:

Figuur x: luchtfoto van 2 herstelde poelen in de Steertse heide
Legende:
1
2
Plas 1
Geen vangsten
Chemische parameters:
pH

4,07

T

8,9°C

EGV

76 S/cm

Plas 2
Geen vangsten
Chemische parameters:
pH

4,18

T

8,7°C

EGV

68 S/cm

Overstroomd weiland Steertse heide
Situering:

schaal 1:5000

Schaal 1:2500

1 wijfje alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
3 wijfjes; + 3 mannetjes kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
5 gewone padden (Bufo bufo)
4 mannetjes heikikkers (Rana arvalis)

Chemische parameters:
pH

6,21

T

8,4°C

EGV

145 S/cm

Ondergelopen weiland
Situering:

schaal: 1:10.000
Chemische parameters:
pH
T
EGV

5,94
9°C
66 S/cm

Schaal: 1:2500
Geen vangsten

Bomputje Steertse heide
Situering: zie overzichtskaart vorige blz.

Schaal 1:2500
Fig.x: bomputje gedeeltelijk afgerasterd
1 mannetje alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
3 mannetjes kleine watersalamanders (Triturus vulgaris)
1 wijfje kleine watersalamanders (Triturus vulgaris)
1 mannetje vinpootsalamander (Triturus helveticus)
Chemische parameters:
pH

5,8

T

9,7°C

EGV

41 S/cm

30/03/06
Steertse heide weilandencomplex – plas-dras weiland
Situering : zie figuur x

A

Legende
C

B

Fuik A

2 mannetjes kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 wijfje kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 man alpenwatersalamander (Triturus alpestris)

Fuik B

20 mannetjes gewone padden (Bufo bufo)
2 wijfjes gewone padden (Bufo bufo)
3 mannetjes heikikker (Rana arvalis)
1 wijfje heikikker (Rana arvalis)
1 bruine kikker (Rana temporaria)
2 wijfjes kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 mannetje kleine watersalamander (Triturus vulgaris)

Fuik C

7 mannetjes gewone padden (Bufo bufo)
1 mannetje Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
2 wijfjes kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 man alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 wijfje alpenwatersalamander (Triturus alpestris)

Bomputje
Situering: zie figuur x

1 man alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 wijfje vinpootsalamander (Triturus helveticus)
1 man vinpootsalamander (Triturus helveticus)
1 wijfje kleine watersalamander (Triturus vulgaris)

Foto x: foto bomputje – bespreking zie blz. x

11/04/06

bomputjes Steertse heide

Foto x: bomputjes Steertse heide luchtfoto 2002

Legende:
2
3

1
4
8

6 5 7

Bomput 2

1 mannetje alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
3 mannetjes vinpootsalamander (Triturus helveticus)

Bomput 3

3 wijfjes vinpootsalamander (Triturus helveticus)
1 man vinpootsalamander (Triturus helveticus)

12/04/06
Bomput 1

1 man vinpootsalamander (Triturus helveticus)

Bomput 4

1 wijfje vinpootsalamander (Triturus helveticus)

Bomput 8

1 man vinpootsalamander (Triturus Helveticus)

13/04/06
N-W deel van de Biezenkuilen
Situering:

Figuur x: luchtfoto (2002) van de Biezenkuilen
legende:

veeraster afsluiting
biezenkuilen

6 fuiken geplaatst (fuik 1-2-3 buiten het veeraster) en (fuik 4-5-6 binnen het
veeraster)
Fuik 1

1 mannetje vinpootsalamander (Triturus helveticus)
1 wijfje vinpootsalamander (Triturus helveticus)

Fuik 2

1 wijfje vinpootsalamander (Triturus helveticus)

Fuik 3

1 wijfje alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 groene kikker complex (Rana esculanta)

14/04/06
Fuik 1

1 wijfje kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 groene kikker complex (Rana esculanta)

Fuik 2

1 man alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 wijfje alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 wijfje vinpootsalamander (Triturus helveticus)

Fuik 3

2 wijfjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 mannetje vinpootsalamander (Triturus helveticus)
1 (geslacht niet bepaald) heikikker (Rana arvalis)

Fuik 4

1 mannetje heikikker (Rana arvalis)

Fuik 5

geen vangsten

Fuik 6

1 exemplaar groene kikker complex (Rana esculanta)

Figuur x : Heikikker (Rana arvalis) , een typische soort van vennen

Figuur x : landschapszicht Steertse Heide weilandencomplex: natte weiden, pitrusvegetaties (Juncus sp.) en naaldbos.

figuur x: hersteld ven Afdeling Natuur bespreking blz. x

Figuur x + y : panoramafoto overstroomd weiland Steertse Heide - bespreking zie blz. xx

4.4 cluster 6
4.4.1 Ligging/situering :
Gemeente Woensdrecht
Provincie Noord-brabant
Nederlands grondgebied

4.4. 2 monitoring per deelcluster (6.1, 6.2 & 6.3 , 2005)
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6.1

Kwekerijven
29/03/05

3 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 wijfje kamsalamander (Triturus cristatus)
1 mannetje Vinpootsalamander (Triturus helveticus)
1 exemplaar Middelste Groene kikker (Rana esculanta)

30/03/05

2 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
2 mannetjes Kleine watersalamander (triturus vulgaris)
1 wijfje Kleine watersalamander (triturus vulgaris)
2 mannetjes Vinpootsalamander (Triturus helveticus)
1 wijfje Vinpootsalamander (Triturus helveticus)

31/03/05

4 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 wijfje Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 mannetje Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
5 mannetjes Vinpootsalamander (Triturus helveticus)
1 wijfje Vinpootsalamander (Triturus helveticus)

.OHLQH0HHU
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6.2

Talingven
29/03/2005 geen vangsten
30/03/2005 2 mannetjes Vinpootsalamander (Triturus helveticus)
31/03/2005 1 mannetje Vinpootsalamander (Triturus helveticus)
1 mannetje heikikker (Triturus arvalis)
1 Middelste groene kikker (Rana esculanta)

6.3

Zwaluwmoer
29/03/05

2 wijfjes alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 groene kikker (Rana esculanta)
1 bruine kikker (Rana temporaria)

30/03/05

4 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)

31/03/05

1 mannetje Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)

[Foto’s x: (van links naar rechts) het ven Zwaluwmoer’ – buikzijde mannetje Kleine watersalamander – Eiklomp Heikikker –
Vrouwtje Kamsalamander – Heikikker )

5. knelpunten, interpretaties en beschermingsplan
5.1. Een toekomst voor de kamsalamander in het GP ?
5.1.1 Knelpunten
De bedreigingen voor de kamsalamander kunnen in essentie opgesplitst worden in
twee hoofdgroepen: de achteruitgang van het waterbiotoop en de achteruitgang
van het landbiotoop. Beide worden beknopt behandeld in de volgende paragrafen.
Het spreekt voor zich dat knelpunten voor de kamsalamander onherroepelijk nefast
zijn voor talrijke andere diersoorten.

5.1.2 De achteruitgang van waterbiotopen
Wanneer vennen en poelen niet beheerd worden, zullen ze na een tientallen jaren
verlanden en dus niet meer beschikbaar zijn als voortplantingsbiotoop voor allerlei
amfibieën. Natuurlijke successie is dan ook in het GP een bekend fenomeen. Door
gepaste beheersmaatregelen uit te voeren, kan dit obstakel gemakkelijk vermeden
worden.

5.1.2.1 verdroging
Verlaagde grondwaterstanden door drainage maken dat sommige poelen ongewenst
droogvallen of toch grote hoeveelheden water verliezen. Ook de aanwezigheid van
verschillende waterwinningsputten in het grenspark heeft een grote impact op de
waterhuishouding in het gebied. Verder heeft de Groote meer last van
wegsijpelend water door een storingslaag in de bodem van dit ven.

5.1.2.2 achteruitgang van de waterkwaliteit.
De inspoeling van allerlei organische en anorganische vervuiling hebben op
verschillende niveaus invloed op amfibieënpopulaties. Zo bevinden er zich nog
enkele landbouwpercelen binnen het Grenspark waar nog op bemest wordt. Ook de
impact van de fecaliën van de aanwezige grazers (vnl. schapen) heeft een niet te
onderschatten invloed. Vennen zijn zure waterbiotopen. Maar door de externe
verzuring ( o.a. allerlei atmosferische deposities, (kunst)mestgebruik,…)worden
deze vennen te zure, onleefbare waterbiotopen. Ze herbergen nauwelijks enige
vorm van leven.
Ook eutrofiëring speelt een belangrijke rol in de achteruitgang van waterbiotopen.
Dit fenomeen kan namelijk leiden tot verhoogde algenbloei en in extreme gevallen
zorgen voor zuurstoftekorten en verhinderen van de groei van vegetatie.

5.1.2.3 Predatiedruk en andere verstoringen
Sommige waterpartijen in het grenspark zijn onderhevig aan verstoring door
betreding van grazers, verstoring door recreatiedruk. Maar die verstoring is zeer
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moeilijk kwantificeerbaar, men weet dus niet wat de effecten op de
amfibieënpopulaties zijn.
De aanwezigheid van vis in voortplantingswateren van amfibieën heeft over het
algemeen een negatief effect op het reproductieproces (Beebee, 1985; Glandt,
1984). De kamsalamanders staat bekend als een gevoelige soort voor de
aanwezigheid van vis. Door de relatief lange larvale ontwikkeling en het feit dat de
larven zich in vergelijking met andere salamanderlarven meer in open water
ophouden zijn ze gevoeliger voor predatie.

5.1.2 De achteruitgang van het landbiotoop
5.1.2.1 Versnippering
Gans Vlaanderen en Nederland zijn erg versnipperd. Het grenspark mag dus eerder
als een uitzonderlijkheid beschouwd worden, want er zijn nauwelijks wegen,
kanalen of andere vormen van barrières aanwezig. Maar het grenspark bestaat niet
alleen en is voor vele factoren afhankelijk van de omgeving; het doet dienst als
‘stepping stone’ voor de uitwisseling van individuen tussen deelpopulaties. Het
Grenspark mag dan wel zo goed als gevrijwaard gebleven zijn, het is wel omringd
door een netwerk van druk bereden verkeerswegen. Als er op termijn
kamsalamanderpopulaties ontdekt worden buiten het Grenspark, dan kan het
aangeraden zijn om eco-tunnels aan te leggen om de verschillende metapopulaties
onderling te verbinden.

5.1.2.2 Verruiging en verbossing
Hoewel kamsalamanders in hun landfase sterk afhankelijk zijn van
schuilmogelijkheden tussen de vegetatie, is een verregaande verruiging en
verbossing van het terrein nadelig. Dit belet immers de instraling van voldoende
zonlicht. Salamanders zijn ectotherme dieren en hebben voldoende zonlicht nodig
om op lichaamstemperatuur te blijven en hun activiteiten uit te oefenen. Ook
waterpartijen mogen niet te hard beschaduwd worden zodat de ontwikkeling van
eieren en larven niet in gevaar komt.
Dit probleem kan relatief makkelijk vermeden worden door het uitvoeren van een
correct beheer en een regelmatige opvolging van de toestand van de vennen.

5.1.2.3 Verdwijnen van schuil- en overwinteringsplaatsen
Adulte en juveniele dieren die zich na de voortplantingsperiode terug op het land
begeven, hebben behoefte aan spleten en holtes waar zij zich kunnen verschuilen
en/of overwinteren. Deze schuilplaatsen bieden bescherming tegen extreme
weersomstandigheden, uitdroging, predatie en verstoring. Door het overmatig
schoonhouden van bossen verdwijnen vaak ook heel wat potentiële schuilplaatsen.
Dit laatste is in het grenspark echter geen probleem. Er wordt een goed bosbeheer
toegepast waar er ruimte gelaten wordt voor voldoende dood hout in de bossen.
Het aanleggen van kunstmatige overwinteringsplaatsen kan op termijn in
overweging genomen worden.
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Intermezzo 1 : Toekomstperspectief voor de kamsalamander met
behulp van de “4-fasen strategie” van LENDER



FASE 1: VEILIG STELLEN
De fase van veilig stellen heeft betrekking op de bestaande leefgebieden die op
korte termijn beschermd dienen te worden. Potentiële bedreigingen van buiten het
leefgebied dienen te worden geweerd, zodat het huidig leefgebied optimaal kan
functioneren. Met name de effecten van de zogenaamde VER thema’s, verzuring,
verdroging en vermesting hebben vaak nog een te grote negatieve invloed op de
laatste leefgebieden van de kamsalamander.
Verder dienen de leefgebieden verzekerd te worden van een goed intern beheer.

FASE 2: VERSTERKEN
Tijdens de fase van versterking dienen leefgebieden te worden vergroot door
ontwikkeling en/of herstel van leefgebied direct aansluitend op het actuele
leefgebied. De oppervlakte en de kwaliteit van de leefgebieden dienen dermate
toe te nemen, dat het voortbestaan van de soort niet door eenmalige verstoringen
in gevaar kan komen. Herstel en ontwikkeling van grote, levenskrachtige populaties
is voor structurele overleving van essentieel belang. De noodzakelijke oppervlakte
en kwaliteit van de leefgebieden zijn nauwelijks te kwantificeren. Wel kan men
stellen dat zeer goed habitat van geringere oppervlakte mag zijn voor een
levensvatbare populatie dan een groter marginaal leefgebied.

FASE 3: VERBINDEN
Thans geïsoleerde, maar eertijds verbonden leefgebieden dienen weer met elkaar
in contact te worden gebracht. Hierdoor ontstaan netwerken van leefgebieden,
verbonden door migratiezones. De verbindingen van leefgebieden is van belang
omdat uitwisseling van individuen tussen populaties noodzakelijk is voor het
behoud van genetisch levenskrachtige populaties en omdat thans geschikte
leefgebieden door het ontbreken van accurate ecologische infrastructuur onbezet
blijven.

FASE 4: VERBREIDEN
Door de ontwikkeling van nieuwe en/of herstelde leefgebieden ontstaat een
complex van weliswaar ruimtelijk gescheiden maar in ecologisch opzicht niet
geheel geïsoleerde leefgebieden van de kamsalamander, de zogenaamde
“metapopulatiestructuur”. Deze structuur dient het duurzaam voortbestaan van de
soort te garanderen. Lokaal uitsterven van populaties vormt dan in de toekomst
nauwelijks meer een probleem. Herstelde of nieuw aangelegde leefgebieden
kunnen immers op natuurlijke wijze worden ge(re)koloniseerd.
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Intermezzo 2 : Metapopulatiestructuur,de theorie
Inleiding
Voorwaarde voor structureel behoud van de kamsalamander is de ontwikkeling van
een ecologische structuur, de metapopulatiestructuur genoemd. Voor het behoud
van de soort op lange termijn is behoud en uitbreiding van leefgebieden
noodzakelijk.

Omschrijving van het begrip: metapopulatiestructuur
Om het voortbestaan van populaties op de lange duur te garanderen dient
uitwisseling van individuen tussen afzonderlijke leefgebieden mogelijk te blijven.
Dit gegeven is gebaseerd op het principe van het metapopulatiemodel. De
belangrijkste 4 fasen in het herstel van leefgebieden van fauna, die de basis
vormen voor de ontwikkeling van een metapopulatiestructuur. (zie FIGUUR)
Bij het voortbestaan van kleine geïsoleerde populaties speelt toeval een grote rol.
Het verschijnsel dat kleine populaties met een verwachte positieve groeisnelheid
toch door toeval uit kunnen sterven staat bekend onder de naam demografische
stochasticiteit (OPDAM en VERBOOM, 1991)
Om overleving van soorten op lange termijn te
garanderen is een minimum aantal individuen
noodzakelijk. Aan welke aantallen men hierbij
bij amfibieën moet denken is onduidelijk, maar
het gaat in ieder geval om enkele 100en
individuen per leefgebied.

Figuur x: metapopulatiestructuur

Verspreiding van soorten over verschillende deelpopulaties is hierbij geen probleem
zolang uitwisseling zonder moeite plaats kan vinden.
Kerngebieden (voor amfibieën te vertalen als gebieden met een relatief groot
aantal basisbiotopen) fungeren in principe als ‘juvenielenbron’ naar aangrenzende
satellietpopulaties.
Bij verstoringen(stress,…) kunnen deze op hun beurt als bron fungeren en kunnen
tijdelijk ongeschikte leefgebieden of nieuwe leefgebieden opnieuw worden
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bevolkt. De combinatie draagt bij aan stabilisatie van de hele metapopulatie,
omdat sterke aantalschommelingen worden gedempt.
Uitgangspunt bij bescherming van leefgebieden van amfibieën dient daarom de
ontwikkeling van een zogenaamde metapopulatiestructuur te zijn.
Over het aantal voortplantingswateren per kerngebied dat noodzakelijk is om
amfibiesoorten op de lange termijn voor uitsterven te behouden bestaat nog geen
volledige duidelijkheid.
Schaarse literatuurgegevens:
- BLAB, 1986 afstand 100-400 m tussen het landbiotoop en het voortplantingswater.
- MARTENS, 1987 circa 150 m tussen poelen in kerngebieden voor kamsalamander
- GORTER, 1987 5-7 poelen per km2

Basisbiotopen
Terreindelen van 0,75 tot 1 ha, waarin minstens 1 voortplantingswater van de
Kamsalamander aanwezig is. Het landgebruik is extensief en het
bedekkingspercentage is min. 30%. Binnen basisbiotopen dient de afstand tussen
voortplantingswater en landbiotoop zo klein mogelijk en bij voorkeur minder dan
20 meter te zijn. Deze afstand is vooropgesteld omdat uit meerdere onderzoeken
de sterke binding met bos blijkt (o.m. Lenders, 1992)
Basisbiotopen kunnen in of direct grenzen aan bossen, in landbouw of op
landgoeden gelegen zijn. Wateren op grotere afstand van bos kunnen alleen
ontwikkeld worden tot voortplantingswater door de aanleg van een geleidende
houtkant vanuit geschikt landbiotoop met een breedte van 3-5 meter.
Kerngebieden; Dit zijn gebieden van maximaal 2 km², waar de kamsalamander
voorkomt en waarin meerdere basisbiotopen gelegen zijn, of die goede
mogelijkheden bieden tot aanleg en/of uitbreiding van de basisbiotopen. In elk
kerngebied dienen minimaal 7 tot 10 basisbiotopen aanwezig te zijn. Als maximale
afstand tussen basisbiotopen in kerngebieden wordt 100 tot 150 meter
geadviseerd. Tussen de basisbiotopen bestaan directe verbindingen zoals
houtwallen, structuurrijke slootranden, spoorwegtaluds of bosjes, die hooguit
plaatselijk onderbroken zijn. De maximale grootte van een onderbreking is
afhankelijk van de soort en het tussenliggend landschap (ruigte, bos, akker of
weiland,..)
Verbindingszones; Deze garanderen de ecologische verbinding tussen de
kerngebieden en de potentiële kerngebieden, onderling. In de praktijk gaat het
hierbij om houtwallen met een goed ontwikkelde ondergroei, of om ketens van
grotere en kleinere bospercelen, overhoekjes, etc. Voor de afstand tussen
basisbiotopen in verbindingszones wordt op basis van literatuurgegevens (LAAN en
VERBOOM, 1986; MARTENS 1987) een afstand van maximaal 300 tot 400 meter
voorgesteld.
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5.2 beschermingsplan kamsalamander
Uit de resultaten van de amfibieenmonitoring blijkt dat er zich binnen het
Grenspark slechts 1 populatie kamsalamanders (Triturus cristatus) bevindt. Het
spreekt voor zich dat het gaat om gegevens van de gemonitorde vennen en poelen.
Er ontbreken gegevens van de nog niet bemonsterde clusters. Hier kan dan ook
geen informatie over gegeven worden.
Deze kamsalamanderpopulatie bevindt zich in de Leemputten. Hiervoor verwijs ik
naar de vangstresultaten cluster 7- deelcluster 7.3 blz. .
De vangstresultaten van de kamsalamander (Triturus cristatus) liegen er niet om:
een maximum van 14 exemplaren in 2005. In 2006 werden er 5 kamsalamanders
gevangen gedurende de monitoring. Man mag hier spreken van een stabiele
(goede) populatie. Zoals blijkt uit de tabel x
Tabel 1: systeem voor toekennen van populatiescores afhankelijk van de
bemonsteringskeuze

Het verschil in vangstresultaten tussen 2005 en 2006 kan vele oorzaken hebben.
Het is dan ook gewaagd om een voorspelling naar de oorzaak ervan te maken;
wellicht speelt het verschil in vangstdata een rol, ook de klimatologische factoren
zoals het verschil in gemiddelde dag- en nachttemperatuur zullen meespelen. Er
wordt getracht om de fuiken steeds op dezelfde locatie in de poel te plaatsen,
maar omwille van schommelingen in de waterstanden is dit niet altijd mogelijk. Of
misschien is de omvang van de populatie wel afgenomen? Maar ook dit is zeer
moeilijk te achterhalen. Van alle in 2006 gevangen kamsalamanders is er een
digitale foto van het buikpatroon gemaakt om zo in de toekomst de verschillende
individuen te kunnen onderscheiden. Dit kan ook interessant zijn om bijvoorbeeld
uitwisseling tussen metapopulaties onderling en dispersie van de kamsalamanders
aan te tonen.
Aangezien er in de onderzochte clusters van het Grenspark (tot nu toe) slechts 1
kamsalamanderpopulatie ontdekt is, is het dan ook onnodig om suggesties te doen
naar het verbinden van metapopulaties.
De situatie van de huidige voortplantingsplaats, de Leemputten, is echter niet
optimaal. Er zijn in de toekomst dan ook absoluut beheersmaatregelen nodig om de
populatie in de toekomst veilig te stellen.
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5.2.1 Behoud van de actuele populatie volgens 4 fasen strategie Lenders
(zie intermezzo blz. )
De manier van aanpak: allereerst is er een verduidelijking van het knelpunt en
vervolgens worden de maatregelen gegeven die een oplossing zouden kunnen
brengen

5.2.1.1 Fase 1 veilig stellen
= korte termijn doelstellingen die het voortbestaan van de populatie moeten
garanderen
KNELPUNT 1: DE VERDWIJNING VAN WATERBIOTOOP
Zoals men op de fotoreportage op blz. kan zien heeft de zuidzijde van de
leemputten te kampen met verlandingsverschijnselen. En groot deel is reeds volledig
dichtgegroeid met grote lisdodde (Typha latifolia). De aanwezigheid van grote
bomen op de oevers zorgt ervoor dat er grote hoeveelheden bladafval in het water
terecht komen, wat het verlandingsproces alleen maar versneld.
Voorgestelde oplossing: cyclisch en gefaseerd schoningsbeheer
Door de leemputten maar steeds voor 1/3 op te schonen wordt vermeden dat er
grote hoeveelheden van de vegetatie, en de daarin aanwezige fauna-elementen
beschadigd en of verwijderd worden. De watervegetatie kan zich na ruiming weer
ongestoord ontwikkelen. De kamsalamander heeft zowel dichte begroeiing nodig
voor de eiafzet, z’n voedsel en andere activiteiten maar ook open water om de balts
uit te voeren.

Figuur x: voorstel van gefaseerd schoningsbeheer
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De meest optimale periode voor de uitvoering van de ruiming is ergens in de
maanden oktober-november. In die periode bevindt het merendeel van de
kamsalamanders zich reeds op hun overwinteringsplaats, en de amfibieën die zich
nog in het water bevinden zijn door de nog relatief hoge temperaturen voldoende
mobiel om uit het bagger op de oever weg te kunnen kruipen.
Voor de praktische uitvoering van deze werken moet zeker goed overlegd worden
tussen de beheerders en de werkploegen, om misverstanden te vermijden.
De meest ideaal oplossing is het manueel verwijderen van het slib en
plantenmateriaal, want via deze weg treedt er het minst verstoring op. Het
machinaal ruimen van de leemputten is uiteraard een iets realistischer plan. Wel
kan door op voorhand afspraken te maken vermeden worden dat er onnodige
verplaatsing van het materiaal nodig is.

KNELPUNT 2: VERDROGING
Er zijn tot op heden geen significante uitdrogingsverschijnselen vastgesteld in de
Leemputten. Het waterniveau blijft relatief constant. Dit is waarschijnlijk te wijten
aan het feit dat de bodem van de leemputten (zoals de naam reeds doet uitschijnen)
opgebouwd is uit lemig materiaal. Leem laat minder water door dan een zandige
bodem, en dus zijn de leemputten wat betreft het waterpeil minder afhankelijk van
de grondwaterschommelingen.
Indien er zich in de toekomst problemen zouden voordoen; de Leemputten zijn
omringd door een netwerk van grachten en stuwtjes, wat het mogelijk maakt om het
waterniveau kunstmatig te regelen.

KNELPUNT 3: ACHTERUITGANG VAN DE WATERKWALITEIT
Men weet niet of de waterkwaliteit van de Leemputten achteruitgegaan is, er zijn
geen historische gegevens van de waterkwaliteit om mee te vergelijken.
In de onmiddellijke omgeving van de Leemputten bevindt er zich een preiakker. Het
is bekend dat men voor teelt van prei uitzonderlijk veel meststoffen gebruikt Of er
hiervan vervuilende componenten in de leemputten terecht komen is onbekend,
maar niet onbestaande. In de toekomst zal deze prei-akker omgevormd worden naar
natuurgebied en dan is het mogelijk probleem opgelost.
Effecten zoals verzuring en eutrofiering zullen zich ook wel in de leemputten
afspelen, maar dit in beperkt mate. Ph- metingen tonen aan dat de pH neutraal tot
lichtalkalisch is. Wellicht zijn er bufferende factoren aanwezig, maar aangezien
deze materie uiterst complex is, ga ik hierover geen uitspraken doen.
KNELPUNT 4 PREDATIEDRUK EN ANDERE VERSTORINGEN.
Verstoring door overmatige recreatie is zeker geen probleem van de Leemputten. Er
loopt wel een wandelpad langs, maar dit wordt zelden gebruikt.
De vondst van een dode kamsalamander en tientalle dode heikikkers getuigt dat er
predatie is. Waarschijnlijk gebeurt dit door de blauwe reiger (Ardea cinerea), die
door de lokale soms erg lage waterstanden een makkelijke hap heeft aan de
aanwezige amfibieën. Aangezien deze waterpartij een neutrale zuurgraad heeft, kan
er vis in overleven (Er zijn slechts enkele vissoorten die in zure waters kunnen
Toekomst ?
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overleven en reproduceren). Voorlopig zijn hier geen gegevens over beschikbaar,
maar er bestaat een kans dat ze via de avifauna in de Leemputten terecht (zullen)
komen. En zo mogelijk een grote impact zullen uitoefenen op het aquatisch
ecosysteem.
KNELPUNT 5: VERRUIGING EN VERBOSSING
Het is belangrijk dat de voortplantingspoelen gevrijwaard worden van overmatige
boomopslag langs de oevers. Hoewel kamsalamanders in hun landfase sterk
afhankelijk zijn van schuilmogelijkheden tussen de vegetatie, is een verregaande
verruiging en verbossing van het terrein nadelig. Dit belet immers de instraling van
voldoende zonlicht. Salamanders zijn ectotherme dieren en hebben voldoende
zonlicht nodig om op lichaamstemperatuur te blijven en hun activiteiten uit te
oefenen. Ook waterpartijen mogen niet te hard beschaduwd worden zodat de
ontwikkeling van eieren en larven niet in gevaar komt.
Tevens zorgen omstaande bomen voor grote hoeveelheden bladafval, wat zorgt voor
een verstoring van de zuurstofhuishouding door de vele rottingsprocessen en indirect
voor versnelde verlandingsverschijnselen.
Voorgestelde oplossing :
In overleg met de huidige beheerder (NATUURMONUMENTEN) een selectie maken van
bomen rondom de leemputten die verwijderd mogen worden. Het is vooral
aangewezen om de zuidelijke zijde vrij te zetten van te hoge bomen, want die
verhinderen de lichtinval. Om het probleem van bladafval aan te pakken, moet men
gericht de overhangende bomen aanpakken.
Verder kan van die gelegenheid gebruik gemaakt worden om alle exoten te
bestrijden;o.a. amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), amerikaanse eik (Quercus
rubra), pontische rododendron (Rhododendron ponticus).
Wanneer er verregaande verruiging van de oevers optreedt, kan men best ook
gefaseerd maaien. Maar men mag nooit de volledige oevervegetatie wegmaaien.
Want deze vegetatie is van belang voor overwinterende insecten en het is ook een
goede winterverblijfplaats voor salamanders.
Ook belangrijk hierbij is dat na de beheersmaatregelen er controles zullen gebeuren
om de toestand op te volgen. Van zodra dat er zich dan een probleem voordoet,
men direct kan ingrijpen. ( bvb omgewaaide boom die zonneschijn tegenhoud)
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Figuur x: mogelijke zone waarin geselecteerde bomen verwijderd zullen worden
KNELPUNT 6: VERDWIJNING VAN SCHUIL- EN OVERWINTERINGSPLAATSEN
Dat er momenteel voldoende overwinteringskansen zijn voor deze populatie
kamsalamanders mag verondersteld worden. Maar in de toekomst zou men kunnen
overwegen om kunstmatige schuilplaatsen aan te leggen . Dit is een zeer eenvoudige
en volstrekt aan te raden maatregel.
Het volstaat om hopen van organisch materiaal, dood hout, puinafval,… verspreid in
de omgeving aan te leggen. Het zijn trouwens niet enkel de amfibieën die hier van
profiteren, ook kleine zoogdieren en vogels kunnen er in nestelen.
Het bosbeheer moet zeker aandacht blijven geven aan het aandeel dood hout in de
bossen. Want dit is zeer geliefd als overwinteringsplaats voor salamanders.

5.2.1.2 Fase 2: Versterken
= het vergroten van het huidige leefgebied, de oppervlakte en de kwaliteit moet
toenemen zodat de populatie bestand is tegen verstoringen.
In de onmiddellijke omgeving van de Leemputten bevinden er zich verschillende
uitbreidingsmogelijkheden. O.a. Kleine meer, Groote meer en enkele verlande
vennen. Deze hebben elk hun voor- en nadelen
Kleine meer, ligt op slechts 500 meter van de leemputten. In 2005 werden hier
kamsalamanders gevangen. Verder heeft het een relatief groot oppervlakte en
weinig boomopslag. Een nadeel is dat de waterstand niet constant genoeg is. In
droge periodes bevat enkel de centrale gracht nog water, de rest van ’t gebied is
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dan drooggevallen. Wanneer dit in de voortplantingsperiode gebeurt, dan is het
nefast voor alle waterfauna.
Groote meer ligt op 1400 meter van de Leemputten, volgens de literatuur iets te ver
voor natuurlijke migratie van de kamsalamander. Maar met Kleine Meer als
tussenstop ligt het zeker op een overbrugbare afstand van de Leemputten.
Op een afstand van slechts 100-en meters bevindt zich een oud ven. GPS
coordinaten (X: 149600 & Y:233091 volgens Lambert UTM code)) Enkel een depressie
in het landschap en enkele plassen water herinneren eraan dat hier ooit een ven
gelegen heeft. Het kan interessant zijn om dit ven machinaal uit te graven, de
oevers vrij te zetten van boomopslag en vervolgens te laten evolueren tot een
mogelijke voortplantingspoel voor de kamsalamander. Dit zal dan een ideale
stapsteen vormen om dispersie tussen Leemputten en Kleine meer/Groote meer te
stimuleren.
Bij de aanleg of herstel van een voortplantingswater dient er aan de volgende eisen
te worden voldaan:
- Volledige afwezigheid van vis in het algemeen en hoge dichtheden aan
stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) in het bijzonder.
- Bij minimaal 40% van de eerste 3 meter van de oeverlijn dient intensieve
betreding door vee door plaatsing van rasters te voorkomen.
- Volledige afwezigheid van contact tussen oppervlaktewateren en
aangrenzende slootsystemen, vaarten of andere visrijke wateren.
- Aanwezigheid van voldoende geschikt landbiotoop in de directe omgeving van
de voortplantingswateren

5.2.1.3 Fase 3: Verbinden
= het creëren van een netwerk van leefgebieden verbonden door migratiezones.
Aangezien de optimalisatie van de dispersiemogelijkheden van optimaal belang is
voor structureel behoud van de populatie kamsalamanders.
Wanneer er voldoende oude wateren hersteld zijn en/of nieuwe wateren zijn
aangelegd in de gebieden Kleine Meer, Steertse Heide, Groote meer en Kortenhoeff,
dan kan er aangevangen worden met het verbinden van al deze deelgebieden.
Zo is er reeds een ecologische verbindingszone aangelegd tussen Groote meer en
Kleine Meer, die de natuurwaarde gevoelig verhoogd. Het gaat om een perceel van
om en bij de 40ha waar eerst volledige kaalkap plaatsvond en vervolgens machinaal
geplagd werd. Er werd getracht het natuurlijk reliëf te behouden. Zo bevinden er
zich enkele landduinen en greppels in deze verbindingszones. De hoofdfunctie van
dit concept was het creëren van een natte verbindingszone tussen Kleine meer en
Groote meer voor insecten, amfibieën en reptielen. Dit scenario beoogde ook een
sterke stijging van de floristische waarde. Enkele doelsoorten op botanisch vlak:
bruine snavelbies (Rhynchospora fusca), kleine zonnedauw (Drosera intermedia),
moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata), klokjesgentiaan (Gentiana
pneumonanthe),…. Wat faunistische doelstellingen betreft, er wordt vooruitgang
verwacht voor het aantal koppels boompieper (Anthus trivialis), boomleeuwerik
(Lulu arborea),

Toekomst ?

NOG NIET AF …
11

 %HVFKULMYLQJYDQGHGHHOFOXVWHUV

[ .OHLQH0HHU *URRWH0HHU

[[/LJJLQJVLWXHULQJ

*HPHHQWH:RHQVGUHFKW
 3URYLQFLH1RRUG%UDEDQW
1HGHUODQGVJURQGJHELHG

.DDUWEO][

[\%HVFKULMYLQJJHVFKLHGHQLVHQDFWXHOHWRHVWDQG


RQWVWDDQ
'H*URRWHHQGH.OHLQH0HHUGDQNHQKXQRQWVWDDQDDQGHDDQZH]LJKHLGYDQ
RQGRRUODDWEDUHNOHLODJHQHQOHHPEDQNHQLQGHRQGHUJURQG3ODDWVHOLMNZHUG
KHWVWDJQHUHQGHIIHFWQRJHHQVYHUVWHUNWGRRUKHWRQWVWDDQYDQ
RQGRRUODDWEDUHYHUNLWWHLM]HUR[LGHQKRXGHQGHODDJMHV+LHUGRRURQVWRQGHQ
YHQQHQPHWHHQ]RJHQDDPGHVFKLMQJURQGZDWHUVSLHJHO=RZHOGH*URRWH0HHUDOV
GH.OHLQH0HHU]LMQKLHUYDQJHWXLJHQ
'RRUGHJURQGZDWHUZLQQLQJ]RZHODDQ9ODDPVHDOV1HGHUODQGVH]LMGH]DNWGH
JURQGZDWHUWDIHOHQGLWODDW]LMQHIIHFWYRHOHQRSEHLGHYHQQHQ,QGURJH
]RPHUVVWRQGHQEHLGHYHQQHQGURRJ*HOXNNLJKHEEHQGHYRRUELMHQDWWH
ZLQWHUVHUYRRUJH]RUJGGDWHUZHHUZDWHUYRRUKDQGHQLV


*URRWH0HHU
+HW*URRWH0HHUVWDDWEHNHQGDOVllQYDQGHEHODQJULMNVWHYLQGSODDWVHQLQ
:HVW(XURSDYDQGHW\SLVFKHSODQWHQJHPHHQVFKDSYDQHWRHYHUNUXLGYHUERQG
+HWYHQLV]HHURQGLHSPHW]ZDNKHOOHQGHRHYHUV]RGDWHUÿV]RPHUVHHQ
EUHGHGURJHRHYHU]RHQNDQRQWVWDDQ(UYLQGWJHHQRIQDXZHOLMNVYHHQYRUPLQJ
SODDWVHQGHERGHPEHVWDDWJURWHQGHHOVXLWNDDO]DQG9DQZHJHGH
RYHUKHHUVHQGHZLQGULFKWLQJZRUGWYRRUDOGHQRRUGRRVW]LMGHYDQGHYHQRHYHU
GRRUGHJROIVODJNDDOJHVFKXXUG+HWLVRS]XONHNDOH]DQGERGHPGDWZH
SODQWHQYDQKHW]HOG]DPHRHYHUNUXLGYHUERQGNXQQHQDDQWUHIIHQ'HODDWVWH
WLHQWDOOHQMDUHQLVHHQVWHUNHDFKWHUXLWJDQJYDQGH]HSODQWHQJHPHHQVFKDSSHQ
YDVWJHVWHOG'HEHODQJULMNVWHRRU]DDNKLHUYDQPRHWHQZH]RHNHQLQ
YHUGURJLQJYHU]XULQJHQDDQULMNLQJYDQKHWYHQPHWYRHGVHOULMNZDWHUKHW
YHQYDOWVLQGVGH]HYHQWLJHUMDUHQUHJHOPDWLJGURRJYRRUKHHOODQJHWLMG
'DWLV]HHUQDGHOLJYRRUKRJHUJHQRHPGHSODQWHQZDQWDQGHUHPHHUDOJHPHQH
VRRUWHQNXQQHQGDQGHRHYHUVNRORQLVHUHQ'RRUYHU]XUHQGHGHSRVLWLHYDQXLW
GHOXFKWJDDQRRNNQROUXVHQYHQVLNNHOPRVGRPLQHUHQHQGHW\SLVFKHVRRUWHQ
YDQKHWRHYHUNUXLGYHUERQGYHUGULQJHQ'RRUWRHYRHUYDQZDWHUXLWKHW
ODQGERXZJHELHGYDQGH6WHHUWVH+HLGHYHUDQGHUGHGHSODQWHQJURHLLQKHW

2RVWHOLMNGHHOYDQKHW*URRWH0HHU'DDUNRPHQQXRQGHUPHHUULHWJHOH
OLVHQYHHQZRUWHOYRRU
,QZHUGGHVOLEODDJYDQKHWZHVWHOLMNYHQDIJHVFKUDDSW+LHUGRRU
NUHHJRHYHUNUXLGPLQVWHQVWLMGHOLMNWHUXJQLHXZHJURHLNDQVHQ

+HW*URRWH0HHUOLJWLQHHQELM]RQGHUHK\GURJHRORJLVFKHVLWXDWLH9ODN
RQGHUKHWPDDLYHOG GHNHQVWXLI]DQG EHYLQGHQ]LFKVOHFKWGRRUODWHQGH
KHWHURJHHQYHUVSUHLGHYHHQRINOHLODJHQ'HNOHLODJHQYRUPHQGHWRSYDQ
KHW.HGLFKHP7HJHOHQDI]HWWLQJHQ'H]HDI]HWWLQJHQYRUPHQHHQVOHFKW
GRRUODWHQGHHHQKHLGGLHKHWGDDURQGHUOLJJHQGHZDWHUYRHUHQGHSDNNHWDIGHNW
,QGLWZDWHUYRHUHQGHSDNNHWEHYLQGHQEHYLQGHQ]LFKLQGHRPJHYLQJ
YHUVFKLOOHQGHZDWHUZLQQLQJHQ
7HQZHVWHQYDQKHW*URRWH0HHUNRPWHHQ]RJHQDDPGHVFKLMQVSLHJHO]RQHYRRU
+LHUNRPW]RZHORQGLHSJURQGZDWHUDOVZDWHUYRHUHQGHVORWHQYRRUWHUZLMO
]LFKGDDURQGHUZHHUHHQGLNNHþWZHHGHÿRQYHU]DGLJGH]RQHYLQGHQ'LW
V\VWHHPKHHIWHHQQDWXXUOLMNHRRUVSURQJHQLVYHURRU]DDNWGRRUGHJURWH
PDDLYHOGLQWHUYDOYDQGH%UDEDQWVHZDORSGHJUHQVPHWKHWZHVWHOLMNJHOHJHQ
SROGHUJHELHG
+HWJURRWH0HHUZRUGWJURWHQGHHOVJHYRHGGRRUQHHUVODJHQRSSHUYODNWHZDWHU
HQYRRULQYHUKRXGLQJ]HHUNOHLQGHHOGRRUORNDDOJURQGZDWHU2QGHUGH
KXLGLJHRPVWDQGLJKHGHQEHVWDDWGHDIYRHUXLWZHJ]LMJLQJHQYHUGDPSLQJ+HW
*URRWHPHHUKHHIWKHWODDJVWHSHLOLQKHWJHVORWHQZDWHUV\VWHHP þVLQNÿ 

8LWRQGHU]RHNNZDPQDDUYRUHQGDWGHZDWHUKXLVKRXGLQJLQKHW*URRWH0HHUDO
VLQGVGHHHHXZUHJHOPDWLJGRRUPHQVHOLMNHLQYORHGVWHUNLVJHZLM]LJG,Q
GHHHHXZZHUGKHW*URRWH0HHUGRRUKHWNORRVWHUWHUSODDWVHLQJHULFKW
DOVYLVYLMYHU+LHUWRHZHUGHQYHUVFKLOOHQGHYHUELQGLQJVVORWHQJHJUDYHQQDDU
DQGHUHYHQQHQLQGHRPJHYLQJ$DQKHWHLQGHYDQGHQHJHQWLHQGHHHXZZHUGHQ
JURWHGHOHQYDQGHKHLGHURQGKHW*URRWH0HHURPJH]HWQDDUQDDOGERV$DQ
KHWEHJLQYDQGHVWHHHXZYHURRU]DDNWHGHRQWJLQQLQJYDQGH6WHHUWVH
+HLGHHHQEHODQJULMNHYHUDQGHULQJLQGHZDWHUKXLVKRXGLQJYDQKHW*URRWH
0HHU+HWGUDLQDJHZDWHUZRUGWDIJHYRHUGQDDUKHW*URRWH0HHU$OVJHYROJ
KLHUYDQRQWVWRQGHQGHUJHOLMNHKRJHSHLOHQGDWKHWQRRG]DNHOLMNZHUGRPHHQ
RYHUODDWDDQWHOHJJHQ KHW]DYHONRQYRRL ZDDUPHHZDWHUQDDUKHW
SROGHUJHELHGZHUGDIJHYRHUG,QGHYLMIWLJHUMDUHQUDDNWHGLWV\VWHHPLQ
RQEUXLN
(HQWZHHGHJURWHYHUDQGHULQJLQGHJURQGZDWHUVLWXDWLHURQGKHW*URRWHPHHU
EHVWRQGXLWHHQVWHUNHWRHQDPHYDQGHJURQGZDWHUZLQQLQJ'H]HLQYORHGRSGH
JURQGZDWHUKXLVKRXGLQJZHUGPHWQDPHLQGH]HVWLJHUMDUHQJURRW,Q
VWDUWWHGHZDWHUZLQQLQJ+XLMEHUJHQZHUGHHQGHHOYDQGHJURQGZDWHUZLQQLQJ
2VVHQGUHFKWYHUSODDWVWQDDUGHRPJHYLQJYDQGH.OHLQH0HHUHQZHUGLQ
GH9ODDPVH*RQGZDWHUZLQQLQJ(VVHQ:LOGHUWLQGH.DOPWKRXWVHKHLGHWHQ
RRVWHQYDQKHW*URRWHPHHURSJHVWDUW'H]HJURQGZDWHUZLQQLQJHQKHEEHQWRW
HQNHOHPHWHUVVWLMJKRRJWHYHUODJLQJJHOHLGHQKHWYHUJURWHQYDQKHW

VFKLMQVSLHJHOJHELHGLQRRVWHOLMNHULFKWLQJZDDUELMYHUPRHGHOLMNGH
ZHJ]LMJLQJYDQXLWKHWYHQLVWRHJHQRPHQ%HUHNHQLQJHQHQWLMGVUHHNVDQDO\VHV
KHEEHQHFKWHUDDQJHWRRQGGDWGHEHODQJULMNVWHYHUDQGHULQJYHURRU]DDNWOLMNW
GRRUGHZLQQLQJ(VVHQ:LOGHUW1DGHVWDUWYDQGH]HZLQQLQJLVGH
UHJHOPDWLJWHUXJNHUHQGHGURRJYDOYDQKHW*URRWHPHHU]LFKWEDDUJHZRUGHQ
+HWLV]HHUDDQQHPHOLMNGDWGH]HJURQGZDWHUZLQQLQJHHQ
JURQGZDWHUVWDQGYHUODJLQJLQGH6WHHUWVHKHLGHKHHIWYHURRU]DDNW$OVJHYROJ
KLHUYDQLVGHRSSHUYODNWHZDWHUDDQYRHUYDQXLWGH]HKHLGHVWHUNDIJHQRPHQ
+HW*URRWH0HHULVRQGHUGHKXLGLJHRPVWDQGLJKHGHQ]HHUDIKDQNHOLMNYDQ
GH]HDDQYRHU
1DDVWGH]HJURWHYHUDQGHULQJHQKHEEHQRRNDQGHUHLQYORHGHQELMJHGUDJHQDDQ
GHYHUGURJLQJGHWRHJHQRPHQRQWZDWHULQJODQJVKHWYRHGLQJVJHELHGYDQKHW
*URRWH0HHUORNDOHYHUDQGHULQJHQLQODQGJHEUXLN

'HHXWURILHULQJYDQKHW*URRWH0HHUOLMNWKRRIG]DNHOLMNYHURRU]DDNWGRRU
ODQGERXZLQYORHGLQKHWJHELHGWHQRRVWHQYDQKHW*URRWHPHHU'LW
YHUYXLOGHPDDURRNFDOFLXPKRXGHQGHGUDLQDJHZDWHUZRUGWDIJHYRHUGQDDUKHW
JURRWH0HHU9RRUKHWSHLOEHKHHULVGH]HZDWHUEDODQVSRVWHFKWHU]HHU
EHODQJULMN,QGHWRHNRPVWOLMNWGH]HYHUYXLOLQJYDQKHWDDQJHYRHUGHZDWHU
VWHUNWHYHUPLQGHUHQRPGDWJURWHGHOHQYDQGH6WHHUWVHKHLGHHHQ
QDWXXUIXQFWLHNULMJHQ9HUZDFKWZRUGWGDWLQGDWJHYDORRNGHEXIIHUHQGH
LQYORHGYDQGLWZDWHU]DODIQHPHQ

9RRUKHUVWHOYDQGHZDWHUKXLVKRXGLQJYDQKHW*URRWH0HHUZRUGHQ
YHUVFKLOOHQGHDDQEHYHOLQJHQJHGDDQZDDUELMRQGHUVFKHLGLVJHPDDNWWXVVHQ
PRHLOLMNUHDOLVHHUEDDUGXXU]DDPH[WHQVLHIVWUXFWXUHHOKHUVWHOJHEDVHHUGRS
KHWRRUVSURQNHOLMNHQDWXXUOLMNHZDWHUV\VWHHPLQGHHHUVWHKHOIWYDQGH
VWHHHXZHQRSPDNNHOLMNHUHUHDOLVHHUEDUHLQWHQVLHIWHFKQLVFKH
KHUVWHOPDDWUHJHOHQ]RDOVZDWHUDDQYRHUYDQEXLWHQKHWKXLGLJHZDWHUV\VWHHP
RIJURQGZDWHUDDQYRHU
>XLW712UDSSRUW(FRK\GURORJLVFKHV\VWHHPDQDO\VHYDQKHW*URRWH0HHUELM2VVHQGUHFKW@





2SSHUYODNWH""









*URRWH PHHU










 .OHLQH 0HHU





















[[ 9DQJVWUHVXOWDWHQ FOXVWHU̢  





























.OHLQH0HHU
LQGHRPJHYLQJYDQGHFHQWUDOHJUDFKW 

 PDQQHWMHV$OSHQZDWHUVDODPDQGHU 7ULWXUXVDOSHVWULV 



YURXZWMHV$OSHQZDWHUVDODPDQGHU 7ULWXUXVDOSHVWULV 



PDQQHWMHV.DPVDODPDQGHU 7ULWXUXVFULVWDWXV 


YURXZWMH.DPVDODPDQGHU FULVWDWXV 


PDQQHWMHV.OHLQHZDWHUVDODPDQGHU 7ULWXUXVYXOJDULV 


YURXZWMHV.OHLQHZDWHUVDODPDQGHU 7ULWXUXVYXOJDULV 


H[HPSODUHQ0LGGHOVWH*URHQH.LNNHUV 5DQDHVFXODQWD 


H[HPSODDU%UXLQH.LNNHU 5DQDWHPSRUDULD 

 PDQQHWMHV$OSHQZDWHUVDODPDQGHU 7ULWXUXVDOSHVWULV 


YURXZWMHV$OSHQZDWHUVDODPDQGHU 7ULWXUXVDOSHVWULV 


PDQQHWMH.DPVDODPDQGHU 7ULWXUXVFULVWDWXV 


&KHPLVFKHSDUDPHWHUV  






S+



(*9>嘕6FP@




7>e&@



 PDQQHWMHV$OSHQZDWHUVDODPDQGHU 7ULWXUXVDOSHVWULV 


YURXZWMHV$OSHQZDWHUVDODPDQGHU 7ULWXUXVDOSHVWULV 


PDQQHWMHV.DPVDODPDQGHU 7ULWXUXVFULVWDWXV 


YURXZWMH.DPVDODPDQGHU 7ULWXUXVFULVWDWXV 


PDQQHWMHV.OHLQHZDWHUVDODPDQGHU 7ULWXUXVYXOJDULV 


YURXZWMH.OHLQHZDWHUVDODPDQGHU 7ULWXUXVYXOJDULV 


 
H[WUHHPODJHZDWHUVWDQGHQNHOSODVGUDVVLWXDWLH

 NRSSHOVSDGGHQ %XIREXIR 
PDQQHWMHSDG %XIREXIR 

 $OOHVGRRGIXLNGRRUIHOOHZLQGþVQDFKWVXLWKHWZDWHU
JHZDDLG

&KHPLVFKHSDUDPHWHUV  



S+



7>e&@
e&































[ 9DQJVWUHVXOWDWHQ*URRWH0HHU   

2004

6.4

Groote Meer (westelijke zijde)
31/3/2004











1 vrouwtje alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 vrouwtje heikikker (Rana arvalis)


2005


















6.4

6.5







Ɣ 6_4

Ɣ6_5

Groote Meer (westelijke zijde)
29/03/05

geen vangsten

30/03/05

geen vangsten

31/03/05

1 vrouwtje Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 vrouwtje Heikikker (Rana arvalis)

Groote Meer (oostelijke zijde)
05/04/05

5 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
5 vrouwtjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
4 mannetjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
2 vrouwtjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)

06/04/05

20 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
7 vrouwtjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
5 mannetjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
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Cluster 7

7.1

7.2

Wasven
29/03/05

geen vangsten

30/03/05

2 mannetjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 vrouwtje Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)

31/03/05

1 mannetje Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)

bomput (ten W van het Bronven)
30/03/2006 1 vrouwtje Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
4 mannetjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
3 vrouwtjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
31/03/2006

geen vangsten

Ɣ7_6

7.6

Bronven
29/03/2005

1 mannetje Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 vrouwtje Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 onvolgroeide kleine watersalamander ( Triturus vulgaris)

30/03/2005

3 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 vrouwtje Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)

31/03/2005

geen vangsten

Ɣ7_8

7.8

bomput Wasven
30/03/05

14 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
3 vrouwtjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
9 mannetjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
3 vrouwtjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 Middelste Groene kikker (Rana esculanta)

6

Beschrijving van de deelclusters

6.x

De Leemputten

6.x.x Ligging/situering :
Gemeente Woensdrecht
Provincie Noord-Brabant
Nederlands grondgebied
Kaart blz. 2

6.x.y Beschrijving : geschiedenis en actuele toestand
Ten NW van het gebied Kleine Meer - Groote Meer bevindt zich de Leemputten.
Een restant uit een periode waarin men dit gebied exploiteerde voor de ontginning
van kleileem voor de productie van gebakken aarden voorwerpen zoals tegels.
Na de ontginningen kon de natuur zijn gang gaan en deze ooit ‘doodgewone’
ontginningsplaats werd een prachtige voedselarme plas. Maar ook deze ooit
menselijke creatie ontsnapt niet aan de successie van de natuur, en deze vijver is
de laatste decennia sterk aan het verlanden.

Foto x: panoramafoto leemputten ( 21/03/04)
Er zijn wel reeds onderhoudswerken uitgevoerd door de beheerder nl.
Natuurmonumenten (Wilton de Dooij) Jaar ??

Oppervlakte:
- totale oppervlakte open water (adhv luchtfoto 2002) 0,18 ha
- totale oppervlakte leemputten (adhv topokaart ??) 0,98 ha

7.3 Leemputten

3

1

2

2

(foto’s genomen op 9/3/2006)

3

1

Aan de hand van de vorige fotoreportage kan men duidelijk de verschillende
successiestadia onderscheiden die zich voordoen in de Leemputjes.

1

Het meest Noordelijke deel bestaat voornamelijk uit open water,
eilandvorming, lisdodde vegetaties, en een aanzienlijk aantal submerse
plantensoorten ( oa. fonteinkruiden,…)

2

Het meest westelijke deel is sterk beschaduwd. Het water is tevens troebel en
heeft een onaangename geur. Factoren die ondermeer te wijten zijn aan grote
hoeveelheden bladafval die in het water terecht komen door de omstaande
hoge bomen.

3

In het centrale deel treden sterke verlandingsverschijnselen op. Het is bijna
volledig bedekt door grote lisdodde vegetatie (Typha latifolia)

foto x: fuik gesitueerd in het Noordelijk deel van de Leemputten

x.x

Vangstresultaten Leemputten (cluster 7.3 – 2005)

05/04/05

4 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 wijfje Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 mannetje Kamsalamander (Triturus cristatus)
2 wijfjes Kamsalamander (Triturus cristatus)
1 wijfje Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 Groene kikker (Rana esculanta)
1 mannetje Heikikker (Rana arvalis)

06/04/05

1 mannetje Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 wijfje Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
4 mannetjes Kamsalamander (Triturus cristatus)
10 wijfjes Kamsalamander (Triturus cristatus)
3 mannetjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
2 wijfjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)

14/04/05

5 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
3 wijfjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
2 mannetjes Kamsalamander (Triturus cristatus)
1 wijfje Kamsalamander (Triturus cristatus)
6 mannetjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
2 wijfjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
2 Groene kikker complex (Rana esculanta)

x.x Vangstresultaten Leemputten (cluster 7.3 – 2006)
09/02/06

(2 fuiken)
1 wijfje kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
+
1 mannetje kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
(onder stronk in de omgeving van de Leemputten)

20/03/06

2 fuiken geplaatst in het Noordelijke deel omstreeks 14 u

FuikFuik
A+BA+B
( 21/03,22/03)
( 21/03,22/03)

Fuik Noordoost ( 27/03 & 28/03)
Fuik Zuidoost ( 27/03 & 28/03)

21/03/06
fuik A:
fuik B:

22/03/06
fuik A:
Fuik B:

de 2 fuiken geledigd omstreeks 9u30
niets
1 man alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 wijfje kleine watersalamander(Triturus vulgaris)
opnieuw 2 fuiken geledigd (beide in het Noordelijke gedeelte)
1 neotenisch ex. Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
Heikikker (Rana arvalis) (geslacht: niet bepaald)
2 wijfjes Kleine Watersalamander (Triturus vulgaris)

27/03/06
Leemputten Zuidoostelijke zijde (1 fuik)
1 mannetje pad (Bufo bufo)
Leemputten Noordoostelijke zijde (1 fuik)
4 mannetjes Kamsalamanders (Triturus cristatus)
1 wijfje Kamsalamanders (Triturus cristatus)
2 mannetjes heikikkers (Rana arvalis) + 200-tal eitjes
3 bruine kikkers (Rana temporaria)
2 wijfjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
16 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 wijfje Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 mannetje Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
† 1 dode kamsalamander (wijfje)
28/03/06
Leemputten (zuidoostelijke zijde, sterk beschaduwde zijde)
1 man Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 man + 1 wijfje pad (Bufo bufo)
Chemische parameters:
pH
T

7,53
9,9 °C

Leemputten (Noordoostelijke zijde)
1 mannetje Heikikker (Rana arvalis)
4 wijfjes Heikikker (Rana arvalis)
3 mannetjes Kamsalamander (Triturus cristatus)
1 wijfje Kamsalamander (Triturus cristatus)
17 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
6 wijfjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
2 mannetjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
1 wijfje Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
Chemische parameters:
pH
T

Opm.
- geen EGV gemeten

7,08
10,5°C

Foto 3

Foto 1

Foto 4

Foto 2
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7.4

Vangstresultaten Ranonkelven (cluster 7.5 – 2005)

Ranonkelven
05/04/05

4 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 wijfje Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 mannetje Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)

06/04/05

2 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)

15/04/05

7 mannetjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
6 wijftjes Alpenwatersalamander (Triturus alpestris)
1 mannetje Kamsalamander (Triturus cristatus)
1 wijfje Kamsalamander (Triturus cristatus)
3 mannetjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
2 wijfjes Kleine watersalamander (Triturus vulgaris)
2 Groene kikkers (complex) (Rana esculanta)
1 Bruine kikker (Rana temporaria)
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[foto’s x : (van links naar
rechts)
uitzicht ranonkelven –
gerande oeverspin –
aquarium met
mannetje Kleine
watersalamander en 2
mannetjes
Alpenwatersalamander
– buikpatroon van
mannetje
Kamsalamander]
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Bijlage : Logboek stage
0DDQGDJ)HEUXDUL
Aangezien ik op mijn stageplaats behoorlijk vrij gelaten word en zeer
zelfstandig mag werken, heb ik voor mezelf een planning opgemaakt.
Het is echter een zeer ruwe planning, aangezien ik niet exact weet hoeveel tijd
ik nodig heb voor het voorbereidend werk, literatuurstudie,… Naar het
monitoren zelf kan ik vrij nauwkeurig schatten hoeveel tijd ik hiervoor nodig
heb ( afhankelijk van het aantal te bemonsteren plassen/vennen en van het
aantal fuiken dat ik ter beschikking zal hebben) maar dat is dan weer
afhankelijk van de weerssituatie. Zodat het toch een hele opgave was ! Ik heb
dan maar een planning voor de eerste weken opgesteld en hen beloofd dat ik
het regelmatig ging aanpassen naargelang de vorderingen en de
meteorologische situatie .
[uit : planning stage Joachim Teunen week 1-4.doc]
Week 1
Literatuurstudie, afdrukken rapporten
opstellen planning
Maken powerpoint-voorstelling voor bijeenkomst werkgroep natuur
& water 22/2
eventueel Bezoek bibliotheek Natuurmonumenten of via post laten
opsturen
Bezoek universitaire bibliotheek Ugent + literatuurstudie
(thuiswerk?)
Verder in week 1: contact via e-mail met oa
Dirk Bauwens (UIA)
Ravon (NL)
Robert Ketelaar (NM)
Met de vraag of ze beschikken over rapporten, publicaties,… van de
kamsalamander of ivm behoud en beheer van amfibieënpopulaties.
Week 2
Terreinbezoek projectgebied: Kleine meer – Grote meer
Terreinbezoek eventueel in combinatie met bepaling chemische
parameters vennen
Literatuurstudie!
Zelfevaluatie stand van zaken
PPT definitieve versie

Week 3
Start monitoring met behulp van fuiken (weersafhankelijk)
Vanaf dat gemiddelde nachttemperatuur > 5 graden C is gedurende
een aantal dagen
Rapportering + verdere verwerking resultaten vorige jaren
Bondige uiteenzetting stage op bijeenkomst werkgroep
Natuur&Water (22febr)
Week 4
Monitoring
Rapportering
Verrichte activiteiten:
VM: Planning opgesteld
Afdrukkken rapporten en publicaties i.v.m. de Kamsalamander
NM: Literatuurstudie (1) : Great crested newt conservation handbook
'LQVGDJIHEUXDUL
Verrichte activiteiten:
VM: e-m@il naar Robert Ketelaar (promotor Natuurmonumenten)
e-m@il naar Dirk Bauwens (INBO) + antwoord gekregen
e-m@il naar bibliotheek natuurmonumenten
afdrukken rapporten en publicaties
NM: literatuurstudie (2) GCNCH (Great crested newt conservation
handbook) + interessante zaken er uitfilteren
:RHQVGDJIHEUXDUL
Verrichte activiteiten:
VM: literatuurstudie (3) : voorstel Project Jagersrust
GCNCH
NM: terrreinbezoek: omgeving Kleine meer + Leemputten
Controle of dat de amfibieën reeds hun overwinteringsplaatsen
hebben verlaten of nog niet …?
Via zichtwaarnemingen + 2 fuiken opgesteld in de Leemputten

'RQGHUGDJIHEUXDUL
Verrichte activiteiten:
VM: controle van de geplaatste fuiken in de Leemputten
Slechts 1 salamander !
Mijn vermoeden werd bevestigd dat de temperaturen nog veel te
laag zijn en dat de amfibieën nog niet aan hun voorjaarstrek
begonnen zijn. Ik ga vanaf vandaag de weersverwachtingen goed
in het oog houden en zodra ze een paar zachtere nachten achter
elkaar voorspellen, dan zal ik paraat staan met de fuiken.
NM: ontwerpen van fiches om aan de fuiken te bevestigen ( met
vermelding dat het om wetenschappelijk onderzoek gaat,
contactgegevens van het GP,…)
9ULMGDJIHEUXDUL
Verrichte activiteiten:
VM: bezoek aan bibliotheek Ugent, helaas geen relevante publicaties
gevonden. Ik ga nog een poging doen om via vriend aan lijst te
geraken met alle publicaties, werken,doctoraten, rapportjes die
betrekking hebben op de Kamsalamander (Via Ugent)
NM: thuiswerk Literatuurstudie (4) GCNCH
0DDQGDJIHEUXDUL
Verrichte activiteiten:
VM: Mezelf nog eens aan het werk gezet voor de powerpoint
voorstelling die ik op 22 februari ga brengen voor de werkgroep
Natuur & water.
NM: het maken van kaartjes in ArcGis met de vindplaatsen van
Kamsalamander in het GP in 2004 & 2005

'LQVGDJIHEUXDUL

Verrichte activiteiten:
VM: Literatuurstudie (5)
e-m@ail naar Eric Vos
NM: enkele kleine jobkes
oa. Plastificieren van de fiches “Wetenschappelijk onderzoek”
en het afdrukken van nog meer rapporten,…
:RHQVGDJIHEUXDUL
Verrichte activiteiten:
VM: terreinbezoek Kleine Meer – Groote Meer
Maken van digitale foto’s
NM: nog enkele aanpassingen doorgevoerd aan de ppt.
Literatuurstudie (5)
'RQGHUGDJIHEUXDUL
Verrichte activiteiten:
VM: aanvullen van mijn logboek
Ontwerpen van blanco waarnemingsformulieren voor de amfibieën
monitoring (excelfile)
NM: publicaties, rapporten aangekregen (afkomstig van de bibliotheek
van Natuurmonumenten)
Deze werken vluchtig doorgenomen en toegevoegd aan m’n
literatuurlijst.
'LQVGDJIHEUXDUL
Verrichte activiteiten:
VM: literatuurstudie (6)
NM: laatste update van m’n powerpointvoorstelling

:RHQVGDJIHEUXDUL

Verrichte activiteiten:
VM: Om 10 u afspraak in het Educatief Centrum: “De Vroente” voor een
vergadering werkgroep Natuur&Water
Een bondige voorstelling van m’n stage mbv een ppt en daarna
was er de mogelijkheid om vragen te stellen.
De reacties waren positief en de aanwezigen willen na afloop stage
zeker een kopie’tje van m’n eindwerk
NM: Literatuurstudie (7)
'RQGHUGDJIHEUXDUL
Verrichte activiteiten:
Thuiswerk :
- alle informatie omtrent de Kamsalamander verzamelen en in 1 document
gieten ( zowel de ecologie, biologie, verspreiding,…)
- bewerken van enkele digitale foto’s met Adobe Photoshop CS
9ULMGDJIHEUXDUL
Verrichte activiteiten:
VM: weersverwachtingen beloven niet veel beter weer, dan maar een
planning opgesteld voor de monitoring dit jaar. Dat de weergoden
maar vlug beter weer brengen. Het is nog steeds te koud voor de
amfibieën
NM: opstellen Beheerssuggesties Leemputten (voorlopig)
.URNXVYDNDQWLHIHEUXDUL̢PDDUW
0DDQGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
Schrijfwerk - biotoop Kamsalamanders
- aanvullen logboek
- mail verstuurd naar Eric Vos en antwoord gekregen

'LQVGDJPDDUW

Verrichte activiteiten:
Om 13 u bijeenkomst in Vilvoorde, vergadering leerlingen en docenten
om te kijken hoe ver iedereen al staat ( vorderingen, opmerkingen, …ivm
de stage)
:RHQVGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
Schrijfwerk: ecologie, voortplanting, eetgedrag,…bij de Kamsalamander
Kopie-opdracht Ignace
'RQGHUGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
Voorbereidingen voor vrijdag 17 maart. Samen met Sam (ook een stagiair) een
spel in elkaar gestoken. Het grote ‘Mierenspel’ Vandaag zijn we met de nodige
instructies het terrein ingegaan om praktische zaken te bekijken. Waar gaan
we het spel juist te doen, afbakenen van het parcours, evaluatie van
hindernissen op het parcours, controleren hoeveel tijd het in beslag neemt om
het parcours af te leggen .
Even kort schetsen wat de boomfeestdag inhoudt : die dag staat in het teken
van kinderen en het bos ( natuur in de brede zin) . De gemeente Woensdracht
en verschillende organisaties hebben deze dag in elkaar gestoken voor alle
scholen in Woensdracht (en de nabije omgeving). De bedoeling is dat de
klassen een kaart meekrijgen met een te volgen parcours, langs dit parcours
staan om de 800-tal meter een stand, spel, doe-opdracht .
Een van die stops, is ons spel. De bedoeling is dat 2 klassen het tegen elkaar
opnemen. In het bos bevindt zich een nest van Rode Bosmieren (fictief
natuurlijk), maar er schuilt gevaar in het bos, De groene specht heeft het nest
ontdekt en is klaar om al het lekkers op te eten. Daarom moeten de werkmieren
zich als de bliksem haasten om de eitjes naar een veiligere plek in het bos te
brengen. De 2 klassen gaan aan de startlijn staan, op ons teken vertrekt het
eerste kind, neemt een eitje uit het nest, loop zo snel mogelijk het parcours en
dropt aan de finish het eitje in de doos van zijn groep; en de volgende mag
vertrekken. De klas die na 10 minuten het meeste eitjes verzameld heeft, is de
winnaar.

9ULMGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
VM: miereneieren geknutseld met kranten en tape
0DDQGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
Schrijfwerk
'LQVGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
VM: Schrijfwerk
NM: afspraak met Promotor Robert Ketelaar, Ik heb hem bestookt met
enkele vragen en al paar teksten meegegeven ter inzage. Hij gaat
me via e-mail iets laten weten. Ik ben benieuwd, want ik was zelf
niet helemaal tevreden met wat ik had bereikt. Mijn tekst was dan
ook nog niet afgewerkt.
:RHQVGDJPDDUW

Verrichte activiteiten:
Literatuurstudie (8)
Mail ontvangen van Robert ketelaar
'RQGHUGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
Literatuurstudie (9) TNO-rapport ecohydrologische studie Groote Meer
Schrijfwerk
e-m@ail naar Eric Vos

9ULMGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
Bo o m f e e st da g 2 0 0 6
Op vrijdag 17 maart heeft in de gemeente Woensdrecht weer de landelijke boomfeestdag
plaatsgevonden. Voor de tweede achtereenvolgende keer was dit weer een groots opgezet
evenement. Dit jaar waren alle acht scholen uit de gemeente van de partij met ca. 220 kinderen uit
alle groepen 7. ’s Morgens om 8.45 uur was iedereen present op het “weitje van Beens”, een groot
weiland gelegen tussen eigendommen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, dat dit jaar als
verzamel- en spellocatie door de familie Beens beschikbaar was gesteld.
Spelletjes
De dag stond dit jaar in het teken van Bomen en Spelen en er zijn dientengevolge dan ook geen
bomen geplant, maar er is volop gespeeld. In het natuurgebied was een leuke route uitgezet met
onderweg 11 locaties waar door diverse organisaties voor de 22 groepen spellen waren
georganiseerd. De spellen varieerden van denk- en doe- tot sportspelletjes, waaraan door alle
kinderen met enthousiasme werd deelgenomen. Begeleidende ouders en leerkrachten waren in hun
sas met het aangebodene en sommigen van hen vonden het eigenlijk zelfs wel iets voor een
bedrijfsuitje.

Grensoverschrijdend
De boomfeestdag had ditmaal een grensoverschrijdend tintje vanwege deelname van NEC de
Vroente en Grenspark de Zoom/Kalmthoutse Heide uit Vlaanderen. Uit Nederland is een bijdrage
geleverd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN de Groene Zoom, Namiro, Waterbedrijf
Evides, Waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap en Gemeente Woensdrecht. Natuurlijk
speelde ook het weer dit jaar weer een belangrijke rol en hoewel de temperatuur aanzienlijk lager
was dan vorig jaar was het goed toeven in het bos door de bescherming van de bomen en een af en
toe doorkomende zon.
Uil van hout
Aan het eind van de spelronde kwam iedereen rond de klok van 13.45 uur warm gespeeld weer bij
elkaar op het “weitje”, waar na een toespraak van wethouder Huijgens het spetterende eindspel Renje-rot werd gespeeld. Nick Jansen van basisschool de Meulenrakkers uit Ossendrecht kwam als
winnaar uit de bus en ging, naast de eeuwige roem van zijn schoolgenoten, aan de haal met een
kleine prijs. Als hoofdprijs van de dag was door Co de Crom (werkzaam bij de buitendienst van de
gemeente Woensdrecht) uit de stam van een beuk een prachtige, circa 1,20 meter hoge, wijze uil
gezaagd met een motorzaag. De laatste hand hieraan werd gelegd op het weitje, hetgeen veel
bekijks trok van zowel kinderen als volwassenen. Dit kunstwerk werd uiteindelijk gewonnen door
groep 17 van basisschool Op Dreef uit Putte. Zij krijgen dit prachtige kunststuk als aandenken aan
boomfeestdag 2006 op hun schoolplein geplaatst.

[persbericht : uit ‘De Stem, editie Noord-brabant, 18-03-06]

0DDQGDJPDDUW

Verrichte activiteiten:
Start monitoring : zie eindwerk voor meer details
'LQVGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
Monitoring kleine Meer, Leemputten en Ranonkelven
:RHQVGDJPDDUW

Verrichte activiteiten:
Monitoring kleine Meer, Leemputten en Ranonkelven
'RQGHUGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
Digitaliseren van gegevens
Kaartmateriaal aanmaken in Arcgis
Berekenen oppervlakte van verschillende vennen met Arcgis
9ULMGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
Digitaliseren van gegevens
Kaartmateriaal aanmaken in Arcgis
Berekenen oppervlakte van verschillende vennen met Arcgis
schrijfwerk
0DDQGDJPDDUW

Verrichte activiteiten:
Monitoring Weilandencomplex Steertse heide
Monitoring kleine Meer, Leemputten en Ranonkelven
'LQVGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
Monitoring Weilandencomplex Steertse heide
Monitoring kleine Meer, Leemputten en Ranonkelven

:RHQVGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
Monitoring Weilandencomplex Steertse heide

'RQGHUGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
Monitoring Weilandencomplex Steertse heide
e-m@ail naar Eric Vos
9ULMGDJPDDUW
Verrichte activiteiten:
VM: digitaliseren van de gegevens amfibieenmonitoring
'LQVGDJDSULO

Verrichte activiteiten:

Monitoring bomputjes Steertse heide

'RQGHUGDJDSULO

Verrichte activiteiten:
Monitoring bomputjes Steertse heide

9ULMGDJDSULO

Verrichte activiteiten:
Monitoring bomputjes Steertse heide

0DDQGDJDSULOSDDVPDDQGDJ

'LQVGDJDSULO

Verrichte activiteiten:
schrijfwerk


:RHQVGDJDSULO

Verrichte activiteiten:
Schrijfwerk


'RQGHUGDJDSULO

Verrichte activiteiten:
Terugbrengen van geleend materiaal : Multimeter, fuiken en publicaties
schrijfwerk

9ULMGDJDSULO
e-m@il naar Eric Vos
schrijfwerk

