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Vijf voor twaalf
voor de

I(amsatamander in
Wetlen

Dirk Ottenburghs, Herenstraat 6A, B-383o Wellen.

Het verhaal van de relatie tussen de
Kamsalamander (Tríturus cristatus)
en de gemeente Wellen startte al in
1991. In dat jaar gaf de gemeente Wel-
len aan de toenmallige Limburgse In-
tercommunale voor Milieubeheer op-
dracht om alle poelen van Wellen te
inventariseren. Ook de staat waartn
de poelen zich bevonden werd onder-
zocht. Tevens werd aan deze studie
een hoofdstuk toegevoegd met advies
om de biodiversiteit van de Wellense
poelen te verhogen. Maar zoals dat
vaak gebeurt stierf deze studie een
stille dood en bleefhet bij een rap-
port.

Geschikte poelen moeten een diep gedeelte

hebben met een plantenvrije waterkolom voor

de balts van de Kamsalamander. Poelen mo-
gen ook niet droogvallen in de zomerperiode

omdat de larven vrij lang in het water blijven.

Anderzijds is hetdroogvallen laterop het jaar

n iet echt slecht omdat hierdoor het visbestand

elk jaar tot nutwordt herleid.

Een ondiep gedeelte is ook positief voor de

ontwikkelingvan de larven. Een evenwichtige

plantengroei in de poeI is nodigvoor het afzet-

ten van de eieren. Een cluster van meerdere

poelen in het leefgebied die vrij dicht bij elkaar

liggen verkleint eveneens het risico op uitster-
ven van een populatie.

De landbiotoop (figuur r) heeft minstens een

even grote invloed op de overleving van de

soort als de poeI zelf. Kleinschatig, hatfopen

landschap met grasland en ve[e kleine land-

schapelementen zoals struwee[, ruige over-

hoekjes, bosjes en hagen is ideaa[. Intensief
begraasde weides en akkers zijn ongeschikt.

Figuur z. Kamsalamander - vangst met fuik (fotor Dirk Ottenburghs).

Deze natuurtypes komen in Wellen op een

aantal plaatsen nog voor en op deze locaties

vonden we de soort dan ook telkens terug.

Met zijn vele bronnen (de naam Wellen komt
van het woord 'we[', wat bron betekent) en

zijn tandetijk karakter heeft We[[en a[[e troeven

om een rijk Kamsalamander-gebied te wor-
den. ïoen de provincie Limburg in zoo6 het

project "Gemeenten Adopteren Limburgse

Soorten" opstartte werd de Kamsalamander

dan ook heeI sneI als Wellense soort gekozen.

Dankzíj de reeds uitgevoerde studie (Dupae,

r99r) was het actieplan (Nevelsteen, zoo8) ei-

gentijk at grotendeels klaar voor het project

begon.

Figuur r. Poel in geschikte biotoop (foto: Dirk Ot-

tenburghs).

om uitwisse[ing tussen de verschi[[ende
populaties mogelijk te maken.

Kleine landschapelementen in de buurt
van poelen verdwenen in een zeer snel
tempo-

Bij de start van het project was het dus hoog
tijd om voor deze soort in actie te schieten om

ze van de ondergangte redden. Erwerd beslo-

ten om in eerste instantie de geschikte en be-

staande locaties aan te pakken. Zo werden in

het gebied Langenakker twee poelen op privé-

terrein uitgediept en de omliggende struiken
en bomen die voor een te grote beschaduwing

zorgden ingekort. De Wellense Milieuraad
zorgde voor een subsidie voor de eigenaars

van de poelen en het Regionaal Landschap

Haspengouw en Voeren voerde, samen met
de technische dienst van de gemeente, de wer-
ken uit.
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Verwezenlijkingen

Terreinacties
De studíes van Dupae (r99r) en Ottenburghs

(zooe) toonden dat er zich drie prob[emen

stelden die het voortbestaan van de Kam-

salamander in We[[en in gevaar brachten.

Heelwat geschikte poelen voor amfibiëen

en de Kamsalamander in het bijzonder wa-

ren verdwenen of waren sterk in kwaliteit ge-

daatd.

De geschikte poelen en dus ook de popu[a-

tieswaren meestalvan etkaargeisoleerd. De

afstand tussen de poeten was veeI te groot
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In het gebied Ulbeek werd een nieuwe poel,

ook op privéterrein, uitgegraven. Ook hier

kwam de Wellense Milieuraad financieel tus-

sen.

Verder werd door het Regionaal Landschap

Haspengouw en Voeren en de natuurvereni-
ging't Bokje een plan uitgewerkt om een aan-

tal populaties via het herstellen en aanleggen

van poelen met elkaar te verbinden. Dat er
juist op dat moment centen waren dankzij het

project'Vijf Gemeentenpunt' gefinancierd

door de provincie Limburg, kwam goed uit. In

oktober zoog werden nog een vijftal poelen

hersteld of uitgediept. A[ deze poelen situeren

zich in een kerngebied van de soort in de Grote

Beemd en een drietal liggen in de verbindings-

zone tussen twee kerngebieden, namelijk Ko-

ningsteeg en Graeterbeemd. Alvorens met de

aanleg van de poelen gestart kan worden,

moet nog een stedenbouwkundige vergun-

ning afgeleverd worden, wat nog niet ge-

beurde.

De gemeente ondersteunt het project door

het voorzien van een subsidie voor het her-

stel of de aanlegvan poelen ofgeeft waar mo-

getijk logistieke steun. Zo vervaardigde de

technische dienst een tiental fuiken voor de

monitoring van de poeten,

Ook Limburgs Landschap die in het gebied

Herkvallei We[[en heel wat gronden beheert

sprong mee op de kar. Hun beheervisie is vo[-

tedig gericht op het herstel van een mozaïek-

[andschap van hooi[andjes, dottergras[anden,

spirearuigtes, struwelen, haagkanten en

kteine bosjes. De ideale [eefomgeving voor

soorten zoals Kamsalamander. De komende

jaren plannen ze ook de aanleg en het herstel

van verschi[[ende poe[en in de door hen be-

heerde natuurgebieden in We[[en.

Communicatte
Een belangrijk knelpunt in We[[en is dat de

'actieve' medewerkers tot een klein groepje

vrijwilligers beperkt btijft die zo goed als a[te-

maal uit de natuurvereniging't Bokje komen.

Het opbouwen van een actieve groep mede-

werkers btijkt een zeer moeilijke opgave.

In de beginfase van het project Gemeenten

Adopteren LÍmburgse Soorten werden een

aantal info-vergaderingen gehouden, georga-

niseerd door de Wellense Milieuraad, waarop

de opkomst telkens zeer laag was. De aanwe-

zigen - meestal eigenaars van gronden met

poelen - waren wel zeer enthousiast. In de re-

gel uitten de meeste eigenaars van gronden

met poelen of locaties die geschikt ziin om

nieuwe poeten te graven, zelden bezwaren te-
gen herstelofaanlegvan poelen op hun terrei-

Buiten deze infoavonden werd er eigenlijk niet

echt veeI ruchtbaarheid gegeven aan het pro-

ject, noch door de gemeente, noch door de

Wellense Milieuraad. Het Regionaal Land-

schap Haspengouw en Voeren zorgde welvoor
publiciteit van het project in hun landschaps-

krant.

De ervaring leert echter dat een wandeling

naar een poel of het bekijken van de vangst die

gedaan werd in de fuiken, mensen enorm en-

thousiasmeert en hen meteen mee in het pro-

ject trekt. Wij ondervonden dit tijdens de wan-

delingen die we hielden na enkele

info-vergaderingen en ook tijdens een bezoek

aan één van de poelen met de kinderen van de

kindergemeenteraad. Daarom denken wij dat

het verstrekken van info op het terrein de

grootste impact zal hebben. MomenteeIspe-

len we dan ook met het idee om jaartijks één

locatie waar de soort nog voorkomt te bezoe-

ken en ter plaatse de toestand en de mogelijke

realisaties te bekij ken.

Monitoring
In de in r99r uitgevoerde studie (Dupae, r99r)

werden er negenenzeventig poelen geÏnventa-

riseerd. Voor elke poeIwerd het aantal soorten

in en de toestand van de poel genoteerd. Uit

deze studie bleek dat er in drieëndertig poelen

salamanders voorkwamen en op zeven [oca-

ties Kamsalamander. Deze meting doet dienst

als onze nulmeting.

In iggs werden a[[e poelen opnieuw bemon-

sterd (Dupae, 1995). Op basis van de studie

van Eddy Dupae werd er in zoo5 door de plaat-

selijke natuurvereniging't Bokje opnieuw een
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Figuur 3. Locaties in Wellen waar Kamsalamander gevonden werd (bron: natuurvereniging't Bokje, Her-

petologische werkgroep LIKONA).
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getijkaardige inventarisatie uitgevoerd van

alle Wellense poe[en- De aanwezigheid van

amfibíeën werd onderzocht door het plaatsen

van amfibiefuiken in de maanden maart tot
en met mei. De conclusie van dit onderzoek

werd gebundeld in een rapport (Ottenburghs,

zoo6).

Vanaf zoo6 werden de locaties waar de soort
nog voorkwam jaartijks onderzocht door vrij-
wi[[igers van de plaatselij ke natuu rveren iging

't Bokje. Het probteem van deze opvolging is

echter de te kleine groep vrijwittigers) waar-
door het niet mogelijk is jaartijks a[[e poelen te

bemonsteren. Daarom werd ervanafzoog een

schema uitgewerkt waarin e[k leefgebied min-

stens om de vijf jaar met fuiken onderzocht

wordt.

Uit de studie van Ottenburghs (zoo6) bteek

dat ongeveervijftig procentvan de poelen die

in rggr werden bezocht, verdwenen of toch
heel sterk ver[and waren. Het aantal vind-
plaatsen van Kamsa[amander was afgenomen

van zeven tot vijf (figuur 3). Eén van deze [oca-

ties was bovendien een nieuwe vindplaats,
wat betekent dat de Kamsalamander in drie
poelen waar hij in r99r aangetroffen werd, was

verdwenen. Eén van de problemen in Wellen is

dat er per locatie meestal slechts één ge-

schikte poel aanwezig is. Op deze locaties is

ook niet altijd geschikt landbiotoop aanwe-

zig. Er was eigentijk maar één vindplaats die

voldeed aan a[[e voorwaarden van een ge-

schikt biotoop voor deze soort.

De resultaten van de monitoringworden per [o-

catie in tabel r samengevat. In de tabel geven

we een overzicht van de geschikt locaties

waar één of meerdere poeten liggen die geschikt

zijn voor Kamsalamander. Uit deze tabetbtijkt
dat het aantal locaties waar Kamsalamander

werd gevonden, gedaatd is van vijf in r99r-r992

naar drie in zoo9. Twee locaties huisvesten zelfs

geen amfibieën meer en op één plaats is de poel

he[emaalverland. De tiggingvan deze poelen

wordt in figuur 3 weergegeven.

Als we locatie per Locatie overlopen (figuur 3)

wordt het duidetijk dat de evolutie niet echt
gunstig is.

In de BonderkuiI gaat het om drie geschikte

poelen waar in de periode r99r-r992 eentje was

bevoIkt met Kamsalamander. Na zoo5 blijken

twèe van deze poelen verdwenen. Eén is vol
ledig drooggevallen en bevat zelfs in heeI

natte periodes geen water meer. Een tweede
poeI is volledig verdwenen omdat het perceel

waar hij tag mogetijk ittegaalwerd opgehoogd.

De derde poel is een visvijver gelegen in een

privétuin met zeer stei[e oevers en op dit mo-

ment dus niet echt geschikt voor amfibieëen.

De poe[ aan de Daalstraat was een geïsoleerd

gelegen poeldie ookvolledigverdwenen is. De

locatie is enkel nog zichtbaar als een lichte

depressie in een paardenweide.

In het gebied Graeterbeemd liggen vijf poelen

waarvan er drie totaal verland zijn en over-

woekerd met bramen. Eén poe[, waar in zoo5

Kamsalamander werd gevonden, is een echt

juweeltje, maar zal zeker verder onderhouden

moeten worden, want ook deze poeI begint te
verlanden. Een laatste poet tigt op een per-

ceeI dat onlangs werd omgevormd van popu-

lierenweide naar laagstamplantage. Het feit
dat deze poeI vlak langs de aangeplante fruit-
bomen [igt, is zeker niet gunstig. De meeste
percelen met poelen kwamen eind zoog in be-

heer van Limburgs Landschap, wat weI goed

nieuws is.

Koningsteeg is zonder twijfet het best be-

waarde kerngebied voor Kamsalamander in

We[[en. Een cluster van vier poe[en en een

mooie structuur van kleine landschapsele-

menten zijn de pluspunten. Dit gebied ver-
dient dan ook veeI aandacht. Het is trouwens
de enige locatie waar bij elk onderzoek Kam-

salamander werd aangetroffen.
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CIuster r99r r992 r995 2OO5 2oo8 20O9

Bonderku i I Amf Kam Kam Geen amf Geen amf

Daa[straat Kam Kam Kam

Graeterbeemd Amf Amf Kam Geen amf Amf

Kon i ngsteèg Kam Kam Kam Kam Kam Kam

Langenakker Kam Kam Kam Kam

Ulbeek brouwerij Amf Amf Kam Kam Kam Kam

Vrolingenveld Kam Kam Kam Kam Amf

TabeI r. Overzicht van de plaatsen in We]len waar Kamsalamander werd aangetroffen (gegevens natuur-

vereniging't Bokje).
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Op de locatie Langenakker gaat het eigentijk

om slechts één poel die gelegen is in de privé-

tuin van Jan Nuijens, voorzitter van de plaat-

selijke natuurvereniging't Bokje. Aan de zuid-

zijde van dit gebied is er, ook in een privé-tuin,

een grote en geschikte poel aanwezig. In zoog

werden in deze poel larven van de Kamsala-

mander gevonden.

De locatie aan de brouwerij in Ulbeek is dan

weer een nieuwe plaats met Kamsalamander.

Eén van de buurtbewoners heeft er in zooS ook

een mooie poel aangelegd. Maar deze is nog

niet zover ontwikketd zodat ze a[ aan de stren-

ge eisen van Kamsalamander voldoet. Op

deze locatie zij n er ook plannen om door de ge-

meente een i[[ega[e vijver om te vormen naar

een geschikte poeI voor Kamsalamander.

Tenslotte is er de locatie Vrolingerveld tegen

de grens met Borgloon. Hier gaat het om vijf

poelen die vrij dicht bij elkaar liggen en dit op

perceten die beheerd worden door een pachter,

een landbouwer met een open metkveebedrijf.

Spijtig genoeg gingdeze landbouwer niet in op

de vraag om een plan uit te werken samen

met de bedrijfsptanner van het Regionaal

Landschap Haspengouw en Voeren Maar wel

positief is dat er in zoo8 één van de poelen

die dreigde te verlanden, opnieuw in ere werd

hersteld en dit met schuine oevers geschikt

voor amfibiëen.

Landschap zijn er toch a[ een aantal poelen

uitgediept en staan er een aantal nieuwe

poelen op het programma.

Ook de gemeente toont interesse en staat

open voor suggesties. Zeker de plannen om de

vijver in Utbeek om te vormen tot een ge-

schikte biotoop voor Kamsalamander toont

dit aan.

De uitgevoerde en geplande werken zijn een

goed begin, maar er is nog heel wat werk aan

de winkel.

Bestaande locaties moeten verder behouden

blijven en verbeterd worden. Daarnaast moet

er een verbinding tussen de verschi[[ende ge-

bieden komen via de aanleg van nieuwe

poelen of het herstellen van verlande poeten.

Het actieve draagvlak verhogen zal een heel

moeitijke opdracht worden. Uit de georgani-

seerde info-vergaderi ngen bteek duidetij k dat

het aantal mensen dat interesse vertoont in de

Kamsalamanderof amfibieën in het atgemeen

niet echt groot is. De opkomst was telkens

bedroevend taag. Getukkig kunnen we rekenen

op steun van zowel de gemeente, het Regio-

naal Landschap Haspengouw en Voeren, Lim-

burgs Landschap en een groep enthousiaste

vrijwi[[igers van natuurvereniging't Bokje sa-

men met een aantal eigenaars die de Kamsala-

mander een speciaal ptekje in hun leven gun-

Summary
The municipatity of Wetlen adopted the

crested newt (Triturus cristatus), a logical

choice since already in 2006 a protection plan

Welcam was written by the municipatity. This

mainly involves protecting existing ponds and

creating new ponds in the vicinity. When finan-

cial support cou[d be found, either by the mu-

nicipatity or the pronvince, action was taken.

The crested newt not only needs ponds in

which to reproduce, also the land habitat is

important. Limburgs Landschap did take some

measures in their reserve Herkvaltei Wellen.

Atthough several information events were or-

ganised, these did not yet resu[t in an increase

of peopte i nterested i n monitoring the crested

newt. Avaitable data suggest the number of

crested newts in Welten is decreasing'

Conclustes
Ondanks een vrij ver uitgewerkt plan en heel

wat akties en middelen die worden aange-

wend gaat de Kamsalamander in Wetlen ach-

teruit. In de periode r99r - zoo5 verdween vijf-

tig procent van de poelen in We[[en. Nadien

ging in de BonderkuiI ook nog één poeI met

Kamsalamander verloren. Bovendien liggen

de bestaande poelen erg geÏsoleerd van e[-

kaar, wat (her)kotonisatie bemoeilijkt. Het is

nog niet te laat, maar toch vijf voor twaalf

voor de We[[ense Kamsalamander. Gerichte

akties op het terrein zijn momenteeIde enige

manier om het tij te keren.

Er beweegt wel wat op het terrein en dankzij

initiatieven ondersteund door het Regionaal

Landschap Haspengouw en Voeren, de plaat-

selijke natuurvereniging't Bokje en Limburgs
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