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1 Inleiding 
Het Rodelandproject is een landschapsproject in de open ruimte op het grondgebied van de
gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Het project vertrekt vanuit een uniek
samenwerkingsverband tussen 20 partners. Het samenwerkingsverband heeft tot doel acties van
verschillende partners die bijdragen tot de projectdoelstellingen te initiëren, te versterken en te
coördineren. Overheden, natuur en landbouworganisaties en onderzoeksinstellingen werken in het
Rodelandproject samen om het landschap rond de Makegemse bossen, het Gentbos, het
Aelmoeseneiebos en de beekvalleien van de Driesbeek, de Gondebeek en deMolenbeek te versterken
en verder te ontwikkelen.

Het projectgebied is ca. 2.100 ha groot en ligt buiten herbevestigd agrarisch gebied (HAG). Het project
wil het landbouw , natuur en (be)leeflandschap binnen Rodeland versterken om zo samen te bouwen
aan een soortenrijk landschap waar het fijn is om te wandelen en te fietsen, te genieten, te spelen en
tot rust te komen.

In de samenwerkingsovereenkomst van het Rodelandproject werden 14 doelstellingen geformuleerd.
Eén van deze doelstellingen is het uitwerken van maatregelen voor het herstel, behoud, versterking
en uitbreiding van de leefgebieden van Europees beschermde soorten. Voor amfibieën is er met het
Poelenplan dat in 2005 in opdracht van de gemeente Merelbeke werd opgemaakt reeds een zeer
ambitieus rapport beschikbaar (Verbelen et al. 2005). In het kader van deze opdracht werden 80
poelen op grondgebied van Merelbeke geïnventariseerd, kernpopulaties werden afgebakend,
bedreigingen en knelpunten opgelijst en praktische voorstellen werden geformuleerd voor de
instandhouding en uitbreiding van de populaties, en voor het onderhoud, herstel of de aanleg van
nieuwe poelen. Sindsdien werden reeds 63 nieuwe poelen aangelegd en zijn de salamanderpopulaties
in Merelbeke er sterk op vooruit gegaan. Het grootste succes werd geboekt met de Kamsalamander:
deze soort werd in 2004 slechts in drie poelen (en in lage aantallen) aangetroffen. In 2021 werd deze
Rode Lijst soort in maar liefst 16 poelen aangetroffen en ook het aantal exemplaren dat in elk van
deze locaties werd geregistreerd, is aanzienlijk toegenomen.

Voor het provinciebestuur van Oost Vlaanderen een van de financierende partners binnen het
landschapsproject Rodeland was het Merelbeekse poelenplan een voorbeeld dat ze graag ook voor
andere delen van Rodeland wou uitgewerkt zien. De Provincie wil met haar gebiedsgericht
natuurbeleid o.a. inzetten op biodiversiteit, op provinciale natuurverbindingen,
landschapsontwikkeling, klimaatadaptatie en op provinciaal prioritaire soorten (o.a. Vuursalamander,
Vinpootsalamander, Kamsalamander). Daarom werd ook voor het Rodelandproject een poelenplan
besteld waarin de basis moet worden gelegd voor duurzame, klimaatbestendige amfibiepopulaties
op het grondgebied van de gemeenten Gavere, Melle en Oosterzele. De gemeente Merelbeke werd
in het Poelenplan Rodeland niet opgenomen net omdat deze gemeente zelf al een eigen poelenplan
in uitvoering heeft. Bij de opmaak van het Poelenplan Rodeland wordt echter wel gebruik gemaakt
van alle kennis die door het Merelbeekse poelenplan werd gegenereerd. Van deze kennis wordt
maximaal gebruik gemaakt om te komen tot een geïntegreerde visie voor het ganse Rodeland. Het
Poelenplan Rodeland moet 30 kansrijke amfibielocaties voor nieuw poelen detecteren binnen het
afgebakende projectgebied, rekening houdend met de dispersiecapaciteit van de soorten. Hiervoor
worden in een eerste fase 30 bestaande poellocaties, evenwichtig gespreid over het ganse
projectgebied, gestandaardiseerd bemonsterd met fuiken en schepnet. Bij de selectie van deze 30
poellocaties was het de bedoeling om vooral aandacht te besteden aan de valleigebieden van de
Driesbeek, de Gondebeek en deMolenbeek. Naast 30 bestaande poellocaties worden ook voorstellen
geformuleerd voor de aanleg van 30 nieuwe poellocaties. Deze locaties werden weerhouden op basis
van ecologische potenties (bodemgesteldheid, drainageklasse, afstand tot bestaande poelen, …) en
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kunnen de basis vormen voor een dicht netwerk van nieuw te realiseren poelen. Uiteraard gaat, het
‘slechts’ om (goed onderbouwde) voorstellen die geen enkele verplichting inhouden naar de
betreffende grondeigenaars en/of beheerders. De aanleg van nieuwe poelen zal enkel gebeuren op
basis van vrijwilligheid van elk van de betrokken actoren. De Provincie beoogt met het Poelenplan
Rodeland een bruikbaar instrument aan te leveren waarmee gemeentebesturen, regionale
landschappen, natuurverenigingen en andere partners van het landschapsproject aan de slag kunnen.
Het is de bedoeling om een onderbouwd en vooral ook praktisch toepasbaar kader te creëren
waarbinnen de komende jaren bestaande poelen optimaal kunnen worden beheerd en nieuwe
poelen kunnen worden aangelegd.
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2 Materiaal en methode 

 Methodiek inventarisatie

Elke inventarisatieronde wordt uitgevoerd volgens een vooraf bepaalde methodiek. Er bestaan
immers meerdere technieken om amfibieën te inventariseren:

rechtstreekse zichtwaarneming van adulten: ’s avonds, ’s nachts of overdag
rechtstreekse zichtwaarneming van legsels: overdag
rechtstreekse auditieve waarnemingen: ’s avonds, ’s nachts of overdag
vangst met fuik: ‘s nachts
vangst met schepnet: overdag

Voor een uitvoerige beschrijving van elk van deze technieken, verwijzen we naar de handleiding voor
de monitoring van reptielen en amfibieën (Groeneveld, 1997). De gekozen methodes zijn in sterke
mate afhankelijk van de soorten die men wenst te inventariseren. In Tabel 1 wordt voor elke soort die
potentieel in het studiegebied zou kunnen voorkomen, weergegeven welke inventarisatiemethodes
tijdens dit onderzoek werden weerhouden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de
voorkeursmethode (die de meest betrouwbare informatie geeft over de aanwezigheid van een soort)
en aanvullende methodes. Vaak levert de combinatie vanmeerdere methodes het beste resultaat op.
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Tabel 1 Gebruikte inventarisatiemethodes met onderscheid tussen de meest efficiënte methode (zwart) en 
aanvullende methodes (grijs). 

INVENTARISATIEMETHODE Au
di
tie

ve
w
aa
rn
em

in
g

Zi
ch
tw

aa
r

ne
m
in
g

ei
tje

s
Zi
ch
tw

aa
r

ne
m
in
g

ad
ul
te
n

Fu
ik
va
ng
st

ad
ul
te
n

Fu
ik
va
ng
st

la
rv
en

Sc
he

pn
et
va
ng
st

ad
ul
te
n

Sc
he

pn
et
va
ng
st

la
rv
en

Vuursalamander
Alpenwatersalamander
Kamsalamander
Vinpootsalamander
Kleine watersalamander
Gewone pad
Bruine kikker
Bastaardkikker
Meerkikker s.l.

 
In onderstaande alinea’s worden de meest efficiënt geachte methodes meer in detail toegelicht. 
 

2.1.1 Fuikvangst adulten 

Deze methode is optimaal geschikt om de aanwezigheid van adulte exemplaren van
watersalamandersoorten in een waterbiotoop vast te stellen en wordt uitgevoerd met behulp van
speciaal ontworpen amfibieënfuiken (Figuur 1). In elke poel, ongeacht de oppervlakte, worden twee
fuiken geplaatst in de loop van de namiddag of de avond. De fuikmond wordt bij voorkeur naar het
zuiden gericht omdat de kans op aanwezigheid van herpetofauna in de warmste (naar het zuiden
gerichte en dus meest zonbeschenen) delen van een poel het grootst is. Indien er langsheen deze
oever door amfibieën geprefereerde vegetatie aanwezig is (bv. Mannagras of Liesgras), wordt de fuik
tussen deze waterplanten geplaatst.
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Figuur 1 Tijdens de eerste en tweede inventarisatieronde worden de poelen bemonsterd met amfibieënfuiken (foto: 
Robert Jooris). 
Een deel van de fuik steekt altijd boven water uit zodat gevangen amfibieën zich permanent van
zuurstof kunnen voorzien. De fuiken moeten voldoende stabiel staan zodat ze niet (bv. door hevige
wind) dieper in de poel kunnen wegzakken, waardoor ze volledig onder water kunnen komen, de
gevangen amfibieën niet langer zuurstof kunnen happen en sterven. Aangezien de gebruikte fuiken
relatief duur zijn, wordt het inox (= blinkend en dus opvallend) gedeelte van de fuik dat boven water
uitsteekt, steeds bedekt met waterplanten of bladeren zodat het niet opvalt voor toevallige
voorbijgangers of spelende kinderen. Het is aan te raden om geen fuiken te plaatsen in het weekend
of tijdens de schoolvakanties. Wanneer deze veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd, is de
kans op diefstal of vandalisme klein.

Bij controle worden alle gevangen volwassen salamanders gedetermineerd, wordt de geslachtsratio
bepaald en worden alle exemplaren teruggeplaatst. Ook gevangen larven van Bruine kikker en
Gewone pad worden geteld, genoteerd en teruggeplaatst.

2.1.2 Schepnetvangst larven 
 
Deze methode heeft als hoofddoel de aanwezigheid van larven van watersalamanders vast te stellen.
Een poel wordt best op larven bemonsterd met behulp van een schepnet (Figuur 2). De bemonstering
gebeurt steeds vanaf de oever waarbij het schepnet over een afstand van ± twee meter (= lengte van
de schepnetstok) vanuit het centrum van de poel naar de oever wordt toegetrokken, bij voorkeur over
de bodem heen (om bladafval of ander dood plantenmateriaal in te zamelen) of doorheen de
watervegetatie (omdat de meeste amfibieënlarven zich in de waterkolom tussen waterplanten
ophouden). De watervegetatie wordt op de oever gedeponeerd, nauwkeurig en voorzichtig
doorzocht. Alle vastgestelde larven worden indien mogelijk op soort gedetermineerd, geteld en
onmiddellijk teruggeplaatst. Omdat salamanderlarven soms nog in het begin van het
ontwikkelingsstadium verkeren en dus heel klein zijn, kan een beperkt aantal onopgemerkt blijven
tussen de bovengehaalde vegetatie. Daarom wordt alle vegetatie incl. bladafval na onderzoek
opnieuw in de poel teruggeplaatst, om te vermijden dat onopgemerkte larven tussen de
bovengehaalde vegetatie op het land zouden achterblijven en sterven. Een dergelijke manier van
inventariseren kan, wanneer ze niet oordeelkundig wordt uitgevoerd, voor een grondige verstoring
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van de waterbiotoop zorgen. Om de watervegetatie niet drastisch te verstoren en om een
representatieve staalname over de hele poel te bekomen, wordt bij voorkeur éénmaal geschept per
twee meter poelomtrek met een maximum van 10 scheppen per poel.
 

Figuur 2 Tijdens de derde inventarisatieronde worden alle locaties op een gestandaardiseerde manier met een 
schepnet bemonsterd (foto: Robert Jooris). 
 
In een beperkt aantal gevallen kan de staalname niet gestandaardiseerd worden uitgevoerd. Soms
bemoeilijkt de dichte randvegetatie of de diepte van de poel een gestandaardiseerde bemonstering.
Dergelijke beperkende omstandigheden kunnen als opmerking op de technische fiche worden
genoteerd.

2.1.3 Auditieve waarneming 

‘Groene kikkers’ (= Bastaardkikkers en meerkikkers s.l.) laten zich niet gemakkelijk door één van de
vorige inventarisatiemethodes in kaart brengen. Eitjes worden afgezet dicht onder het
wateroppervlak, vaak tussen een kluwen van hoornblad, Gekroesd fonteinkruid, Canadese waterpest,
Aarvederkruid, kranswieren of andere onderwaterplanten. Bij afwezigheid van waterplanten zakken
de legsels naar de bodem van de waterpartij. Legsels zoeken wordt daardoor sterk bemoeilijkt.
Volwassen Bastaardkikkers en meerkikkers s.l. laten zich niet vaak in fuiken vangen. Ook deze
methode is dus minder geschikt. Aangezien Bastaardkikkers en meerkikkers s.l. een uitgesproken
voorkeur vertonen voor grote, diepe wateroppervlaktes met een sterk ontwikkelde
onderwatervegetatie ligt het evenmin voor de hand om larven met een schepnet te vangen. Larven
foerageren vooral op de bodem van de waterpartij, vaak tussen dichte plantengroei. Bovendien zijn
het zeer snelle zwemmers. De combinatie van bovenstaande factoren bemoeilijkt een
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schepnetbemonstering van larven. Een bijkomend minpunt: larven van Bastaardkikkers en
meerkikkers s.l. kunnen in geen enkel stadium van de larvale fase van elkaar worden onderscheiden.
Veel soortspecifieke informatie leveren gevangen larven dus niet op. Ook adulten laten zich niet te
best met een schepnet vangen. Enkel visuele en auditieve waarnemingen van adulten resten. Bij de
soortbespreking (zie 3.8 en 3.9) wordt vermeld dat herkenning van beide soorten in het veld op basis
van uiterlijke kenmerken niet voor de hand ligt. Zelfs ervaren herpetologen kunnen groene kikkers in
het veld visueel niet altijd met zekerheid op soortniveau determineren. Auditieve waarnemingen
moeten dus uitsluitsel geven.

Mannetjes van ‘groene kikkers’ produceren zes verschillende roepen: één paringsroep, twee
territoriumroepen, twee bevrijdingsroepen en één stressroep. Van alle roepen is de paringsroep de
meest opvallende en vooral de meest soortspecifieke. Deze roep is echter slechts over een vrij korte
periode van het jaar hoorbaar en de meeste roepactiviteit is waar te nemen in volle
voortplantingsperiode, wanneer roepende mannetjes zich in paarkoren verzamelen. Deze periode
situeert zich vooral tussen eind april en eind mei, begin juni. De roepfrequentie en de periode van
roepen bij ‘groene kikkers’ is dan sterk afhankelijk van het weer en vooral van de lucht en
watertemperatuur. Zowel Bastaardkikkers als meerkikkers s.l. roepen vooral bij warm weer en
wanneer de watertemperatuur tussen 17 en 22 °C schommelt. Bij temperaturen beneden 10 tot 12
°C stopt de roepactiviteit. Ook de periode van het jaar beïnvloedt de roepactiviteit. Zo is het
roepgedrag in de periode kort voor de copulatie meer afhankelijk van de weersomstandigheden dan
in volle paringsperiode.

Ideaal wordt dus geïnventariseerd de laatste twee decades van mei, op warme avonden, tussen een
uur voor en een uur na zonsondergang. Om de roepactiviteit van aanwezige ‘groene kikkers’ te
stimuleren, kan de paringsroep van beide soorten worden afgespeeld. Mannetjes reageren hierop
immers vrij goed. Wanneer zonder geluidsopnames wordt geïnventariseerd, kunnen mannetjes ook
door andere geluiden tot paringsroep worden aangezet. Niet zelden reageren ‘groene kikkers’ immers
op ‘plotse’ geluiden zoals overvliegende vliegtuigen, voorbijrijdende treinen, autodeuren die worden
dichtgeklapt of handgeklap.

Een bijkomende manier om de aanwezigheid van ‘groene kikkers’ vast te stellen, is het ‘plonzen
tellen’. Bastaardkikkers en meerkikkers s.l. zonnen vaak in de oeverzone. Wanneer ze worden
verstoord, plonzen ze in het water, op zoek naar een veilige schuilplaats. Bruine kikker en Gewone
pad vertonen dit gedrag niet of nauwelijks waardoor er met een redelijke zekerheid kan worden van
uitgegaan dat plonzen bijna steeds afkomstig zijn van ‘groene kikkers’. In het projectgebied komen
zowel Bastaardkikkers als meerkikkers s.l. voor. Plonzen kunnen dan ook niet aan één van beide
soorten worden toegekend en moeten worden genoteerd als zijnde afkomstig van ‘groene kikkers’.

 Timing inventarisatie
 
In totaal werden twee rondes uitgevoerd. De eerste inventarisatieronde (= fuikenronde), werd
uitgevoerd tussen 18 april 2021 en 13 mei 2021. Tijdens deze ronde werden alle poelen
geïnventariseerd met fuiken waarbij het vaststellen van adulte watersalamanders als voornaamste
doel werd vooropgesteld. De periode waarin de fuikenwerden geplaatst, viel samenmet demaximale
aanwezigheid van adulten van alle watersalamandersoorten in de waterbiotoop (Tabel 2). Aangezien
deze ronde grotendeels samenviel met de ideale periode om de aanwezigheid van larven van Bruine
kikker en Gewone pad vast te stellen, konden beide soorten tijdens dit project ook optimaal worden
geïnventariseerd. Ook zichtwaarnemingen en auditieve waarnemingen (i.c. van Bastaardkikker en
meerkikker s.l.) werden genoteerd.
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Tabel 2 Periode waarin adulte amfibieën in de waterbiotoop kunnen worden aangetroffen. 

ongeschikte periode geschikte periode beste periode
FUIKENRONDE MAAND

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
FUIKENRONDE
Vuursalamander
Alpenwatersalamander
Kamsalamander
Vinpootsalamander
Kleine watersalamander
Gewone pad
Bruine kikker
Bastaardkikker
Meerkikker s.l.

De tweede inventarisatieronde, de ‘larvenronde’, ging door tussen 1 juni 2021 en 5 augustus 2021.
Hierbij werden alle poelen op een gestandaardiseerde manier met een schepnet bemonsterd om de
aanwezigheid van amfibieënlarven in kaart te brengen. De periode waarin de poelen met een
schepnet werden bemonsterd, viel samen met de maximale aanwezigheid van larven van alle
watersalamandersoorten in de waterbiotoop (Tabel 3). Voor larven van Bruine kikker en Gewone pad
viel de datum van deze larvenronde te laat.
 
Tabel 3 Periode waarin amfibieënlarven in de waterbiotoop kunnen worden aangetroffen. 
LARVENRONDE MAAND

Jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
LARVENRONDE
Vuursalamander
Alpenwatersalamander
Kamsalamander
Vinpootsalamander
Kleine watersalamander
Gewone pad
Bruine kikker
Bastaardkikker
Meerkikker s.l.

 Materiaal

2.3.1 Waarnemingsformulier 
 
Voor elke bezochte poellocatie werd een technische fiche ingevuld. Hiervoor werd het
standaardformulier gebruikt dat is opgemaakt in het kader van een project van het Vlaams
ImpulsprogrammaNatuurontwikkeling (VLINA) dat tot doel had de recente veranderingen in de status
van amfibieën en hun biotopen in het landelijk gebied te kwantificeren (Colazzo et al., 2002). Dit
waarnemingsformulier fungeerde als leidraad voor een éénvormige en volledige inventarisatie van
elke bezochte waterpartij. Het formulier werd volledig ingevuld bij het derde poelbezoek. Alle
gegevens werden ingevoerd in www.waarnemingen.be en een selectie van deze gegevens werd
weerhouden in de beschrijving van elke poel die in dit rapport wordt weergegeven.
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Gegevens over de ligging en de kenmerken van elke waterpartij leveren vaak cruciale informatie op
over hoe een poellocatie zich verhoudt tot de omgevende landbiotoop, aan welke bedreigingen de
poel onderhevig is, welke biotische en abiotische factoren kunnen verklaren waarom een waterpartij
al dan niet een geschikte voortplantingsplaats vormt voor amfibieën. Opdat alle onderzochte poelen
in het studiegebied ook in de toekomst op een gestandaardiseerde wijze zouden kunnen worden
gemonitord, wordt in onderstaande paragrafen bij elk van de genoteerde kenmerken enige
toelichting gegeven. Ook voor nieuw te onderzoeken poelen moet deze manier van gegevensopname
worden gevolgd.

gemeente, deelgemeente, plaatsnaam: voor elke poel wordt op de technische fiche aangegeven in
welke (deel)gemeente deze is gelegen.

waarnemer: de naam van de persoon die de inventarisatie uitvoert, wordt steeds op het
inventarisatieformulier ingevuld. In de databank worden ook de volledige coördinaten van die
persoon opgenomen, zodat in geval van onduidelijkheid de waarnemer kan worden gecontacteerd.

datum: voor elk bezoek wordt dag, maand en jaar opgegeven.

aanwezigheid poel: hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën. Deze
opsplitsing is vooral van belang wanneer gegevens ook later nog worden gebruikt in het kader van
een opvolgingsstudie.

1: verdwenen: de opgegeven poellocatie is niet terug te vinden. Indien gekend, wordt
genoteerd wanneer de poel is verdwenen. Indien gekend wordt ook de reden van verdwijnen
(gedempt, bebouwd, verkaveling,…) genoteerd.
2: aanwezig: de poellocatie wordt teruggevonden op de plaats waar ze op het door de
opdrachtgever aangeleverde kaartmateriaal werd aangeduid. Ook hier is het interessant om,
indien mogelijk, het jaar van aanleg op te geven. Deze informatie is nuttig om bv. uitspraak te
doen over de snelheid waarmee pas aangelegde poelen door amfibieën worden
gekoloniseerd.
3: nieuw: een nieuw aangelegde poel. Ook hier wordt het jaar van aanleg steeds opgegeven,
indien deze informatie voorhanden is.

Alle aanwezige of nieuwe waterpartijen worden verder omschreven aan de hand van volgende
kenmerken:

uitzicht: deze algemene beoordeling is eerder subjectief maar wordt verder toegelicht aan de hand
van een meer gedetailleerde onderverdeling.

1: goed: een ‘goede’ poel, met helder water, een typische oever en watervegetatie, geen
eutrofiëring of andere zichtbare vormen van vervuiling, geen verlanding.
2: middelmatig: tussen 1 en 3.
3: slecht: een verwaarloosde poel met geëutrofieerd water (veel algenbloei), verregaande
vorm van verlanding en/of andere zichtbare vervuiling.

Bovenstaande beoordeling wordt genuanceerd onder de volgende categorie:

poelstatus: deze categorie geeft meer detail over de mate waarin de poel negatief wordt beïnvloed
en wordt dus vooral ingevuld wanneer het algemeen uitzicht als ‘middelmatig’ of ‘slecht’ wordt
beoordeeld.

1: droog: de poellocatie bevat op het ogenblik van het bezoek geen water.
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2: verlanding: de poel verlandt stilaan door sedimentatie (bv. opstapeling van organische
plantenresten) en begroeiing (bv. dichtgroeien door opslag van wilg, els, zegges, russen, …).
3: stortafval: aanwezigheid van huishoudelijk afval, inerte materialen of ander stortafval
(plastic blikjes, oude autobanden, andere auto onderdelen, huisvuilzakken, bouwafval,
ijskasten, …).
4: vervuild: er zijn zichtbare sporen van chemische vervuiling aanwezig. Meestal wordt deze
categorie genoteerd wanneer een duidelijke, grote olieachtige vlek op het wateroppervlak
aanwezig is die niet afkomstig is van natuurlijke, ijzerhoudende kwel. Ook wanneer
huishoudelijk afvalwater van woningen die niet op het rioleringsnetwerk zijn aangesloten, via
een lozingspunt in een waterpartij (meestal een sloot of beek) wordt afgevoerd, wordt
‘vervuild’ als poelstatus opgegeven.
5: bemest: er zijn zichtbare sporen van (opzettelijke) bemesting, door kunst of drijfmest. Dit
is meestal het geval wanneer een poel grenst aan een akker en de mest van de akker in de
poel insijpelt. Vaak zijn er in dat geval mestsporen op de oever zichtbaar en is het water sterk
geëutrofieerd. Ook wanneer de drain off van een nabij gelegen mestvaalt in de poel komt,
wordt de poel als ‘bemest’ getypeerd.
6: geen: er zijn geen opvallende tekenen van negatieve invloed waarneembaar.

beheer en gebruik van de poel: onder deze rubriek wordt vooral informatie gegeven over de mate
waarin de poel wordt onderhouden.

1: betreding/begrazing: wanneer vee het water kan bereiken, wordt deze categorie
weerhouden. Hierbij gaat het enkel om viervoeters. Betreding of begrazing door ganzen,
eenden en kippen wordt hier niet onder verstaan. Verder wordt een onderscheid gemaakt
tussen de graad van betreding/begrazing:

geen
deels: enkel een deel van de oever kan worden betreden.
volledig: de oever ligt volledig vrij en wordt aan alle zijden betreden.

2: opgeschoond: een poel waaruit de vegetatie (regelmatig) wordt verwijderd om verlanding
tegen te gaan. Indien gekend, wordt het jaar van de laatste schoning genoteerd.
3: geruimd/ uitgediept: deze categorie is van toepassing wanneer bodemsediment uit een
poel werd verwijderd. Recente ruiming is doorgaans merkbaar aan de aanwezigheid van
baggerspecie op de oever. Indien gekend, wordt het jaar van de laatste ruiming of uitdieping
opgegeven.

poeltype: deze categorie beschrijft het type van het waterhabitat in meer detail. Onderstaand
worden enkel die types weerhouden die potentieel in het projectgebied kunnen voorkomen. Vennen,
groeveplassen, kreken, duinpannen en dergelijke worden dus niet in deze selectie weerhouden.

1: bron/bronpoel: een waterpartij ontstaan door opwelling van bronwater. Dit type wordt
enkel als dusdanig genoteerd wanneer opwelling duidelijk zichtbaar is. Wordt de
aanwezigheid van een opwellende bron vermoed (bv. omwille van een aantal
kwelindicatoren) maar is de opwelling niet zichtbaar, dan wordt de locatie als ‘poel’
getypeerd.
2: poel: een waterpartij van geringe oppervlakte (in een weide, bos, moeras, broek, …) die
meestal op natuurlijke of toevallige wijze is ontstaan. Ook veedrinkpoelen worden als ‘poel’
gedefinieerd.
3: bomkrater: een depressie ontstaan door de inslag van een ontplofte bom of landmijn.
4: vijver: een waterbekken aangelegd op natuurlijk substraat (uitgegraven of aangepast), al
dan niet gebruikt voor viskweek of hengelsport. Hiertoe behoren ook siervijvers, park en
tuinvijvers, kasteel en molenvijvers, zwem en recreatievijvers, waterbekkens voor
tuinbouwirrigatie.
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5: kunstmatig: een bak of geul in beton of kunststof (bv. een opstaande of gelijkgrondse
betonnen veedrinkbak in een weide), tuinvijvertjes aangelegd op kunstmatig substraat
(bentoniet, polyester, …). Om welk type van kunstmatige waterkom het gaat, wordt op de
technische fiche geduid.
6: ondergelopen terrein: een tijdelijke plas, veelal ontstaan na hevige of langdurige regenval
of door overstroming van een nabij gelegen waterloop.
7: greppel: deze term wordt voorbehouden aan ondiepe watergangen die minder dan één
meter breed zijn. Het onderscheid tussen ‘greppel’ en ‘sloot’ is niet altijd even duidelijk.
8: sloot: kunstmatige, smalle afwateringskanalen, breder dan één meter, die niet of slechts
tijdelijk uitdrogen en waarin de stroming van het water kan variëren van stilstaand tot
snelstromend.
9: beek: een lijnvormig, meanderend landschapselement (voor zover het niet door menselijk
handelen werd beïnvloed) met stromend water. In de meeste gevallen zijn bestaande namen
een goede indicatie om waterpartijen tot deze categorie te rekenen (bv. Melsenbeek,
Schraegebeek, Hollebeek, …).
10: wal: een ringvormige plas, doorgaans rond een oude hoeve of een kasteel, met vrijwel
stilstaand water, die hoogstens in verbinding staat met greppels of sloten om in afwatering te
voorzien.

stroming: hierbij wordt de stroming van het water opgedeeld in twee ruwe klassen:
s lstaand
stromend

beschaduwing: schatting van de procentuele beschaduwing van het wateroppervlak. Deze
categorie wordt verder onderverdeeld in slechts twee ruwe klassen aangezien de beoordeling van dit
criterium afhankelijk is van een veelheid aan factoren (variatie naargelang het seizoen, het moment
van de dag, weersomstandigheden, …):

<= 33%: minder dan één derde van het wateroppervlak wordt beschaduwd.
> 33%: meer dan één derde van het wateroppervlak wordt beschaduwd.

dood plantenmateriaal: schatting van de hoeveelheid dood plantenmateriaal dat zich op de bodem
van de waterpartij bevindt. Hiertoe rekent men afgestorven waterplanten (bv. Liesgras, Mannagras,
Riet, Grote lisdodde of zegges) en/of afgevallen bladeren (van bomen in de omgeving) die nog
duidelijk als dusdanig kunnen worden herkend. Deze parameter kan best worden ingeschat door met
een schepnet over de bodem van de waterpartij te slepen. Opnieuw wordt een ruwe onderverdeling
gemaakt in drie categorieën:

weinig of geen dood plantenmateriaal
kleine hoeveelheid dood plantenmateriaal: een dunne laag bedekt enkel een deel van de

bodem.
grote hoeveelheid dood plantenmateriaal: een dikke laag komt verspreid over de ganse

bodem voor.

vegetatie: hierbij wordt de procentuele bedekking van het wateroppervlak ingeschat. De
vegetatieve bedekking varieert naargelang het seizoen. Het getal dat in de databank wordt
opgenomen, geeft een aanduiding van de procentuele bedekking die werd vastgesteld tijdens de
derde inventarisatieronde. De vegetatieve bedekking wordt opgesplitst in:

ondergedoken vegetatie: alle levende blad en stengelachtige structuren die zich onder het
wateroppervlak bevinden. In hoofdzaak wordt hiermee een aantal soortgroepen bedoeld als
kranswier, hoornblad, vederkruid, waterranonkel, waterpest, sterrenkroos: planten die bijna
niet boven het wateroppervlak uitsteken.
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drijvende vegetatie: alle waterplanten waarvan de bladeren op het water drijven. Hierbij
gaat het voornamelijk om soorten als Kikkerbeet, Gele plomp, Witte waterlelie, sommige
fonteinkruiden, kroos, …
verticale vegetatie: stengelachtige structuren waarvan de bladeren grotendeels boven

water staan (bv. Riet, Grote lisdodde, Grote waterweegbree, Liesgras, Mannagras, Grote
egelskop, …).

algen: algen die op of in het water drijven, al dan niet vastgehecht. Er kan een zeer
rudimentair onderscheid worden gemaakt tussen enkele grote groepen. De hiernavolgende
benamingen refereren naar populair gebruikte termen en groeperen vaak zeer uiteenlopende
wiersoorten:

algenbloei: ook wel bekend als ‘erwtensoep’, veroorzaakt door de groei en bloei van
plankton. De kleur varieert van groen tot bruin, naargelang de algensoort. Hierdoor is
het water in meerdere of mindere mate ondoorzichtig.
‘slijmmatten’: een mengeling van algen en bacteriën die slijmachtig aanvoelt en op
het wateroppervlak drijft. De kleur kan, naargelang de algensoort en het stadium van
verrotting, variëren tussen wit, groen, bruin of blauwig.
‘flap’: groene draadwieren die vastzitten tussen waterplanten of vrij drijven.

predatoren: de aan of afwezigheid van soorten die amfibieën prederen, wordt genoteerd.
Aandacht gaat vooral uit naar:

ongewervelden: vooral de aanwezigheid van libellenlarven, kokerjuffers, waterwantsen (bv.
Waterschorpioen, Staafwants, bootsmannetjes, …) en (larven van) waterroofkevers (bv.
Geelrand) wordt genoteerd.
vissen: door vangst in fuiken en met de schepnet, kan een aantal vissen tot op soortniveau

worden gedetermineerd (Driedoornige stekelbaars, Tiendoornige stekelbaars, Blauwband,
Bittervoorn, …). Alle exemplaren worden ter plaatse op naam gebracht en teruggezet. Ook
visuele waarnemingen van vissen waarvan de soort niet kan worden bepaald (meestal
karpersoorten), worden genoteerd.

wilde watervogels: bijzondere aandacht wordt besteed aan soorten die vooral adulte
amfibieën als voedsel gebruiken (Blauwe reiger, IJsvogel) maar ook andere soorten worden
genoteerd (Meerkoet, Waterhoen, Wilde eend, …).
tamme watervogels (Muskuseenden, …)
schildpadden: meestal blijft deze categorie beperkt tot de exotische Lettersierschildpad,

maar ook andere soorten als Zaagrug en Bijtschildpad worden almaar vaker gesignaleerd. In
het projectgebied werden echter geen waterschildpadden opgemerkt.

poelomtrek: de poelomtrek (uitgedrukt in m), wordt op het standaardformulier genoteerd.
Naarmate het seizoen vordert, neemt bij uitdrogende poelen dit getal sterk af. Indien de poel op de
digitale versie van de meest recente topografische kaarten en/of orthofoto’ s staat aangegeven, kan
de maximale poelomtrek exact digitaal worden bepaald. In deze gevallen werd de poelomtrek tijdens
het terreinbezoek niet bepaald.

poeloppervlakte: de poeloppervlakte (uitgedrukt in m²), wordt op het standaardformulier
genoteerd. Naarmate het seizoen vordert, neemt het wateroppervlak bij uitdrogende poelen sterk af.
Indien de poel op de digitale versie van de meest recente topografische kaarten en/of orthofoto’ s
staat aangegeven, kan de maximale poeloppervlakte exact digitaal worden bepaald. In deze gevallen
wordt de poeloppervlakte tijdens het terreinbezoek niet bepaald.

poeldiepte: de poeldiepte (uitgedrukt in cm), wordt op het standaardformulier genoteerd.
Naarmate het seizoen vordert, neemt de poeldiepte bij uitdrogende poelen sterk af. De poeldiepte
wordt doorgaans gemeten met een gegradeerde stok. In het voorliggend project werd de poeldiepte
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enkel bepaald tijdens de derde ronde. Indien de poel op dat moment dieper was dan anderhalve
meter, werd op de technische fiche enkel 150 cm genoteerd.

2.3.2 Fuiken en schepnet 
 
De bemonstering op larven wordt uitgevoerd met ‘Vermandel fuiken’: een duur maar zeer efficiënt
type. Dit type (Figuur 1) is vervaardigd uit roestvrije metalen (inox), heeft een ruime vangbak van 53
x 24 cm en een schuin oplopende vangtrechter van 48 cm. De vangbak weegt 3,5 kg, de trechter 1 kg.
Alle onderzoeksinstellingen die veldervaring hebben met Vermandel fuiken, prefereren dit type
boven andere types. Op het vlak van amfibienetten werd gebruik gemaakt van een groot RAVON net.
Net als de Vermandel fuiken, zijn deze schepnetten vervaardigd uit roestvrij staal en is zowel de steel
als de beugel zeer stevig. Het grote voordeel is echter dat de maaswijdte ideaal is afgestemd op de
vangst van amfibieënlarven (3 mm x 3 mm). Bij veel andere netten is de maaswijdte vaak te klein of
te groot.

2.3.3 VIRKON S 
 
Bij onderzoek van stichting RAVON en de Universiteit van Gent is de amfibieschimmel
Batrachochytrium dendrobatidis aangetroffen bij amfibieën in Nederland en België. Deze schimmel
kan de voor amfibieën gevaarlijke infectieziekte chytridiomycose veroorzaken. De ziekte heeft
wereldwijd al voor het uitsterven van een aantal amfibieënsoorten gezorgd. Ook heeft het sterke
achteruitgang van vele andere soorten tot gevolg. Deskundigen, waaronder het IUCN, noemen het de
‘ergste infectieziekte die gewervelden ooit heeft getroffen en een grote bedreiging voor de
biodiversiteit’.

In bijna alle Nederlandse provincies en in Vlaanderen zijn besmette dieren gevonden. Vier procent
van alle amfibieën blijkt geïnfecteerd. Wat de impact is van de schimmelinfectie op onze inheemse
amfibieën is momenteel niet bekend. In het kader van het voorliggend onderzoek, zal de
opdrachthouder alle mogelijke inspanningen leveren om de eventuele verdere verspreiding van deze
schimmelmaximaal te vermijden.Wanneermateriaal (fuik, schepnet, waadpak, laarzen) opmeerdere
locaties wordt ingezet, zal dit gedesinfecteerd worden met behulp van krachtige verstuivers met een
Virkon S oplossing. Eerst wordt alle modder van de onderzoeksmaterialen verwijderd, vervolgens
worden alle materialen besproeid met de ontsmettende oplossing. Alle materialen moeten na deze
behandeling vijf minuten drogen, waarna ze worden afgespoeld met zuiver water en kunnen worden
gebruikt in een volgende locatie.
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3 Soortbespreking 
 
In projectgebied zouden potentieel negen amfibieënsoorten kunnen worden aangetroffen:
Vuursalamander, Alpenwatersalamander, Kamsalamander, Vinpootsalamander, Kleine
watersalamander, Gewone pad, Bruine kikker, Bastaardkikker en meerkikker s.l.. Vooraleer in te gaan
op de resultaten per poel, worden deze soorten volgens een vast stramien besproken. Voor elke soort
geven we eerst een korte beschrijving van de uitwendige kenmerken.We hebben getracht om bondig
de meest frequent voorkomende vormen te beschrijven waarbij, indien relevant, een onderscheid
wordt gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke exemplaren en larven. Ook de land en waterfase
en de veranderingen die de mannetjes ondergaan tijdens de voortplantingsperiode worden kort
besproken. Bij een beperkt aantal soorten wordt uitleg gegeven over de soortspecifieke geluiden. Bij
de bespreking van de levenswijze vermelden wewanneer bepaalde activiteiten (bv. aanvang en einde
van overwinteringsperiode, paartijd en larvale ontwikkeling) bij benadering plaatsvinden. De exacte
tijdstippen en duurtijden zijn echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen dus
van jaar tot jaar en van plaats tot plaats verschillen. Voor elke soort wordt vervolgens de
habitatpreferentie beschreven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de land en
waterbiotoop aangezien beide essentieel zijn in het amfibisch bestaan van de soorten. Tot slot wordt
ook de verspreiding van elke soort besproken. Het verspreidingsareaal op wereldvlak wordt kort
aangegeven en de verschillende ondersoorten worden opgesomd. Daarna wordt het voorkomen in
België besproken, waarbij vooral de Vlaamse situatie meer in detail wordt toegelicht. Voor elke soort
werd een kaartje aangemaakt waarbij op basis van alle waarnemingen tussen 1996 en 2021 het
verspreidingspatroon van de negen soorten in Vlaanderen duidelijk wordt. Dit kaartje, gebaseerd op
de gegevens uit www.waarnemingen.be, wordt kort toegelicht.
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 Vuursalamander Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Figuur 3 Vuursalamander: ambassadeur van de Makegemse Bossen. Mogelijk komt deze soort ook nog voor in 
nog niet eerder onderzochte bosrelicten binnen het projectgebied (foto: Bernard Van Elegem). 
 

3.1.1 Beschrijving 

De Vuursalamander (Figuur 3) is de enige inheemse landsalamander die in België voorkomt. Het is
een grote, stevig gebouwde soort die een totale lichaamslengte van ruim 20 cm kan bereiken.
Vuursalamanders hebben een glanzend zwarte grondkleur met een markante helgele tekening. Deze
tekening kan sterk variëren, gaande van kleine tot zeer grote onregelmatige gele vlekken of strepen.
Heel zelden worden in de Makegemse bossen exemplaren met een oranje vlekkenpatroon
aangetroffen (Verbelen, 2010). Net als bij de Kamsalamander kunnen Vuursalamanders individueel
worden herkend op basis van deze tekening. Het vlekkenpatroon van rug en flank loopt ook door op
kop, poten en op de rolronde, vlezige staart. De buik is meestal dof blauwgrijs en is veel minder sterk
getekend. Op de kop, net achter de ogen, liggen twee uitpuilende oogklieren. Twee opvallende rijen
gifklieren lopen aan beide zijden van de ‘ruggengraat’ door tot op de staart. Deze gifklieren kunnen
neurotoxines afscheiden en worden gebruikt als verdedigingsmiddel tegen predatoren. In
tegenstelling tot alle andere inheemse salamandersoorten kan bij de Vuursalamander maar moeilijk
een onderscheid worden gemaakt tussen mannetjes en vrouwtjes. Vrouwtjes zijn gemiddeld iets
groter dan mannetjes en drachtige vrouwtjes kunnen soms worden herkend aan de gezwollen buik.
Qua lichaamstekening kent de soort echter geen seksueel dimorfisme.

De larven van de Vuursalamander zijn donker gepigmenteerd en worden tot 6 cm lang. De staart is
stomp en heeft een afgerond uiteinde. De gelige vlek aan de basis van elke poot is echter een
diagnostisch kenmerk om vuursalamanderlarven te determineren. In een vroeg ontwikkelingsstadium
zijn deze gelige pootvlekken vooral waarneembaar aan de achterpoten.
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3.1.2 Levenswijze en biotoop 

In tegenstelling tot de vier inheemsewatersalamanders, brengen Vuursalamanders bijna het hele jaar
door aan land. Hoewel de soort plaatselijk algemeen kan zijn, wordt ze niet vaak waargenomen.
Vuursalamanders hebben een verborgen levenswijze en brengen demeeste tijd door in ondergrondse
schuilplaatsen, onder vochtige, rottende bomen, takkenhopen, houtmijten, natuurlijke spleten,
stronken of stenen. Ook holen van kleine zoogdieren worden vaak gebruikt. De soort vertoont een
grote plaatstrouw. Vooral op zachte, vochtige nachten worden deze schuilplaatsen verlaten,
doorgaans na zonsondergang. De Vuursalamander is levendbarend. Na de inwendige bevruchting,
ontwikkelen de eitjes zich in het lichaam van het wijfje. Wanneer de larven voldoende ontwikkeld zijn,
trekt het wijfje naar een geschikt waterbiotoop, kruipt met het achterlijf in het water en zet de larven
af. Het aantal afgezette larven per wijfje varieert tussen 10 en 50. De periode waarin larven worden
afgezet, loopt doorgaans van januari tot juni maar tijdens zeer droge zomers, wanneer de meeste
geschikte waterbiotopen uitdrogen, kunnen wijfjes de larven langer in het lichaam ophouden tot
wanneer opnieuw waterhoudende poelen of beken beschikbaar zijn.

Van Vuursalamanders is bekend dat ze 20 tot 25 jaar kunnen worden. In gevangenschap werd een
Vuursalamander zelfs meer dan 50 jaar oud (Nöllert & Nöllert, 2001).

De Vuursalamander is in Vlaanderen sterk gebonden aan oude, vochtige eiken en beukenbossen met
bronbeekjes en kwelzones. Soms treft men ze ook aan in gemengde bosbestanden met Gewone
esdoorn, Gewone es en Haagbeuk. Het aantal meldingen uit naaldbos is beperkt. De soort heeft een
uitgesproken voorkeur voor losse, gemakkelijk toegankelijke bodems (Sparreboom, 1981). Een dikke
humuslaag van traag verterende bladeren waarin ze zich zonder veel moeite kunnen ingraven, is
ideaal. Vandaar dat de soort ook in naaldbossen wordt gevonden op die plaatsen waar een
strooisellaag van varens en mos aanwezig is. Vuursalamanders maken vaak gebruik van gaten en
holen van kleine zoogdieren. Ze schuilen ook in het wortelgestel van bomen, onder stenen of metalen
platen en zelfs in vochtige kelders van oude huizen. Onder grote stukken dood hout en tussen
houtstapels worden soms meerdere dieren samen aangetroffen (Bauwens & Claus, 1996).
Vuursalamanders verlaten sporadisch de bosbiotoop en worden dan gevonden in tuinen en parken in
de directe omgeving. Andere minder frequent bezette biotopen zijn steengroeven, weiden in
valleigebieden en ruigtevegetaties.

Voortplanting gebeurt hoofdzakelijk in traag tot matig snel stromende, ondiepe bronbeekjes, in
stilstaande bos en bronpoelen en in waterhoudende karrensporen. De meeste
voortplantingsplaatsen hebben een aantal kenmerken gemeen: ze zijn (sterk) beschaduwd, bevatten
koel en helder water, zijn gevuld met een dik pak rottende bladeren en bevatten geen of weinig
waterplanten. In bronbeekjes met een relatief groot debiet zijn de larven vooral te vinden in
waterkommetjes die zich veelal hebben gevormd als gevolg van meegevoerd en opgestapeld
organisch materiaal. De oppervlakte en diepte van de gebruikte waterpartijen varieert sterk, al tekent
zich toch een voorkeur af voor kleine, ondiepe plaatsen. De primaire productie in deze waterbiotopen
is gering en de dominante voedingsstoffen van de primaire consumenten worden vooral gevormd uit
bladafval en dood hout. Fytoplankton is meestal afwezig terwijl ook het aantal primaire producenten
eerder gering is. De larven van Vuursalamanders zijn in deze waterpartijen dan ook vaak één van de
meest belangrijkste secundaire consumenten en staan in die kleine sterk beschaduwde bospoeltjes
niet zelden aan de top van de voedselketen (Günther, 1996). De pH waarde in de
voortplantingswateren schommelt tussen de 5.5 en 7.7.
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3.1.3 Verspreiding 

De Vuursalamander heeft een vrij groot verspreidingsgebied. Het verspreidingsareaal strekt zich uit
over grote delen van Centraal en Zuid Europa met uitlopers in Noord Afrika (het noordelijke deel van
Marokko en Algerije), het zuidoostelijke deel van Turkije en het Nabije Oosten (Syrië, Libanon en
Israël). Het verspreidingsareaal van de ondersoort die in Vlaanderen voorkomt, loopt van zuidoost
Frankrijk, doorheen Centraal Europa en de Balkan tot aan de Zwarte Zee. De noordwestelijke grens
van het verspreidingsareaal loopt doorheen Vlaanderen. De meest noordwestelijke
waarnemingsplaatsen liggen (van west naar oost) in de Makegemse bossen in Merelbeke, het
Smetledebos in Lede, het Buggenhoutbos in Buggenhout, de Vijvers in Nieuwrode (deelgemeente van
Holsbeek), in Aarschot en in Voeren (Jooris R., in litt).

De soort kent 13 ondersoorten: almanzoris, bejarae, bernardezi, crespoi, fastuosa, gigliolii, gallaica,
longirostris,morenica, salamandra, terrestris, beschkovi enwerneri, hoewel de twee laatstgenoemde
nog ter discussie staan (Thiesmeier & Grossenbacher, 2004). In België komt enkel de ondersoort
terrestris voor.

In Wallonië kent de Vuursalamander een ruime verspreiding ten zuiden van Samber en Maas en het
land van Herve (Parent, 1979). Door de moeilijke waarneembaarheid van de soort worden geregeld
echter nog nieuwe vindplaatsen ontdekt in voorheen weinig geïnventariseerde gebieden zoals het
zuidelijke deel van de Ardennen, Belgisch Lotharingen en net ten noorden van de lijn Samber Maas.
De scheiding tussen Vlaanderen en Wallonië vormt de noordwestelijke grens van het
verspreidingsgebied. In Vlaanderen bevinden de grootste concentraties van vindplaatsen én de
grootse populaties zich in de Vlaamse Ardennen (Figuur 4). Ten noorden van de Vlaamse Ardennen
houdt een aantal restpopulaties stand. Eén van de meest gezonde relictpopulaties komt voor in de
Makegemse Bossen in Munte en Schelderode. Het betreft hier waarschijnlijk een restpopulatie van
vroegere uitlopers van het areaal dat vanaf de Vlaamse Ardennen noordelijk tot het centraal gedeelte
van Oost Vlaanderen reikte. Recente inventarisaties in het West Vlaamse Heuvelland hebben de
historische aanwezigheid van de soort op de Rode Berg niet meer kunnen bevestigen en de
Vuursalamander is in deze provincie dan ook vermoedelijk uitgestorven.

Figuur 4 Verspreiding van Vuursalamander in Vlaanderen tussen 1996 - 2021, met aanduiding van de 
gemeentegrenzen van Gavere, Merelbeke, Melle en Oosterzele (bron: www.waarnemingen.be). 
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 Alpenwatersalamander Ichtyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
 

Figuur 5 Mannetje Alpenwatersalamander, plaatselijk beter bekend als 'roodbuikjes' (foto: Hugo Willocx). 

3.2.1 Beschrijving 

De Alpenwatersalamander (Figuur 5) is een middelgrote watersalamander die een totale
lichaamslengte van 12 cm kan bereiken. Zoals bij alle inheemse watersalamanders zijn vrouwtjes
gemiddeld groter (8 à 12 cm) dan mannetjes (7 à 10 cm). Beide geslachten hebben een kenmerkende
gelige tot oranjerode, (bijna altijd) ongevlekte buik en ongevlekte keel. Bij mannetjes is de bovenzijde
van kop, lichaam en staart donkerblauwgrijs tot blauwzwart gekleurd. Een lichtwitte band, sterk
getekend door fel contrasterende zwarte, ronde tot honingraatvormige vlekken, loopt van de snuit,
over de wangen en flanken tot aan de achterpoten. Tijdens de paartijd wordt deze band van de
oranjerode buik gescheiden door een fijne, lichtlazuliblauwe streep tussen voor en achterpoten. Het
bruiloftskleed vanmannetjes wordt verder gekenmerkt door een lage, ongekartelde rugkam die vanaf
de nek doorloopt tot op het staarteind. Deze kam is vuil geelwit met regelmatige, duidelijk afgelijnde
zwarte vlekken waardoor een zigzag effect op de rug ontstaat. In de landfase blijft de rugkam
aanwezig maar is deze minder sterk ontwikkeld en vaak zelfs gereduceerd tot een heel kort stukje in
de nek. Vrouwtjes zijn fletser gekleurd en vertonen een marmertekening op een
appelblauwzeegroene grondkleur. De huid komt korrelig over.

De larven van de Alpenwatersalamander zijn donkerbruin, zwart gestippeld en worden 4 tot 6 cm
lang. Ze zijn gemakkelijk herkenbaar aan de uniform hoge staartkam, die naar het uiteinde toe plots
versmalt en stomp afgerond is. De rug en staartkam is donker gepigmenteerd met een opvallende
marmertekening.
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3.2.2 Levenswijze en biotoop 

Alpenwatersalamanders trekken vrij vroeg naar de paarplaats: eind januari, begin februari kan deze
soort al in het water worden aangetroffen. In de waterbiotoop zijn ze vooral ’s ochtends en ‘s avonds
actief. Het grootste deel van de tijd brengen ze door op de bodem, niet in de waterkolom. De
voortplanting vindt plaats tussen midden maart en juni, waarna het vrouwtje ongeveer 150 eitjes
individueel verpakt in samengerolde bladeren van waterplanten. Adulte Alpenwatersalamanders
verlaten als eerste van de inheemse watersalamanders de voortplantingsplas: tussen half mei en
begin juni trekken de meeste terug naar de landbiotoop. Alpenwatersalamanders kunnen in het wild
meer dan 20 jaar oud worden.

De Alpenwatersalamander is weinig kieskeurig wat zijn landbiotoop betreft en wordt aangetroffen in
een grote verscheidenheid aan ecotopen: weidelandschappen, heidegebieden, loof en naaldbossen,
ruderale terreinen, struwelen, parken en zelfs tuinen in woonwijken worden regelmatig gebruikt. Ook
wat verticale verspreiding betreft, is de Alpenwatersalamander zeer flexibel: de laagst gelegen habitat
ligt in Nederland op drie meter boven de zeespiegel terwijl de soort in het zuiden van haar
verspreidingsareaal vooral een bergsoort is en wordt gevonden tot op een hoogte van 2.500 m. In
Vlaanderen lijkt het voorkomen te worden bepaald door de aanwezigheid van al dan niet verspreide
bossen. Ook de grondtextuur zou bepalend zijn, tenminste in het noordwesten van het Europese
areaal. Zo ontbreken Alpenwatersalamanders in Nederland op kleigronden en komt de soort er enkel
voor op zandleem (Bergmans & Zuiderwijk, 1986). De afwezigheid van grote boscomplexen en de
aanwezigheid van kleibodems kan verklaren waarom de soort in de Kustpolders en in de valleien van
enkele grote rivieren bijna volledig ontbreekt.

De soort stelt weinig eisen aan de voortplantingsplaatsen. In de lente kan je Alpenwatersalamanders
vinden in een grote verscheidenheid aan waterpartijen: weide en bospoelen, vijvers, sloten en
greppels, vennen, ondergelopen karrensporen, tuinvijvers, kunstmatige waters, … Meer dan de
andere inheemse watersalamanders lijkt de soort een lichte voorkeur te hebben voor vrij kleine,
ondiepe, beschaduwde en relatief koele waterpartijen. Anderzijds worden onbeschaduwde en
warmere poelen niet gemeden zodat het juister lijkt te spreken van een brede tolerantie voor de
temperatuur van het voortplantingswater, eerder dan van een voorkeur voor koude wateren
(Bauwens & Claus, 1996). Zowel in waterpartijen met weinig of geen waterplanten als in
oppervlaktewaters met een sterk ontwikkelde vegetatie plant de soort zich voort. De
Alpenwatersalamander bezit een zekere tolerantie voor een lage zuurtegraad: voortplanting werd al
vastgesteld in waterpartijen met een pH waarde tussen 5.1 en 5.7 (Günther, 1996).
 

3.2.3 Verspreiding 

De Alpenwatersalamander komt voor in grote delen van Centraal en Zuid Europa, van noordoost
Frankrijk tot in het westen van de Oekraïne. In noord zuidelijke richting loopt het verspreidingsareaal
van zuidelijk Denemarken tot in Noord Italië, de Balkan en Griekenland. Twee ondersoorten hebben
een geïsoleerde populatie: één in Noord en Centraal Spanje, een andere in Centraal en Zuid Italië.
In Groot Brittannië houdt een aantal geïntroduceerde populaties stand. In het gehele
verspreidingsareaal werden in het verleden verschillende ondersoorten beschreven waarvan er
momenteel zes officieel worden erkend (Nöllert & Nöllert, 2001; Ro ek et al., 2003; Speybroeck et al.,
2016). Het grootste deel van het verspreidingsgebied wordt ingenomen door Ichtyosaura alpestris
alpestris, de enige ondersoort die ook in België voorkomt.
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In Wallonië komt de Alpenwatersalamander vrij algemeen voor (Parent, 1979). Ook in Vlaanderen is
de soort vrij algemeen en redelijk homogeen verspreid in alle provincies In sommige delen van
Vlaanderen is dit de talrijkst voorkomende salamandersoort (Figuur 6). Alpenwatersalamanders
worden opvallend weinig aangetroffen in de Kust en Scheldepolders en in de valleien van enkele
grote rivieren als de Durme, de Beneden Schelde de benedenlopen van de Rupel, de Dijle en de Nete
(Bauwens & Claus, 1996). In de kustduinen is het pas een recente verschijning.

Figuur 6 Verspreiding van Alpenwatersalamander in Vlaanderen tussen 1996 - 2021, met aanduiding van de 
gemeentegrenzen van Gavere, Merelbeke, Melle en Oosterzele (bron: www.waarnemingen.be) 
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 Kamsalamander Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
 

Figuur 7 De kernpopulatie van Kamsalamander heeft zich in de Makegemse Bossen dankzij een goed doordachte 
natuurinrichting sterk kunnen uitbreiden. De volgende mijlpaal wordt de oversteek van de Hundelgemse Steenweg 
en de eerste waarneming in de Driesbeekvallei (foto: Hugo Willocx). 

3.3.1 Beschrijving 

De Kamsalamander (Figuur 7) is de grootste inheemse watersalamander. Vrouwtjes variëren tussen
11 en 18 cm, mannetjes zijn gemiddeld iets kleiner en bereiken een lengte van 10 tot 16 cm. De
Kamsalamander is een grote, donker tot zwartbruine salamander met een ruwe, korrelige huid en
fijn witgespikkelde flanken en poten. De donkere keel wordt van de buik gescheiden door een
duidelijke huidplooi en is wit gespikkeld. De buik is geel tot oranjeroodmet een onregelmatig patroon
van grote zwarte vlekken, vooral op de achterzijde van de buik. Dit vlekkenpatroon is zo variabel dat
men sporadisch zowel individuen vindt met een ongevlekte gele als met een volledig zwarte buik.
Bovendien is dit patroon per individu duidelijk verschillend en kan dit worden gebruikt voor
individuele herkenning. In de voortplantingstijd heeft het mannetje een forse, onregelmatig getande
rugkam die ter hoogte van de staartwortel altijd duidelijk is gescheiden van de nauwelijks gekartelde,
brede, vlezige staartkam. Deze staartkam is vooral aan de bovenzijde van de staart goed ontwikkeld.
Mannetjes hebben een opvallende, zilverkleurige lengteband op de staart. In de landfase blijft de kam
bij de mannetjes zichtbaar maar is deze veel minder ontwikkeld. Ook de stiptekening op de flanken
blijft aanwezig. De cloaca van mannetjes is zwart. Vrouwtjes hebben geen rug en staartkam en
ontbreken de zilverkleurige lengtestreep. De onderzijde van de staart wordt afgelijnd door een gelige
streep. De cloaca bij vrouwtjes is oranjegeel.

De larven van de Kamsalamander worden tot 8 cm lang en zijn dus aanzienlijk groter dan de larven
van alle andere inheemse watersalamanders. Vanaf een grootte van 2 cm onderscheiden
kamsalamanderlarven zich van de andere soorten door opvallend lange en dunne tenen aan voor en
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achterpoten, een staart die draadvormig uitloopt, een onregelmatig getekend lichaam, staart en kam
met zwarte en melkwitte vlekken en een goudkleurige iris.
 

3.3.2 Levenswijze en biotoop 

Volwassen exemplaren overwinteren op het land en trekken eind februari, begin maart naar de
paarplaats, hoewel een beperkt aantal pas in mei de voortplantingspoel bereikt. De trek gebeurt bijna
uitsluitend ’s nachts en mannetjes komen gemiddeld vroeger aan dan vrouwtjes. Eens in het water
ontwikkelen mannetjes hun bruiloftstooi zeer snel. De paring vind plaats tussen maart en begin juni.
Kamsalamanders verblijven vooral op de bodem van de poel en brengen slechts weinig tijd door in de
waterkolom. Na de paring zet het vrouwtje ongeveer 200 eitjes individueel af op ondergedoken
bladeren van waterplanten. Hierbij gaat de voorkeur vooral naar Liesgras, Mannagras, Getand
vlotgras, Watermunt, Middelste waterranonkel, Moerasvergeet mij nietje en verschillende soorten
fonteinkruiden. Tussen eind mei en begin juli hebben de meeste volwassen exemplaren het water
verlaten. Soms worden eitjes afgezet op dode of ontbindende bladeren uit een vorig vegetatieseizoen
(bv. bladeren van Grote lisdodde). Het uitkomstpercentage van de eitjes ligt laag (rond 50%). Vanaf
midden juni worden larven waargenomen. In tegenstelling tot volwassen exemplaren, brengen de
larven een groot deel van hun tijd door in de waterkolom, waar ze zich uitsluitend voeden met
aquatische ongewervelden en kleine larven van amfibieën, zelfs van de eigen soort. Tegen eind
augustus begin september verlaten de meeste larven het water. Doordat ze zo lang waterafhankelijk
zijn, mogen geschikte voortplantingsplaatsen in de zomer dus niet uitdrogen. Hierdoor komen vooral
diepere poelen in aanmerking.

Kamsalamanders kunnen waarschijnlijk meer dan 10 jaar oud worden (Nöllert & Nöllert, 2001).

De Kamsalamander is een laaglandsoort waarbij het verspreidingsareaal zich slechts uitzonderlijk
uitstrekt tot de montane regio’s. In sommige Europese landen komt de soort zowel in open
landschappen als in gesloten woudgebieden voor (Günther, 1996). Vaak profiteert de Kamsalamander
van antropogene sites en koloniseert de soort bv. verlaten steengroeves (Castanet & Guyetant, 1989).
In Vlaanderen heeft de soort een voorkeur voor kleinschalige landschappen (Bauwens & Claus, 1996).
Struikgewas en open bos in de nabijheid van het voortplantingswater zijn een noodzaak. In de
landbiotoop moeten voldoende vochtige schuilplaatsen aanwezig zijn. Houtkanten, vermolmde
boomstronken, steen en houtstapels, braamstruwelen en stroken met ruigtekruiden zijn erg in trek.
Vochtig, extensief beheerd weiland, omgeven door kleine landschapselementen, maakt een
belangrijk deel uit van de landbiotoop. De ruimte tussen de verschillende deelbiotopen moet geschikt
zijn voor migratie. Deze migratie van land naar waterbiotoop en naar nieuwe voortplantingspoelen
gebeurt veelal langs lijnvormige landschapselementen als heggen en knotboomrijen. Ook
perceelsranden met ruigtekruiden, extensief beheerde graslanden en rietkragen worden als
migratieroute gebruikt. Akkers en intensief beheerde weides zijn niet geschikt en worden gemeden.
De Kamsalamander gedijt optimaal in gebieden met een hoge dichtheid aan voortplantingsplaatsen.
Omdat de soort sterk aan water is gebonden volgens sommige onderzoekers zouden bepaalde
individuen zelfs het hele jaar door in het water vertoeven moeten de foerageergebieden op het land
in de onmiddellijke nabijheid van de voortplantingsplaatsen liggen. Een kleinschalige structuur van
het landschap met geschikte migratieroutes en heel wat schuilmogelijkheden rond en tussen de
verschillende poelen is dus erg belangrijk. Kamsalamanders stellen meer specifieke eisen aan hun
leefgebied dan andere inheemse watersalamanders. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dat te wijten
is aan een meer precieze keuze van het land of van het waterhabitat (Bauwens & Claus, 1996).

Als voortplantingswater worden doorgaans vrij grote, diepe waterlichamen gebruikt. In de literatuur
wordt een minimumoppervlakte van 25 m² en een minimale diepte van 50 cm vooropgesteld, al gaat
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in de praktijk de voorkeur doorgaans uit naar merkelijk grotere en diepere wateren die permanent
waterhoudend zijn of slechts sporadisch droogvallen. Stukken met open water en plaatsen met een
dichte watervegetatie moeten naast elkaar aanwezig zijn. In de open waterkolom wordt gebaltst
terwijl de begroeide stukken dienen als schuilplaats voor de larven en afzetplaats voor de eitjes. Ook
boomstronken, wortels en holten onder water worden overdag als schuilplaats gebruikt. Een
vegetatieve bedekkingsgraad van 50% lijkt ideaal. Zo’n watervegetatie kan zich doorgaans maar
ontwikkelen wanneer de poel niet of slechts in geringe mate wordt beschaduwd. Bovendien mag er
geen stroming in het water aanwezig zijn omdat hetmannetje tijdens de balts gemakkelijk geurstoffen
naar het vrouwtje moet kunnen toewuiven en het vrouwtje tijdens de paring gemakkelijk het
spermatofoor dat door het mannetje werd afgezet moet kunnen oppakken. Er wordt verondersteld
dat mannetjes tijdens de balts door de hun hoge rugkam hinder zouden kunnen ondervinden van
stroming in het water. De Kamsalamander heeft een voorkeur voor water met een pH waarde tussen
5 en 8. Bij een pH waarde lager dan 4 beschimmelen de eieren.
 

3.3.3 Verspreiding 
 
De Kamsalamander heeft na de Kleine watersalamander het grootste verspreidingsgebied van alle
Europese watersalamanders. De soort komt voor in grote delen van Europa, van Centraal Frankrijk
tot zuidelijk Scandinavië en van Groot Brittannië tot in het Oeralgebergte in Rusland. Enkel in
Portugal, Spanje en Ierland ontbreekt ze.

De vier taxa die in dit areaal voorkomen worden sinds kort niet meer als ondersoorten maar als
volwaardige soorten erkend. Het gaat om de Kamsalamander (Triturus cristatus), de Italiaanse
kamsalamander (Triturus carnifex), de Donaukamsalamander (Triturus dobrogicus) en de
Balkankamsalamander (Triturus karelinii). Aanleiding tot deze taxonomische wijziging was o.a. de
vaststelling dat eerste generatie hybriden tussen de verschillende taxa nog wel vruchtbaar zijn maar
dat onder de nakomelingen van deze hybriden een zeer hoog sterftecijfer wordt genoteerd, zowel bij
de larven als bij de gemetamorfoseerde dieren. Introductie van allochtone kamsalamandersoorten
kan nefaste gevolgen hebben voor de inheemse populaties van de Kamsalamander.

In Wallonië kent de Kamsalamander een zeer gefragmenteerde verspreiding (Parent, 1979). Sedert
het eind van de jaren ’70 lijkt de soort een gestage achteruitgang te kennen in Midden België. Ook
lijkt de soort afwezig te zijn in een groot deel van de zuidelijke Ardennen, wat op zich wel
verwonderlijk is aangezien Kamsalamanders in het aangrenzende deel van Frankrijk tot aan de grens
voorkomen. In Vlaanderen worden Kamsalamanders aangetroffen in alle provincies (Bauwens &
Claus, 1996) (Figuur 8). De verspreiding is evenwel discontinu en gefragmenteerd, waarbij toch een
aantal belangrijke concentraties van vindplaatsen kan worden onderscheiden: het zuidelijk deel van
West Vlaanderen, de Noorderkempen in de provincie Antwerpen en vochtig Haspengouw in het
zuiden van de provincie Limburg. De soort lijkt in Vlaanderen in belangrijke mate gebonden aan
beekvalleien. De meeste vindplaatsen situeren zich vooral in smalle valleien en in aanpalende
terreinen langsheen beken. Slechts zelden worden Kamsalamanders aangetroffen in brede alluviale
vlaktes van de grote rivieren. De vindplaatsen in de omgeving van de grote rivieren liggen bijna steeds
op de valleiranden of op plateaugronden in de onmiddellijke omgeving van de vallei.
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Figuur 8 Verspreiding van Kamsalamander in Vlaanderen tussen 1996 - 2021, met aanduiding van de 
gemeentegrenzen van Gavere, Merelbeke, Melle en Oosterzele (bron: www.waarnemingen.be). 

Figuur 9 Luchtbeeld van het kerngebied van Kamsalamander in de Makegemse Bossen, Merelbeke (foto: Norbert 
Huys). 
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 Vinpootsalamander Lissotriton helveticus (Razumovsky, 1789)

 
Figuur 10 Vinpootsalamander is in de 30 poelen die in 2021 werden opgevolgd de meest algemene soort (foto: 
Hugo Willocx). 

3.4.1 Beschrijving 

De Vinpootsalamander (Figuur 10) is de kleinste inheemse watersalamander en varieert in
lichaamslengte tussen 6,5 en 9,5 cm. Mannetjes zijn bijna altijd (opvallend) kleiner dan wijfjes en
hebben een korte zwarte oogstreep. De bovendelen van mannetjes zijn zacht olijfgroen tot
bruinachtig gekleurd, de flanken zijn sterk gevlekt, de licht vleeskleurige keel is steeds ongevlekt. De
buik is wel gevlekt en heeft centraal een gelige tot lichtoranje lengtestreep. De staart is centraal licht
bruinrood tot oranje en wordt aan boven en onderzijde begrensd door een enkelvoudige rij
bruinzwarte vlekjes. De onderrand van de staartvin is bij deze soort ongevlekt (bij de Kleine
watersalamander lopen de vlekken wél tot in de onderrand van de staartvin door). De staartpunt
versmalt abrupt en gaat over in een draadvormig staarteinde. In de paartijd ontwikkelen mannetjes
een lage, ongekartelde rugkam die start vanaf de achterzijde van de rug en doorloopt tot aan het
staarteind. In deze periode krijgen mannetjes ook opvallende zwartachtige zwemvliezen tussen de
achtertenen. Buiten de paartijd verliezen mannetjes veel van deze opvallende kenmerken en lijken ze
vrij goed op wijfjes. In de landfase blijft bij veel mannetjes wel nog een restant van de staartkam
aanwezig. Wijfjes Vinpootsalamander zijn minder opvallend: ze hebben geen draadstaart, geen
zwemvliezen, zijn éénvormig lichtbruin gekleurd en vertonen nauwelijks enige tekening. Hierdoor
lijken ze goed op wijfjes van de Kleine watersalamander. Wijfjes Vinpootsalamander hebben echter
altijd een licht vleeskleurige ongevlekte keel (bijna altijd gevlekt bij wijfjes Kleine watersalamander)
en op de voetzool staan twee kleine witte knobbeltjes (afwezig bij wijfjes Kleine watersalamander).

De larven van de Vinpootsalamander worden tot 4 cm en kunnen niet worden onderscheiden van
larven van de Kleine watersalamander. Bij Vinpootsalamanders komt soms neotenie voor. Neotene
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dieren zijn exemplaren die als volgroeide en geslachtsrijpe vorm hun larvaal stadium behouden. Ze
bezitten dus uitwendige kieuwen en blijven permanent in het water maar verschillen van normale
larven van Vinpootsalamanders doordat ze aanzienlijk groter zijn en doordat de cloaca volledig is
ontwikkeld. Neotenie is een vrij zeldzaam verschijnsel dat bij alle inheemse watersalamanders kan
voorkomen maar waarvan de frequentie van optreden bij Vinpootsalamanders hoger ligt in
vergelijking met de andere inheemse watersalamanders. Neotene Vinpootsalamanders werden in het
onderzoeksgebied echter nog niet aangetroffen.

3.4.2 Levenswijze en biotoop 

De jaarcyclus en het gedrag van Vinpootsalamanders komen in grotemate overeenmet die van Kleine
watersalamanders. Doorgaans begeven adulte dieren zich naar de waterbiotoop eind februari, begin
maart. In het water tekenen zich twee duidelijke pieken in activiteit af: één in de vroege ochtend en
één kort na zonsondergang. De paartijd loopt van eind maart tot begin juli, waarna het wijfje 100 tot
300 eitjes individueel afzet op waterplanten. Net als bij de Kleine watersalamander komen de larven
na twee tot vier weken uit de eitjes en kunnen vrij zwemmende larven doorgaans worden
waargenomen vanaf midden mei. De larven van de Vinpootsalamander metamorfoseren wel iets
vroeger en verlaten het water al in augustus. Volwassen exemplaren verlaten het water in juni en juli
en overwinteren op het land tussen november en februari, vaak onder boomstammen of in een
steenhoop.

In gevangenschap werd een Vinpootsalamander 12 jaar oud (Nöllert & Nöllert, 2001).

De Vinpootsalamander is weinig kieskeurig wat landbiotoop betreft en bezet een grote
verscheidenheid aan ecotopen. Wel verkleint de ecologische amplitude in de noordelijke limietregio’s
van het verspreidingsareaal. In het zuiden en het centrum van het verspreidingsgebied komt de soort
voor in kustduinen, laagland, moerasgebieden, bossen, weilanden en akkers (Barbadillo, 1987;
Castanet & Guyetant, 1989; Malkmus, 2004). In Vlaanderen, Nederland en Duitsland is de soort,
afhankelijk van streek tot streek, gebonden aan grote (loof)boscomplexen, hellingbossen in
heuvelachtige gebieden of aan heide en bosgebieden op zandige, vlakke bodems (Bergmans &
Zuiderwijk, 1986; Bauwens & Claus, 1996; Günther, 1996). In die biotopen domineert de
Vinpootsalamander doorgaans de nauw verwante Kleine watersalamander.

De Vinpootsalamander bezet een grote verscheidenheid aan waterpartijen: bos en weidepoelen,
drinkbakken, sloten en greppels, vijvers, vennen, enigszins brakke poelen vlak aan zee, karrensporen,
kwel en bronwaters. Zelfs in zwak stromende afwateringsbeekjes langs spoorwegbermen werd de
soort aangetroffen (Jooris R., in litt.). In Duitsland worden Vinpootsalamanders ook frequent in
stuwmeren gevonden (Günther, 1996). Voortplantingsplaatsen bevinden zich vaak in of nabij een bos,
meestal op minder dan 300 m van een bestaand boscomplex (Günther, 1996). Beschaduwde poelen
met een gelijkmatige temperatuur zouden de voorkeur genieten. De soort heeft een grote tolerantie
voor zuur water. Zo werd voortplanting vastgesteld in een water met een pH waarde van 3.6
(Bergmans & Zuiderwijk, 1986). Door deze tolerantie voor zuur water kan de Vinpootsalamander
standhouden in de vaak zure waterpartijen op de zandgronden in de Antwerpse en Limburgse
Kempen. Het is mogelijk dat de verzuring van talrijke waterpartijen gedurende de laatste decennia in
het voordeel speelt van de Vinpootsalamander. Recent onderzoek in twee regio’s inWest Vlaanderen
heeft aangetoond dat Vinpootsalamander nu meer poelen bezet dan 25 jaar geleden.
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3.4.3 Verspreiding 

De Vinpootsalamander heeft een subatlantisch verspreidingsgebied dat in vergelijking met de andere
inheemse watersalamandersoorten, eerder klein mag genoemd worden en beperkt is tot West
Europa: vanaf Groot Brittannië, over noordelijk Duitsland (tot aan de monding van de Elbe), het
grootste deel van Frankrijk tot in het noorden van Spanje en Portugal. Vlaanderen vormt de
noordwestelijke grens van het continentale verspreidingsareaal. De nominaatvorm Lissotriton
helveticus helveticus bezet het grootste deel van het areaal. Dit is de enige ondersoort die in België
voorkomt. De drie andere beschreven ondersoorten zijn beperkt tot relatief kleine regio’s: Lissotriton
helveticus punctillatus bewoont de meren van het Karstgebied Pozo Negro in de Sierra de la Demanda
(Burgos, Spanje), Lissotriton helveticus alonsoi en Lissotriton helveticus sequeirai komen voor in het
noorden van Portugal en het noordwesten van Spanje. De taxonomische status van deze drie Iberische
ondersoorten staat echter nog altijd ter discussie en vraagt vergelijkend morfometrisch en moleculair
onderzoek (Schlüpmann & Van Gelder, 2003; Malkmus, 2004).

In Wallonië is de soort goed vertegenwoordigd maar is er duidelijk minder algemeen dan de
Alpenwatersalamander (Parent, 1979). In Vlaanderen vinden we de soort in West Vlaanderen, in de
hellingbossen van de Vlaamse Ardennen en de bossen in het laagland in de zuidelijke helft van Oost
Vlaanderen (Figuur 11). Met uitzondering van het bosrijke gebied rond het Drongengoed in
Knesselare, zijn in Oost Vlaanderen geen recente waarnemingen bekend boven de Schelde en de Leie.
In Vlaams Brabant geniet het Pajottenland de voorkeur. In Antwerpen worden Vinpootsalamanders
verspreid aangetroffen, vooral in de Noorderkempen en in een band van de Schelde tot de centrale
Kempen. De soort ontbreekt in de duinen, de Kust en Scheldepolders en in de valleien van de meeste
grote rivieren (Bauwens & Claus, 1996).

Figuur 11 Verspreiding van Vinpootsalamander in Vlaanderen tussen 1996 - 2021, met aanduiding van de 
gemeentegrenzen van Gavere, Merelbeke, Melle en Oosterzele (bron: www.waarnemingen.be). 



34

 Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
 

Figuur 12 Mannetje Kleine watersalamander: ambassadeur van kleinschalige landschappen en snel op weg om 
Rode Lijst-soort te worden (foto: Hugo Willocx). 

3.5.1 Beschrijving 
 
De Kleine watersalamander (Figuur 12) is een middelgrote soort waarbij de adulten tussen 6,5 en 11
cm kunnen worden. Mannetjes hebben een kenmerkende koptekening met vijf tot zeven zwartbruine
lengtestrepen. De bovenzijde is doorgaans donker bruingroen gekleurd en markant getekend door
een aantal zwartbruine vlekken die vaak in rijen gerangschikt staan. Ook de roomwitte keel vertoont
een opvallend vlekkenpatroon. De buik is gevlekt en heeft in het midden een helder donkergele tot
oranjerode band. Op de onderzijde van de staart is een licht tot helblauwe streep aanwezig. In
tegenstelling tot bij de Vinpootsalamander is de onderste staartzoom gevlekt. Tijdens de paartijd
krijgen de mannetjes een hoge, gekartelde, vlezige rugkam die start achter de kop en doorloopt tot
op het eind van de staart. In deze periode ontwikkelen zich ook huidzomen aan de achtertenen en
wordt de onderzijde van de staart afgezoomd met een oranjerode band. In de landfase is de rugkam
bij mannetjes veel minder ontwikkeld maar blijft ze niettemin zichtbaar, evenals de blauwe tekening
aan de onderkant van de staart. Vrouwtjes Kleine watersalamander zijn iets kleiner dan mannetjes,
zijn veel fletser gekleurd en kennen geen broedkleed. Het vlekkenpatroon op keel en buik varieert
sterk in intensiteit maar de vlekken zijn altijd kleiner dan bij de mannetjes. In een aantal gevallen is
de keel ongevlekt, waardoor verwarring kan ontstaan met vrouwtjes Vinpootsalamander. Vrouwtjes
in landvorm bezitten een donkere getande lijn aan beide zijden van het midden van de rug. Vaak
hebben ze ook een roodachtige vertebrale lengtestreep. De onderkant van de staart is oranjerood.

De larve van de Kleine watersalamander wordt 4 tot 5 cm voor ze metamorfoseert. Ze is lichtbruin
gekleurd, heeft relatief korte tenen en een staarteinde dat geleidelijk versmalt en uitloopt in een punt.
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Larven van de Kleine watersalamander zijn in het veld op uitwendige kenmerken niet te
onderscheiden van larven van de Vinpootsalamander.

3.5.2 Levenswijze en biotoop 
 
Kleine watersalamanders verblijven het grootste deel van het jaar op het land en begeven zich naar
de waterbiotoop in het vroege voorjaar, vaak zelfs al vanaf half februari. Mannetjes gaan vroeger naar
de paarplaats dan vrouwtjes en blijven er doorgaans ook langer. In de waterbiotoop zijn Kleine
watersalamanders het meest actief kort na zonsopgang en juist na zonsondergang, hoewel de soort
ook dagactief is. De Kleine watersalamander heeft de kortste voortplantingsperiode van alle in
Vlaanderen voorkomende watersalamanders. De paartijd situeert zich gemiddeld tussen begin maart
en half mei, waarna het vrouwtje gedurende een periode van verschillende weken 200 tot 300 eitjes
individueel afzet. Na twee tot vier weken komen de larven uit de eitjes. Vrij zwemmende larven
worden doorgaans waargenomen vanaf begin mei en metamorfoseren vanaf half juli tot eind
september. De larven vermijden open water en verblijven meestal tussen de vegetatie of tussen
organisch afval. In juni verlaten de meeste adulte exemplaren het water en blijven ze op het land tot
het volgend voorjaar.

In gevangenschap kunnen Kleine watersalamanders tot 28 jaar oud worden (Nöllert & Nöllert, 2001).

De Kleine watersalamander heeft de breedste ecologische niche van alle inheemse
watersalamanders, zowel wat betreft land als waterbiotopen. De soort komt voor in loofbossen,
gemengde bossen, naaldbossen, duinen, polders, heidegebieden, voedselrijke en voedselarme
graslanden, moerassen, oude groeves, ruderale biotopen, parken, tuinen, zowel in het laagland als in
meer heuvelachtige of hoger gelegen streken (Bauwens & Claus, 1996). In akkerlanden en dan vooral
op de intensief bewerkte cultuurgronden is de soort weinig talrijk of afwezig of beperkt het
voorkomen zich tot enkele schaarse, meer gunstige locaties. Intensief bebouwd akkerland biedt aan
op het land foeragerende salamanders immers maar weinig schuilmogelijkheden zoals houtkanten,
hagen, bosjes, ruigtevegetaties en oude bouwsels.

De paarplaatsen zijn vrij divers: weidepoelen, vlasrootputten, vijvers, sloten en greppels,
groeveplassen, wallen, voedselrijke vennen, kunstmatige tuinvijvers en zelfs veedrinkbakken worden
gebruikt. Zonbeschenen poellocaties in een (half)open, kleinschalig weidelandschap worden vaak
gebruikt. Sterk beschaduwde waterpartijen zoals bospoelen en karrensporen in bossen worden
minder vaak bezet. De soort wordt wel in bospoelen gevonden maar meestal gaat het dan om lage
aantallen (De Fonseca, 1980). De Kleine watersalamander heeft nood aan een rijke watervegetatie,
hoewel deze behoefde minder uitgesproken is dan bij de Kamsalamander. Een te lage zuurgraad van
het water wordt door de soort gemeden, vandaar dat Kleine watersalamanders niet voorkomen in de
talrijke vennetjes in de Kempen waardoor het verspreidingsgebied daar enigszins verbrokkeld is.
 

3.5.3 Verspreiding 
 
De Kleine watersalamander heeft een zeer groot verspreidingsareaal waarbij de meest oostelijke
populatie tot ver in Siberië voorkomt. In Europa komt de soort van noord naar zuid voor vanaf het
midden van Scandinavië (Noorwegen en Zweden) tot in Midden Frankrijk, Centraal Italië en het
oostelijke tot zuidoostelijke deel van Griekenland. De soort ontbreekt op het Iberisch schiereiland.
Het is de enige salamandersoort die in Ierland voorkomt.
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De Kleine watersalamander kent heel wat ondersoorten en de (h)erkenning hiervan steunt
hoofdzakelijk op de uiterlijke kenmerken van mannetjes tijdens de paartijd. De nominaatvorm
Lissotriton vulgaris vulgaris heeft het grootste verspreidingsgebied en is de enige ondersoort die in
ons land voorkomt.

In België is de Kleine watersalamander in het zuidelijk landsgedeelte relatief algemeen, vooral in de
valleien van Samber enMaas en in het grensgebiedmet Vlaanderen. Ook in Vlaanderen komt de soort
wijdverspreid voor (Figuur 13). In tegenstelling tot Alpenwatersalamander, komt Kleine
watersalamander wel veelvuldig voor in de Kustpolders, in de valleien van de benedenlopen van de
meeste grote rivieren en in de lager gelegen delen van Oost Vlaanderen en Vlaams Brabant. De soort
lijkt heuvelachtige of hoger gelegen gebieden als de Vlaamse Ardennen en het Brabants Heuvelland
te mijden. Ook zandige, zure en verzuurde biotopen worden gemeden waardoor het aantal
vindplaatsen en de densiteit per vindplaats in de Antwerpse en Limburgse Kempen eerder laag is.

Figuur 13 Verspreiding van Kleine watersalamander in Vlaanderen tussen 1996 - 2021, met aanduiding van de 
gemeentegrenzen van Gavere, Merelbeke, Melle en Oosterzele (bron: www.waarnemingen.be). 
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 Gewone pad Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Figuur 14 Koppel Gewone pad in amplexus: mannetje bovenaan, vrouwtje onderaan (foto: Norbert Huys). 
 

3.6.1 Beschrijving 
 
De Gewone pad (Figuur 14) is een vrij groot, zwaar gebouwd, plomp amfibie met een opvallend
wrattige huid en grote gifklieren (paratoïden). Volwassen mannetjes kunnen een totale
lichaamslengte bereiken van 5 tot 9 cm, vrouwtjes worden tussen 6 en 11 cm. De rugkleur varieert
van beige over licht en grijsbruin tot diep bruinrood, met meestal een verspreid voorkomend donker
vlekkenpatroon. De buik is witgrijs tot witachtig met donkergrijzige, gemarmerde vlekken. Op de
brede kop bevinden zich grote, naar achter toe van elkaar afwijkende oorklieren. De iris is opvallend
koper tot roodgoudkleurig en de zwarte pupil is horizontaal elliptisch van vorm. De afwezigheid van
een uitwendige kwaakblaas verklaart de vrij zachte roep van de soort. De voorpoten zijn bij beide
geslachten fors ontwikkeld en de achterpoten hebben elk vijf tenen met tussenin zwak ontwikkelde
zwemvliezen. Vrouwtjes zijn gemiddeld groter en plomper dan mannetjes. Drachtige vrouwtjes
kunnen goed op geslacht worden bepaald door de gezwollen buik. Mannetjes hebben sterker
ontwikkelde voorpoten waarmee ze tijdens de paartijd de vrouwtjes stevig onder de oksels
omklemmen. Tijdens die periode ontwikkelt het mannetje bovendien paarkussentjes op de
binnenzijde van de voorpoten en tenen om de grip op het vrouwtje te verhogen.

Larven van de Gewone pad worden tot 4 cm. Zowel de buik als de rug zijn gedurende de volledige
larvale fase monotoon pikzwart maar kunnen kort voor de metamorfose naar donkerbruin met kleine
bleke vlekjes verkleuren. In de eerste weken van de larvale ontwikkeling kunnen larven van de
Gewone pad op basis van uiterlijke kenmerken maar moeilijk worden onderscheiden van Bruine
kikkerlarven. Paddenlarven zwemmen wel vaak in groep. Grote zwermen dikkopjes vlak tegen het
wateroppervlak aan zijn meestal laren van de Gewone pad (larven van de Bruine kikker zwemmen
vaker in kleinere groepjes, verspreid in de waterkolom).
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3.6.2 Levenswijze en biotoop 
 
Het tijdstip waarop Gewone padden uit hun winterslaap ontwaken, is sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden tijdens het vroege voorjaar maar situeert zich gemiddeld tussen de tweede
decade van februari en de eerste decade van maart. De soort is zeer plaatstrouw en migreert
onmiddellijk na het ontwaken naar de voortplantingsplaats. Trekbewegingen worden vooral op gang
gebracht door windstilte, zachte temperaturen en een hoog vochtgehalte. Bij ideale klimatologische
omstandigheden vatten vaak honderden padden op hetzelfde ogenblik de trek aan. Bij winderig,
droog of kouder weer zoeken de dieren een schuilplaats op en pas wanneer de weersomstandigheden
opnieuw gunstig zijn, wordt de trek hervat. Begin april heeft het gros van de populatie de paarplaats
bereikt. Eerst komen de niet gepaarde mannetjes aan, vaak na enkele dagen al gevolgd door de reeds
gepaarde vrouwtjes die hun partner in amplexus op de rug meedragen. Tijdens deze periode is de
paardrift van de mannetjes zeer sterk ontwikkeld en wordt nagenoeg alles wat beweegt omklemd,
gaande van andere amfibiesoorten, vissen, dode soortgenoten tot in het water drijvende voorwerpen
of planten. Tijdens de paring omklemt het mannetje met de voorpoten het vrouwtje onder de oksels.
Nadat het vrouwtje 2.000 tot 6.000 eitjes heeft afgezet in een drie tot vier meter lang dubbel eisnoer
dat rond waterplanten, rietstengels of in het water drijvende takken wordt gewonden, verlaat ze
onmiddellijk het water en trekt ze terug naar de zomerbiotoop. De mannetjes verlaten de
waterbiotoop pas enkele weken later. Gemiddeld komt de terugtrek op gang vanaf de laatste week
van maart. Deze is veel meer in de tijd gespreid dan de heentrek. Na enkele weken komen de eitjes
uit. De metamorfose vindt plaats na twee tot drie maanden, in juni en juli.

De paarroep van Gewone pad is niet opvallend en bestaat uit een metaalachtig en lang gerekt ‘pruup
pruup pruup’. Deze roep is niet vaak te horen en wordt vooral geproduceerd door eenzame in het
water of op het land zittende mannetjes.

Onder natuurlijke omstandigheden bereiken Gewone padden een leeftijd van 10 tot 12 jaar. In
gevangenschap werd één exemplaar 36 jaar (Nöllert & Nöllert, 2001).

De Gewone pad stelt weinig eisen aan de landbiotoop en foerageert in de meest uiteenlopende
gebieden. Ze blijkt niet gebonden aan een bepaalde grondsoort of landschapstype (Bauwens & Claus,
1996). De soort wordt gevonden in homogene loof en naaldbossen, gemengde bossen,
hakhoutbosjes, struwelen, verruigde terreinen, natte en droge weilanden, akkers, duinen, heide en
moeras en veengebieden. In homogene, uitgestrekte heideterreinen is ze minder aanwezig en wordt
haar plaats ingenomen door de Rugstreeppad (Schops, 1999). Ook in een bewoonde omgeving of in
een omgeving die sterk door menselijke activiteiten wordt beïnvloed, doet de soort het goed: ze komt
vaak voor in tuinen, parkgebieden, woonwijken, wegbermen, spoorwegtaluds, zand en
steengroeven, kleiputten, oude kelders en schuren. Het is dan ook niet éénvoudig om de ideale
landbiotoop te beschrijven. De mogelijkheid tot het graven van een hol of de aanwezigheid van een
schuilplaats, een bepaalde vochtigheidsgraad, de beschikbaarheid van voedsel en de aanwezigheid
van een voortplantingsplaats zijn vermoedelijk de enige eisen die de Gewone pad aan haar
landbiotoop stelt (Schops, 1999). In de zomer foerageert de soort soms tot drie kilometer van haar
voortplantingsplaats (Günther, 1996). Net als de meeste andere amfibieën zijn het typische
nachtdieren. Overdag houden ze zich schuil onder bladeren, stenen, in holen in de grond, in
composthopen of onder allerlei kunstmatig materiaal om dan na zonsondergang op jacht te gaan.

De Gewone pad zet eitjes af in vrijwel alle types waterpartijen: poelen, sloten en greppels, vijvers,
kleiputten, traag stromende kanalen en rivieren, stuwmeren, kunstmatige tuinvijvers, …Wel heeft de
soort een voorkeur voor relatief diepe waterpartijen met verticale vegetatie (Riet, Grote lisdodde,
Mattenbies, …) waaraan de eisnoeren kunnen bevestigd worden. In tegenstelling tot de meeste
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andere amfibiesoorten, heeft de Gewone pad nauwelijks of geen last van de aanwezigheid van vis. De
larven bevatten immers een natuurlijk gif (bufotoxine) waardoor ze erg onsmakelijk zijn en slechts
sporadisch door vis worden gepredeerd.
 

3.6.3 Verspreiding 
 
De Gewone pad komt nagenoeg in heel Europa voor. In Scandinavië overschrijdt het
verspreidingsareaal zelfs de poolcirkel. De soort ontbreekt in Ierland, op de Balearen, Corsica,
Sardinië, Malta en Kreta. Daarnaast schijnt er in het zuidelijke deel van de Oekraïne (ten noorden van
de Zwarte Zee) een opmerkelijk hiaat in het voorkomen te zitten. Buiten Europa treffen we de soort
aan in Noordwest Afrika en in grote delen van Azië tot in Japan.

Ondanks het grote verspreidingsgebied kent de Gewone pad geen ondersoorten (Speybroeck et al.,
2016). De nominaatvorm bezet het grootste deel van het areaal en komt ook in België voor.

Zowel in Wallonië als in Vlaanderen komt de soort algemeen voor (Figuur 15). Witte gaten op de
verspreidingskaart zijn waarschijnlijk vooral te wijten aan een (zeer) geringe inventarisatie inspanning
dan aan een reële afwezigheid van de soort.

Figuur 15 Verspreiding van Gewone pad in Vlaanderen tussen 1996 - 2021, met aanduiding van de 
gemeentegrenzen van Gavere, Merelbeke, Melle en Oosterzele (bron: www.waarnemingen.be). 
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 Bruine kikker Rana temporaria (Linnaeus, 1758)
 

Figuur 16 Bruine kikker aan de waterkant (foto: Hugo Willocx). 
 

3.7.1 Beschrijving 
 
Bruine kikkers (Figuur 16) zijn vrij grote, stevige amfibieënmet goed ontwikkelde, sterke achterpoten.
Volwassen mannetjes kunnen een maximale lengte van 10 cm bereiken, vrouwtjes meten maximaal
11 cm, maar de meeste exemplaren zijn kleiner dan 8 cm. De rugzijde is doorgaans helderbruin
gekleurd (mannetjes zijn meestal eerder donkerbruin, vrouwtjes vaak iets meer roodbruin) maar ook
witgele tot groengekleurde exemplaren komen voor. Deze groene individuen kunnen, bij gebrek aan
ervaring, worden verward met soorten uit het groene kikker synklepton. Een variërend aantal (soms
slechts zwak) contrasterende bruinzwarte vlekken tekent de rug en enkele (vrij brede) donkerbruine
dwarsstrepen tekenen de achterpoten. Slechts een kleine minderheid is zeer zwak tot niet getekend.
Keel en buik zijn meestal (vuil)wit gekleurd. De donkere, bruinzwarte vlek die van achter het oog tot
aan de basis van de voorpoot loopt, is één van de beste kenmerken van deze soort (deze oogvlek is
nooit aanwezig bij ‘groene kikkers’). Beide geslachten lijken zeer sterk op elkaar, al zijn mannetjes
gemiddeld wel iets kleiner dan vrouwtjes. Tijdens de voortplantingsperiode is het mannetje te
herkennen aan de verdikte voorpoten en aan de donkere paringsborstels op de binnenzijde van de
duimen waarmee hij het vrouwtje gemakkelijker in amplexus kan omklemmen. Niet zelden krijgen
mannetjes in deze periode ook een blauwachtige keel. Vrouwtjes hebben gedurende de paartijd vaak
witte spikkels op de flanken en op de achterpoten, de zogenaamde ‘eieruitslag’. Buiten de
paringsperiode verdwijnen deze weinig opvallende geslachtskenmerken en wordt geslachtsbepaling
moeilijker.
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De larven van de Bruine kikker worden vrij groot, tot 5 cm. Wanneer ze uit het eitje komen, lijken ze
de eerste weken sterk op de larven van de Gewone pad. Naarmate ze verder ontwikkelen, verandert
de zwarte grondkleur echter en worden de larven eerder (donker)bruin met vele, zeer kleine
goudkleurige spikkels, terwijl paddenlarven pikzwart blijven. Net als bij de Gewone pad, hebben
larven van de Bruine kikker een vrij stomp staarteinde.
 

3.7.2 Levenswijze en biotoop 
 
De Bruine kikker ontwaakt iets later uit winterslaap dan de Gewone pad doorgaans vanaf eind
februari en trekt onmiddellijk naar het voortplantingswater. De voorjaarstrek bereikt gemiddeld een
piek rond midden maart, al kan deze piek door weersomstandigheden (vooral op basis van de
grondtemperaturen) iets vroeger of later vallen. Begin april hebben de meeste exemplaren hun poel
bereikt. De geslachtsrijpe mannetjes vormen in het water koren en trachten vooral ’s avonds en ’s
nachts door hun zacht geknor vrouwtjes te lokken. De voortplantingstijd loopt gemiddeld van half
maart tot eind april. De vrouwtjes worden dan bij de oksels omklemd en zetten één (soms twee)
eiklompen af. Afhankelijk van de grootte van het vrouwtje bevat zo’n eiklomp 700 tot 4.500 eitjes.
Parende Bruine kikkers en kikkerdril zijn meestal opvallend geconcentreerd in bepaalde delen van de
poel. Na 10 tot 14 dagen komen de eitjes uit en de meerderheid van de juveniele exemplaren verlaat
het geboortewater eind juni, begin juli. Na de voortplantingsperiode verlaten adulte Bruine kikkers
onmiddellijk het water en brengen de rest van de lente en zomer op het land door. Sommige keren
laat in het najaar terug naar de poel om er dewinter door te brengen in het slib, anderen overwinteren
op het land.

Bruine kikkers kunnen minstens tot 10 jaar oud worden (Nöllert & Nöllert, 2001).

De Bruine kikker is een generalist en gebruikt een brede waaier aan landbiotopen: duinen, polders,
heide en moerasgebieden, diverse bostypes, parken, akkers en weilanden, holle wegen, ruigtes,
tuinen, ... Wel moeten de foerageergebieden vrij goed begroeid zijn zodat ze een voldoende hoge
vochtigheidsgraad bezitten en kunnen behouden. De Bruine kikker is immers minder bestand tegen
uitdrogen dan de Gewone pad. De laatste jaren zou de soort minder frequent worden waargenomen
in intensieve landbouwgebieden (Günther, 1996).

De Bruine kikker paart in een grote verscheidenheid aan waterpartijen: vijvers, weide , bos en
bronpoelen, voedselrijke vennen, sloten en greppels, karrensporen, ondergelopen graslanden en
diverse kustmatige waterpartijen. Zelfs in langzaam stromend water worden eiklompen afgezet. Het
water is meestal wel voedselrijk. Volgens sommige bronnen zou de soort een voorkeur hebben voor
permanente waters. Zo behoren in Duistland meer dan de helft van de afzetplaatsen tot deze
categorie (Günther, 1996). Dit wordt door andere bronnen echter tegengesproken (Bauwens & Claus,
1996). Die stellen dat de Bruine kikker een duidelijke voorkeur heeft voor ondiepe, vaak tijdelijke
waters die langdurig door de zon worden beschenen. Dit wordt bevestigd door talrijke waarnemingen
van grote aantallen legsels in overstroomde graslanden. Wanneer permanente, diepere plassen
worden gebruikt, zetten vrouwtjes hun eiklompen meestal af in de ondiepe zones van de waterpartij
waar het water vlug opwarmt.



42

3.7.3 Verspreiding 
 
In Europa is de soort wijdverspreid, vanaf Scandinavië (waar de soort de Noordkaap bereikt), via
Denemarken, de Britse eilanden (waar de Bruine kikker 300 jaar geleden in Ierland werd
geïntroduceerd) en de Benelux tot in Zuid Frankrijk en de Spaanse Pyreneeën. Ook in Midden Europa
en delen van Italië doet de soort het goed. De oostelijke verspreidingsgrens loopt tot aan Siberië.
Streken met een mediterraan klimaat worden gemeden: Bruine kikkers komen niet voor in Portugal,
grote delen van Spanje, op alle eilanden in het Middellandse Zeegebied, in grote delen van Italië en
in de zuidelijke Balkan.

De Bruine kikker telt twee ondersoorten. Rana temporaria temporaria bezet het grootste deel van
het verspreidingsareaal en is de enige ondersoort die ook in België voorkomt. De Bruine kikker is over
heel Vlaanderen (Figuur 17) vrij algemeen. Vermeende leemtes in het verspreidingsgebied zijn
vermoedelijk te wijten aan gebrek aan informatie, eerder dan aan een effectieve afwezigheid.

Figuur 17 Verspreiding van Bruine kikker in Vlaanderen tussen 1996 - 2021, met aanduiding van de 
gemeentegrenzen van Gavere, Merelbeke, Melle en Oosterzele (bron: www.waarnemingen.be). 
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 Bastaardkikker Rana kl. esculenta (Linnaeus, 1758)
 

Figuur 18 De Bastaardkikker komt vooral voor in de alluviale vlaktes van de vallei van Boven-Schelde (foto: Hugo 
Willocx). 

3.8.1 Beschrijving 
 
De Bastaardkikker (Figuur 18) is een middelgrote kikkersoort waarbij volwassen mannetjes een
maximale lichaamslengte van 9 cm kunnen bereiken; vrouwtjes kunnen tot 11 cm worden. De
gemiddelde lichaamslengte ligt rond 8 cm. De rugzijde is meestal groen gekleurd waarbij de
grondtoon varieert van helgroen, geelgroen, grasgroen tot blauwgroen. Sommige exemplaren hebben
een volledige of gedeeltelijk bruine bovenkant. Deze exemplaren worden soms verward met Bruine
kikkers. In tegenstelling tot de Bruine kikker, heeft de Bastaardkikker echter nooit een donkere,
bruinzwarte vlek die van achter het oog tot aan de basis van de voorpoot loopt. De tekening van de
rug is zeer variabel: sommige exemplaren zijn ongetekend maar veelal wordt het rugpatroon
gekenmerkt door een aantal eerder kleine, cirkelvormig en duidelijk afgelijnde zwarte vlekken. Bij de
meeste exemplaren loopt een smalle, gele tot lichtgroene lengtestreep over de rug. Die rugstreep is
dan het bleekste deel van de bovenzijde. Een variërend aantal onduidelijke donkerbruine
dwarsstrepen tekent de achterpoten. De binnenzijde van de bovendij is geel tot geeloranje gekleurd
met een duidelijke zwarte marmertekening. De buikzijde kan volledig wit zijn maar alle overgangen
van een wit tot een sterk marmergrijs vlekkenpatroon komen voor. Beide geslachten lijken sterk op
elkaar, al zijn mannetjes gemiddeld wel iets kleiner dan vrouwtjes. Tijdens de voortplantingsperiode
zijn de mannetjes op de hele bovenzijde van het lichaam maar vooral op de kop en op het voorste
deel van het lichaam iets intenser geel gekleurd (Jooris, 2002).
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De meeste larven bereiken een lengte van 5 tot 8 cm maar sommige exemplaren kunnen 10 tot 17
cm groot worden. Op de Knoflookpad na zijn de larven uit het groene kikker synklepton de grootste
van alle Europese kikkers. De ogen staan op de bovenzijde van de kop ingeplant en niet aan de
zijkanten. De rugkam zet zich door langsheen de staart maar is niet erg hoog.
 

3.8.2 Levenswijze en biotoop 
 
Bastaardkikkers ontwaken vrij laat uit winterslaap, vanaf half maart tot begin april. Sommige
Bastaardkikkers migreren vanuit hun winterverblijfplaats (die zowel in het water als op het land kan
liggen) naar de voortplantingsplaats; andere blijven het hele jaar door in dezelfde waterbiotoop en
overwinteren dan in het slib, op de bodem van het water. Enkelingen kunnen soms zeer vroeg in het
jaar worden waargenomen, bij zacht weer zelfs al in januari. Het merendeel gaat echter pas tijdens
de voortplantingsperiode op pad, tussen midden april en de eerste helft van juli. In de paartijd zijn
Bastaardkikkers veel aan het wateroppervlak te vinden, vooral ’s avonds en in de vroege nacht.
Geslachtsrijpe mannetjes verzamelen zich dan in luidruchtige paarkoren waarbij met behulp van de
kwaakblazen een grote variatie aan geluiden wordt geproduceerd. Vooral de paarroep is
soortspecifiek en geldt als één van de best onderscheidende kenmerken t.o.v. meerkikkers s.l..
Copulaties grijpen vaak plaats in de warmere delen van de waterhabitat. Tijdens de paring, waarbij
het mannetje zijn partner onder de oksels omklemt, produceert elk vrouwtje een eiklomp die 150 tot
300 eieren bevat. Soms zet eenzelfde vrouwtje ook meerdere eiklompen af. In tegenstelling tot bij de
Bruine kikker en de Gewone pad worden de eitjes onder het wateroppervlak afgezet, vaak tussen een
goed ontwikkelde watervegetatie. Hierdoor zijn de legsels moeilijk vindbaar en geldt het zoeken van
eitjes niet als een geschikte inventarisatiemethode. Na één tot twee weken komen de eitjes uit. De
meeste larven metamorfoseren in augustus, ten laatste begin september. Na de
voortplantingsperiode, vanaf eind september begin oktober, migreert een deel van de
Bastaardkikkers weer naar de winterbiotoop. Voor sommige wordt dit een schuilplaats aan land,
andere brengen de winter door in de sliblaag op de bodem van een poel of vijver.

Bastaardkikkers zijn sterk aan water gebonden maar toch worden ze regelmatig ook aan land gezien.
Vooral na regenweer jagen ze nogal eens op het land. Natte weilanden en hooilanden, loofbossen en
gemengde bossen, veengebieden, parken en tuinen, hakhoutbossen en steengroeven zijn hiervoor
geschikt. Voorwaarde is dat deze landbiotopen niet ver van een permanent water liggen waarin ze
zich steeds terug kunnen trekken. Er zijn landwaarnemingen bekend van Bastaardkikkers tot op twee
kilometer van een waterpartij (Günther, 1996).

De Bastaardkikker bezet praktisch alle watertypes: vijvers, sloten, veedrinkpoelen, vennen, oude
rivierarmen, groeveplassen, rivieren en kanalen en zelfs plassen met brak water. De bezette
waterpartijen hebben een aantal kenmerken gemeen. Ze zijn zonder uitzondering weinig of niet
beschaduwd. Bastaardkikkers zijn immers uitgesproken zonnekloppers en mijden koude, traag of niet
opwarmende locaties. Om die reden worden ze doorgaans gevonden in waterpartijen in alluviale
weidegebieden langs rivieren. In beschaduwde bospoelen zijn ze relatief zeldzaam. De meeste
waterpartijen waarin de soort wordt aangetroffen, zijn vrij diep (> 1,5 m), vrij groot (> 50 m²) en
bevatten permanent stilstaand water. Ook de aanwezigheid van ondergedoken en drijvende
waterplanten blijkt een belangrijke parameter. Drijvendewaterplanten (Witte waterlelie, Gele plomp,
Kikkerbeet, …) vormen een uitgelezen rust en loerplaats waarop ze kunnen zonnen of van waaruit ze
een voorbijvliegend insect kunnen verschalken. Een goed ontwikkelde ondergedoken watervegetatie
biedt dan weer bescherming aan de larven.

Een in gevangenschap gehouden vrouwtje werd 14 jaar oud (Nöllert & Nöllert, 2001).
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3.8.3 Verspreiding 
 
De Bastaardkikker is in haar verspreidingsgebied beperkt tot Europa. Ze komt er voor in grote delen
van Frankrijk, België, Nederland, oostwaarts door Centraal Europa tot aan het stroomgebied van de
Wolga. In het oosten is het areaal begrensd door het Oeralgebergte, in het westen door de Atlantische
Oceaan. De noordgrens wordt gevormd door populaties in het zuidwesten van Zweden, het
noordoosten van Duitsland en een groot deel van Denemarken. In het zuiden dringt de soort niet tot
het Middellandse Zeegebied door (bv. afwezig in heel Spanje, grote delen van Italië, volledig
Griekenland) en in het oosten is de situatie vooralsnog onduidelijk omdat veel waarnemingen uit het
oostelijke grensgebied vermoedelijk betrekking hebben op de sterk gelijkende en nauw verwante
Poelkikker (Gasc et al., 1997). In Groot Brittannië zijn alle populaties afkomstig van geïntroduceerde
dieren.

In Vlaanderen komt de soort voor in alle provincies maar het areaal is discontinu (Figuur 19). Hierbij
blijkt vooral een uitgesproken voorkeur voor alluviale valleigebieden. Zo zijn in West Vlaanderen
vooral de vallei van de Leie, de Mandel en de Schelde goed bezet en in Oost Vlaanderen doen de
Schelde , Dender en Durmevallei het goed terwijl de soort in tussenliggende gebieden soms totaal
ontbreekt. Ook in andere provincies is de link met riviervalleien (Zenne, Dijle, Demer, Nete, Rupel,…)
vrij opvallend.

Figuur 19 Verspreiding van de Bastaardkikker in Vlaanderen tussen 1996 - 2021, met aanduiding van de 
gemeentegrenzen van Gavere, Merelbeke, Melle en Oosterzele (bron: www.waarnemingen.be). 
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 Europese meerkikker (Pelophylax ridibunda)

Figuur 20 Een exoot die gans België verovert en mogelijk een ernstige bedreiging vormt voor de inheemse 
Bastaardkikkers (foto: Hugo Willocx). 

3.9.1 Beschrijving 

De Europese meerkikker (Figuur 20) is de grootste van de groene kikkers en is bovendien ook de
grootste inheemse amfibie van Europa. Volwassen exemplaren kunnen uitzonderlijk een
lichaamslengte bereiken van 15 cm tot 17 cm. De meeste exemplaren blijven met een gemiddelde
lengte van 7 tot 10 cm echter heel wat kleiner. Gezien de nauwe verwantschap lijkt de Europese
meerkikker in sterke mate op de Bastaardkikker. Toch kunnen beide soorten met enige ervaring (en
het nodige voorbehoud) op basis van uiterlijke kenmerken in het veld van elkaar worden
onderscheiden. De rug van de Europese meerkikker is veelal olijfbruin gekleurd (meestal geel , gras
of olijfgroen bij de Bastaardkikker) en doorgaans zijn enkel de flanken en de snuit groenig. Vaak
hebben Europese meerkikkers een brede lichtgroene of gele rugstreep (meestal is die rugstreep bij
de Bastaardkikker eerder smal of ontbreekt ze zelfs). Dit kenmerk moet echter met enig voorbehoud
worden gebruikt aangezien er naast ‘gestreepte’ meerkikkers ook ‘gevlekte’, ‘fijn bestippelde’ en zelfs
uniforme varianten voorkomen. Als de rugzijde gevlekt is, zijn deze vlekken vrij groot, vaag afgelijnd
en bruin (bij de Bastaardkikker zijn deze vlekken meestal kleiner, duidelijk afgelijnd en zwartig). De
buik van een Europese meerkikker is vuilwit en duidelijk gevlekt, terwijl Bastaardkikkers een mooi
witte en ongevlekte buik hebben. Ook de kleur van de kwaakblazen verschilt tussen beide soorten:
rookgrijs tot donker metaalkleurig bij de Europese meerkikker, meestal duidelijk melk tot vuilwit bij
de Bastaardkikker. Een goed differentiërend veldkenmerk tussen beide soorten is ook de grondkleur
en het marmerpatroon van de binnenkant van de bovendij. Bij Europesemeerkikkers is die grondkleur
meestal vuilwit tot lichtgrijs en is er een bruine tot olijfgroene marmertekening aanwezig (terwijl de
bovendij van de Bastaardkikker een gele tot geelgroene grondkleur heeft en de marmertekening
duidelijk zwart is). Veel kenmerken zitten echter in de sfeer van ‘niet zelden’, ‘doorgaans’, ‘vaak’ en
‘eerder’, een aantal is voor interpretatie vatbaar (bv. rookgrijs vs. vuilwit, relatief groot), andere
kenmerken zijn dan weer zeer variabel. Toch leidt de combinatie van deze onderscheidende
kenmerken vaak tot een correcte determinatie in het veld.
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De Europese meerkikker werd als soort reeds beschreven in 1771 door Pallas, na zijn reis door Siberië
en het gebied ten noorden van de Kaspische Zee. Het was vooral de paringsroep van de kikker die
Pallas opviel en hij vergeleek die met menselijk gelach. Dit gelach leek hem trouwens zo karakteristiek
dat hij het gebruikte als basis voor de wetenschappelijke soortnaam: ridibunda is immers afgeleid van
het Latijnse werkwoord ‘ridere’ wat ‘lachen’ betekent. Het best wordt dit geluid omschreven als een
snel op elkaar volgende, korte maar harde reeks ‘kè kè kè kè kè kè kè kè’ tonen die naar het eind
toe daalt in toonaard. De pulsgroepen zijn duidelijk van elkaar gescheiden. Naargelang de
temperatuur van het water, varieert dit geluid lichtjes maar ondanks de mogelijke variatie is de
lachende paringsroep van de Europese meerkikker één van de beste, gemakkelijkste en meest
betrouwbare kenmerken waarmee deze soort onmiddellijk van de Bastaardkikker kan worden
onderscheiden.

De larven van de Europese meerkikker kunnen tot 8 cm lang worden en kunnen enkel in de stadia net
voor de metamorfose worden onderscheiden van die van de Bastaardkikker en de Poelkikker.

3.9.2 Levenswijze en biotoop 

De Europese meerkikker heeft in grote lijnen dezelfde activiteitsperiode en levenswijze als de
Bastaardkikker. Wel zijn er een paar opmerkelijke verschillen. Zo is de voortplantingsperiode langer
en hebben veel vrouwtjes twee legsels in de lente (i.p.v. één bij de Bastaardkikker) en soms nog een
derde in de zomer (wat niet voorkomt bij de Bastaardkikker). De larven uit het late (tweede of derde)
legsel overwinteren in de waterpartij en metamorfoseren pas in het voorjaar van het volgende jaar
(de meeste larven van de Bastaardkikker verlaten het water ten laatste tegen eind september).
Hierdoor kunnen meerkikker larven dus bijna jaarrond in het water worden aangetroffen en zijn
larven van ‘groene kikkers’ die tussen september en maart in het water worden aangetroffen quasi
altijd larven van de Europesemeerkikker. Tijdens de paartijd gedragenmannetjes zich duidelijk anders
dan mannetjes Bastaardkikker. Ze vormen geen typische paarkoren maar zitten verspreid over de
waterhabitat te roepen. Dit houdt waarschijnlijk verband met hun grotere agressiviteit. Als een
mannetje Europese meerkikker in het roepterritorium van een ander mannetje komt, verdedigt deze
laatste zijn gebied door op het ander mannetje te springen en probeert het deze meermaals onder
water te duwen. Soms bespringen ze elkaar afwisselend waarbij het sterkste dier als overwinnaar het
territorium inneemt. Het gebeurt dat Europese meerkikkers ook bij zacht weer in volle winterperiode
zonnend aan de waterkant worden opgemerkt. Deze winterse activiteit houdt mogelijk verband met
hun leven in de streek van herkomst. Een aantal Vlaamse populaties is immers afkomstig uit Centraal
Europa waar de wintertemperatuur veel lager ligt en Europese meerkikkers ononderbroken
overwinteren in de sliblaag op de bodem van de waterbiotoop of in een schuilplaats aan land. In ons
Atlantisch klimaat, waarbij koude en warmere dagen tijdens de winterperiode elkaar afwisselen,
reageren Europese meerkikkers vlug op temperatuurfluctuaties. Hetzelfde geldt voor populaties
afkomstig uit meer zuidelijke streken van Europa zoals Griekenland en de kustregio's vanMontenegro
en Albanië.

De Europese meerkikker foerageert nagenoeg in dezelfde landbiotopen als de Bastaardkikker. Hij is
wel een grotere kolonisator zodat hij er in slaagt om verder van elkaar gelegen waterpartijen te
koloniseren. Vooral exemplaren uit Zuid Europa hebben een uitgesproken foerageergedrag. De
Europese meerkikker is nog sterker aan water gebonden dan de Bastaardkikker. In Centraal Europa
verkiest de soort eerder grotewaterpartijen zoals grotemeren, oude rivierarmen, visvijvers, langzaam
stromende kanalen en rivieren, brede sloten, enz. Naar het zuiden toe bezetten ze ook kleinere
waterpartijen. Veel in ons land geïntroduceerde dieren komen uit de meer zuidelijke regionen van
Europa (Hongarije, Bulgarije en de Balkan) en bezetten naast grote waterplassen vaak ook kleinere
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waterbiotopen als poelen, kleine vijvers en zelfs kunstmatige tuinvijvers, veedrinkbakken en
wateropslagplaatsen.

Europese meerkikkers kunnen 11 jaar oud worden (Nöllert & Nöllert, 2001).

3.9.3 Verspreiding 

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Europese meerkikker is zeer uitgebreid en loopt in
het noorden van de Balkan, Roemenië, Moldavië, de Oekraïne, verder oostwaarts tot in het
zuidoosten van Rusland. Vooral in Azië is de soort wijdverspreid en komt ze voor in alle zuidelijke
gebieden van de voormalige Sovjet Unie, het noordoosten van Anatolië en de noordelijke regionen
van Iran, Afghanistan en Pakistan (Jooris, 2002). De oostgrens van het natuurlijk verspreidingsgebied
ligt in Kazachstanmaar de soort werd verder oostwaarts geïntroduceerd tot in het oosten van Siberië,
waar een aantal geïsoleerde populaties stand houdt (Kuzmin, 1999). Over dat grote
verspreidingsgebied komenwellicht meerdere soorten voor die zich verbergen onder de superspecies
ridibunda (Plötner, 2005). In West Europa is de Europese meerkikker vermoedelijk enkel inheems in
de boven vallei van de Rijn, in sommige gebieden in het oosten van Frankrijk en in bepaalde delen
van Nederland. In de meeste andere regio’s werd de soort geïntroduceerd, vaak met een zeer snelle
kolonisatie van aansluitende gebieden tot gevolg.

Alle populaties in België zouden gegroeid zijn uit accidenteel of vrijwillig uitgezette dieren. InWallonië
komt de soort op heel wat plaatsen voor in Waals Brabant (Percsy & Percsy, 2002). In Vlaanderen
worden Europese meerkikkers vooral gevonden in de Scheldevallei tussen Wetteren en Gent (Figuur
21) . In Zuid West Vlaanderen komen er al verspreid vindplaatsen voor met grote populaties in de
Avelgemse Scheldemeersen (waarschijnlijk honderden. Ook in de Bourgoyen Ossemeersen te Gent is
een grote populatie aanwezig. In de vallei van de Dijle en in de omgeving van Mechelen, Leuven en
Waver doet de soort het goed. De populaties in de Scheldevallei zijn waarschijnlijk afkomstig van
dieren die in 1975 door een Bulgaarse vrachtwagenchauffeur werden uitgezet in de vijver van een
boomkwekerij in Wetteren (Jooris, 2002).

Figuur 21 Verspreiding van de Europese meerkikker in Vlaanderen tussen 1996 - 2021, met aanduiding van de 
gemeentegrenzen van Gavere, Merelbeke, Melle en Oosterzele (bron: www.waarnemingen.be). 
 
In België komen meerdere soorten (nauw aan elkaar verwante en moeilijk van elkaar te
onderscheiden) meerkikkers voor. Daarom zal in de rest van het rapport enkel nog de term
‘meerkikker’ (in de brede zin van het woord) worden gebruikt.

4 Beschrijving van de bestaande poellocaties 
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De opdrachthouder weerhield in samenspraakmet de opdrachtgever een selectie van 30 bestaande
poellocaties. Deze locaties werden geselecteerd op basis van geografische spreiding en alle locaties
werden gescreend tijdens een verkennend veldbezoek om na ta gaan of deze toegankelijk waren
en/of het ging om potentieel interessante locaties voor amfibieën. De exacte situering van elk van
deze 30 poellocaties wordt weergegeven in Bijlage 9.1. Elke bemonsterde locatie wordt volgens een
vast stramien besproken.

Onder beschrijving van de omgeving wordt de poellocatie in een ruimer kader gesitueerd. Hoe ziet
het omgevend landschap er uit? Is de landbiotoop geschikt voor amfibieën? Zijn er voldoende
schuilmogelijkheden in de directe omgeving? Hoe wordt de poel van water voorzien? Wat is de
afstand tot andere waterpartijen die door amfibieën worden gebruikt? Zijn er voldoende
migratiemogelijkheden? Hoe zit het met het grondgebruik?

Onder vegetatie komt vooral de vegetatie in en op de oevers van de poel aan bod. Bijzondere
aandacht gaat uit naar ‘verlandingssoorten’, planten die een duidelijke aanwijzing geven over de
voedselrijkdom van het water en soorten die door amfibieën vaak worden gebruikt om eitjes op af te
zetten. Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen ondergedoken, drijvende en verticale vegetatie
en wordt de bedekkingsgraad van een aantal soorten in dit tekstdeel opgenomen. De
vegetatieopnames werden gemaakt tijdens de periode waarin de schepnetbemonsteringen werden
uitgevoerd (juni juli augustus). Hierdoor kan een aantal voorjaarssoorten zeker over het hoofd zijn
gezien. Bovendien gaat het niet om volledige streeplijsten: dat was binnen het kader van deze
opdracht ook niet de bedoeling.

Bij knelpunten en beheer worden de factoren opgelijst die de poellocatie negatief (kunnen)
beïnvloeden als waterbiotoop voor amfibieën. De knelpunten kunnen o.a. betrekking hebben op
insijpeling van meststoffen, een te sterke beschaduwing, aanwezigheid van vis, intense betreding van
de oevers door vee, verlanding, akkers als aangrenzende biotoop, droogvallen van de poel, isolatie
van de poel t.o.v. andere waterbiotopen, … Er worden voorstellen gedaan om aan deze knelpunten
te verhelpen. Een aantal van deze beheersvoorstellen kan op korte termijn en goedkoop worden
uitgevoerd. Een aantal beheersingrepen is éénmalig (bv. aanleg van een bufferstrook tussen een poel
en een aangrenzende akker), een aantal moet periodiek worden herhaald (bv. ruiming van organisch
materiaal, verwijderen van opslag). Belangrijk: vaak kan met een geringe inspanning een grote
ecologische meerwaarde worden gecreëerd.

Bij elke poel wordt het ecologisch belang geduid. Meestal gaat het over de waargenomen soorten
amfibieën, grote(re) aantallen (van larven en/of adulten) of de rol die een bepaalde poel speelt als
belangrijke voortplantingsplaats of als stapsteen naar andere poelen toe.

Vervolgens worden de aanwezige soorten amfibieën opgelijst die tijdens deze opdracht werden
aangetroffen. Bij aanwezige soorten amfibieën 2021 worden die soorten opgelijst die tijdens de
fuikbemonstering, de schepnetbemonstering of andere occasionele bezoeken aan de weerhouden
poellocaties in 2021werden vastgesteld. Bij aanwezige soorten amfibieën 2021worden alle soorten
opgelijst die in eerdere jaren werden vastgesteld. Soorten waarvan voortplanting werd vastgesteld
(eisnoeren, kikkerdril, larven) worden in het groenweergegeven. Soortenwaarvan geen voortplanting
werd vastgesteld worden in het rood weergegeven. Van elke poel wordt een gedetailleerde
technische fiche opgenomen in Bijlage 9.2. Van elke poel worden alle in www.waarnemingen.be
beschikbare waarnemingen van amfibieën weergegeven in Bijlage 9.3.
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 Aelmoeseneiebos: grote bospoel (9090 Gontrode)

Figuur 22 Op 15 juli 2021 was het wateroppervlak volledig bedekt met kroos. De resultaten van de fuik- en 
schepnetbemonstering bleven ver beneden de verwachting (15 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Dit eutroof water ligt in het oostelijke deel van het Aelmoeseneiebos.
Het bosbestand waarin deze locatie is gelegen werd (in april 2003) gekarteerd als een jong loofbos
met rietruigtes. Dit loofbos grenst in het westen aan de site van ForNaLab, een wetenschappelijke
onderzoeksinstelling van de Universiteit Gent. De gebouwen van deze onderzoeksinstelling en dus
ook de ruimere omgeving van de poel worden omgeven door bosbestanden die werden gekarteerd
als eiken haagbeukenbos, zuur eikenbos en zuur beukenbos, alle ingesloten tussen de
Geraardsbergsesteenweg en de Potaardestraat. Het bosfragment wordt gescheiden van de rest van
het Aelmoeseneiebos door de Geraardsbergsesteenweg. Het bestand met de grote bospoel valt net
buiten de begrenzing van het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van het zuidoosten van de
Zandleemstreek’ waarin het Aelmoeseneiebos bijna integraal is opgenomen. De nabijheid van een
Natura 2000 gebied met zure eiken beukenbossen, elzenbroekbossen, natte ruigtes en soortenrijke
hooilanden staat alvast garant voor voldoende geschikt landhabitat voor amfibieën. De weerhouden
bospoel is de enige grotere waterlocatie in het Aelmoeseneiebos en werd op aangeven van
gebiedsexperten om die reden dan ook weerhouden.

Vegetatie: Op het moment van de schepnetbemonstering (15 juli 2001) was de poel volledig bedekt
met kroos. Naast enkele planten Gele plomp werden hier geen drijvende waterplanten opgemerkt.
Het is niet duidelijk of deze soort hier van nature voorkomt of werd uitgezet (een beschaduwde
bospoel is niet meteen een typische standplaats voor Gele plomp). In de ruige oeverzone staat o.a.
Gele lis, Grote kattenstaart, Grote lisdodde en Moerasspirea, deels overgroeid door (veel) Kleefkruid
en Grote brandnetel. De hogere oeverrand wordt ingenomen door algemenere, schaduwminnende
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bos(rand)soorten (Bosandoorn, Geel nagelkruid, Groot heksenkruid, Robertskruid, Wilde aardbei).
Langsheen de oeverrand groeien op een aantal plaatsen wilgen ver tot boven het water uit.

Knelpunten en beheer: Een totale bedekking door kroos duidt vaak op een hoge trofiegraad van het
water. Toch hoeft dit niet per definitie negatief te zijn voor amfibieën, al zorgt het er wel voor dat
zonlicht niet rechtstreeks tot in de waterkolom kan doordringen waardoor de temperatuur van het
water van ‘kroospoelen’ vaak kouder is dan in kroosvrije poelen. Kouder water zorgt ervoor dat legsels
en larven van kikkers, padden en salamanders zich minder snel kunnen ontwikkelen. Een dikke
krooslaag kan echter ook verdamping vertragen waardoor kroospoelen soms langer water kunnen
houden dan kroosvrije poelen. Navraag bij de medewerkers van ForNaLab leert alvast dat deze poel
tijdens de drie opeenvolgende droge, warme zomers van 2018 2020 niet is drooggevallen.

De poel werd in de loop van de jaren '90 gegraven als deel van een natuur educatieve tuin. Op deze
locatie organiseerde de Stad Gent in die periode bosklassen. Nadat de Stad Gent haar bosklassen hier
stopzette, is de zone verwaarloosd en werd er nauwelijks nog beheer uitgevoerd. De site valt net
buiten het gebied waarvoor in 2007 een uitgebreid bosbeheerplan werd opgemaakt (UGent, 2007).
Voor de poel en het omgevend bosbestand werden dan ook nog geen concrete beheervoorstellen
uitgewerkt. De poel werd nog nooit geruimd. Op de bodem ligt een erg dikke laag dood organisch
materiaal. Een ruiming is aangewezen. Hierdoor zal de voedselrijkdom van het water dalen en zou
ook de bedekkingsgraad van kroosmoeten afnemen. Een ruiming zal ook hetwaterbergend vermogen
verhogen, al vormt dit momenteel geen knelpunt. Net doordat deze bospoel jaarrond water houdt en
vrij diep is, is er momenteel nog geen gevaar voor verlanding. Indien ruiming voor de beheerder geen
optie zou zijn, moet worden gekeken of de poel in het latere najaar (oktober november) zou kunnen
worden drooggezet. Bij droogval kan het slib inklinken wat de daaropvolgende jaren zou moeten
leiden tot een minder voedselrijke situatie. Omdat deze poel voor grotere beheervoertuigen relatief
vlot bereikbaar is, geniet ruiming (na droogzetting of natuurlijke droogval) echter de voorkeur. Het
volume aan grondspecie dat hierbij zal moeten worden verzet, zal zondermeer groot zijn. Er zal dan
ook goed moeten worden nagedacht over een bestemming hiervoor.

Belang: Het Aelmoeseneiebos werd nog nooit degelijk onderzocht op amfibieën. Tot voor deze studie
waren enkel waarnemingen van Alpenwatersalamander, Gewone pad en Bruine kikker bekend. De
fuikbemonstering (uitgevoerd op 21 april 2021) leverde vier Alpenwatersalamanders en drie
Vinpootsalamanders op. Van beide soorten werden enkel mannetjes gevangen en alle exemplaren
zaten in één fuik die in de westrand van de poel was geplaatst. In de andere fuik zat niets. Dat
salamanders niet homogeen verspreid in poelen voorkomen, is bekend. Bij een sampling met ‘slechts’
twee fuiken is de kans op een ‘foute’ plaatsing (i.e. in delen van de poel die door salamanders minder
worden opgezocht) altijd een risico. Bij de schepnetbemonstering (uitgevoerd op 15 juli 2021) werden
twee larven van Vinpootsalamander/Kleine watersalamander gevangen en werd ook een meerkikker
gehoord (in een atypisch habitat voor deze soort). De bemonstering werd wel bemoeilijkt door het
dik kroospakket. Ondanks de eerder tegenvallende resultaten is deze poel wel de enige grotere
waterlocatie in dit onderdeel van het voornoemde Habitatrichtlijngebied en ontleent het daaraan al
een zeker belang. De resultaten van beide bemonsteringen lagen lager dan verwacht, al blijft de
toevoeging van een provinciaal prioritaire soort (Vinpootsalamander) aan de checklist van het
Aelmoeseneiebos een interessant gegeven.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, meerkikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021: Bruine kikker

Beheerprioriteit: middelmatig
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 Aelmoeseneiebos: poel aan kindercrèche (9090 Gontrode)

Figuur 23 Deze kleine bospoel maakt deel uit van een cluster van vier poelen. Geen van deze poelen werd de 
voorbije 30 jaar geruimd waardoor een dik pak dood organisch materiaal zich op de bodem heeft opgestapeld. 
Een ruiming dringt zich op (15 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Dit kleine, ronde bospoeltje ligt op minder dan 50 m ten westen van
de vorige poellocatie. Voor de beschrijving van de omgeving verwijzen we dan ook naar 4.1.

Vegetatie: Qua vegetatie komt deze locatie sterk overeen met de vorige bospoel: ook hier wordt het
ganse wateroppervlak ingenomen door kroos. In het algemeen staan kroossoorten in ondiep, rustig
water dat ’s zomers vaak sterk kan worden opgewarmd. De bodem van ‘kroospoelen’ is meestal rijk
aan organisch materiaal. In bossen zijn vooral ingewaaide boombladeren hiervoor verantwoordelijk.
Drijvende waterplanten of oevervegetatie is hier afwezig. In de kruidlaag rond de poel staan vooral
schaduwminnende soorten (Geel nagelkruid, Hondsdraf, Robertskruid, Wilde aardbei). Ruigtekruiden
domineren de ruimere omgeving (Gewone berenklauw, Gewone smeerwortel, veel Grote brandnetel,
Zevenblad). De poel wordt beschaduwd door berken, wilgen en Zwarte elzen.

Knelpunten en beheer: Net als bij de vorige poellocatie dringt ook hier een ruiming zich op. In
tegenstelling tot de vorige poellocatie zal deze poel mogelijk wél van nature droogvallen. Indien dit
de komende jaren zou gebeuren, wordt deze opportuniteit best aangegrepen om een ruimingmeteen
uit te voeren. Bij het uitvoeren van deze beheermaatregel wordt best ook alle windworp uit de poel
verwijderd. Momenteel zorgen struiken en bomen voor relatief veel beschaduwing. De struiken in de
oeverzone zouden beter periodiekworden afgezet en het is aangewezen omalle naaldhout te kappen.
Amfibieën hebben een sterke voorkeur voor dikke, vochtige, humusrijke bodems, opgebouwd uit
traag verterende bladval. Naaldhout zorgt echter voor een drogere, zuurdere bodem die door
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amfibieën worden gemeden wegens te weinig vochthoudend en minder ‘ingraafbaar’. Een
beheerplan voor dit bosbestand dringt zich op om alle maatregelen op elkaar af te stemmen. Ruiming
van deze kleine poel lijkt alvast veel haalbaarder dan ruiming van de grotere poel, zeker gezien de
realistische kans op droogval van die kleinere poel. Indien de kleinere poel zou droogvallen, zullen
vermoedelijk ook de twee andere nabijgelegen kleine poeltjes volledig uitdrogen (Figuur 24). Ook die
kunnen dan best mee worden geruimd zodat toch minstens drie van de vier poelen uit deze cluster
weer voor enkele jaren minder voedselrijk zouden zijn.

Figuur 24 Achter de gebouwen van ForNaLab bevinden zich vier poellocaties (één grotere, drie kleinere). De drie 
kleinere worden bij een volgende droogval best geruimd; de grotere zal vermoedelijk ook in warme, droge zomers 
water blijven houden, waardoor een ruiming niet zo voor de hand ligt. 

Belang: Vijf Alpenwatersalamanders, één Vinpootsalamander maar geen larven van een van beide
soorten: dat was het resultaat van de fuik en schepnetbemonsteringen die in deze poel werden
uitgevoerd. Ook in de grote bospoel werden weinig adulte watersalamanders gevangen en ook daar
zou op basis van de schepnetbemonstering kunnen worden vermoed dat succesvolle voortplanting
problematisch is. Indien een ruiming van de drie kleine bospoelen zou kunnen worden uitgevoerd,
zou deze poelcluster eigenlijk één van de hotspots van het Aelmoeseneiebosmoeten kunnen worden,
zeker voor meer uitgesproken bossoorten als Vinpootsalamander en Bruine kikker.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: hoog
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 Vierhoekhoeve: uitgerasterde weidepoel (9090 Gontrode)

Figuur 25 De poel ligt verborgen achter het boomgroepje links in beeld. Ondanks de geringe afstand tot het 
Aelmoeseneiebos (waar geschikt landhabitat aanwezig is), bleef het aantal salamanders bij de fuik- en 
schepnetbemonstering onder de verwachtingen (15 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Het perceel waarin deze poel is gelegen, werd (in augustus 2003)
gekarteerd als een biologisch minder waardevol soortenarm permanent cultuurgrasland. Ook de
omgevende percelen werden in dezelfde biologische waarderingsklasse ingedeeld. Een aantal van
deze graslanden is afgeboord met (knot)bomen. Het poeltje werd vooral weerhouden omwille van de
ligging in een weilandcomplex met een kleinschalige perceelsstructuur, een hoge dichtheid aan
geleidende houtkanten en (vooral) de nabijheid van het Aelmoeseneiebos. De poel zelf is een
onderdeel van het educatieve leerpad van de nabijgelegen Vierhoekhoeve. Deze stopplaats geeft via
een infobord duiding bij het ecologisch belang van veedrinkpoelen en besteedt ook aandacht aan de
functie van takkenrillen als schuil , foerageer en overwinterplek voor insecten, kleine zoogdieren en
amfibieën.

Vegetatie: In het poeltje stonden geen ondergedoken, drijvende of verticale waterplanten. Het
perceeltje rond de poel is volledig uitgerasterd. Binnen de omrastering staat o.a. Gewone es,
Haagbeuk, meidoorn, Schietwilg en Zwarte els. Vooral de hoog opgeschoten Schietwilgen vormen een
forse bomengordel die zorgen voor (te) veel beschaduwing op het water.

Knelpunten en beheer: Het landhabitat omheen deze poellocatie is geschikt voor amfibieën maar de
poel zelf lijkt momenteel eenmaat voor niets, deels omdat het water gedurende de ganse dag volledig
wordt beschaduwd waardoor het niet voldoende kan opwarmen. Ook voor waterplanten is het
hierdoor moeilijk(er) om zich te vestigen en te handhaven. Alle bomen binnen het uitgerasterde deel
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kappen zou een beheersuggestie kunnen zijn maar aangezien zo’n ‘boomeilandje’ in een weide ook
wel een ecologische waarde heeft, ligt deze keuze toch niet voor de hand. De aanleg van één of
meerdere zonbeschenen poelen in ditzelfde weilandcomplex geniet dan ook de voorkeur. Een dichte
poelcluster (met enkele nieuw aan te leggen poelen) is hier zeker mogelijk en wenselijk, vooral omdat
een deel van deze graslanden in de winter plasdras staat (zie 6.5). Langsheen de perceelsranden
waarop dit weidepoeltje is gelegen, staan een aantal bomen. Het gaat om Gewone es (10), Gewone
vlier (1), meidoorn (1), populier (2), Schietwilg (18) en Zomereik (1). Enkele van deze bomen werd
recent aangeplant, een aantal is oud, sommige worden periodiek geknot, andere niet. Deze
bomenrijen zijn geschikt als broedplaats voor o.a. Boomkruiper en Steenuil (Figuur 26).

Figuur 26 Voor soorten als Steenuil is er in een uitgekleed landschap jammer genoeg geen plaats meer. Meer 
knotwilgen (die duurzaam worden onderhoud) is één van de maatregelen die dit sympathieke uiltje weer een 
toekomst zou kunnen bieden (foto: Norbert Huys). 

De bomen en struiken sluiten echter niet overal op elkaar aan. Indien de open ruimtes in de
houtkanten zouden kunnen worden opgevuld met soorten als Gelderse roos, Kardinaalsmuts,
meidoorn, Rode kornoelje, Sleedoorn en andere bloesem en besdragende inheemse heesters, dan
zou dit weilandcomplex ook aantrekkelijk kunnen worden voor schaarsere struweelsoorten als
Grasmus en misschien zelfs Spotvogel. Het takkenhout dat rest bij periodiek knotonderhoud kan dan
worden verwerkt in de perceelsranden. Zeker wanneer gestapeld takkenhout overgroeid geraakt met
bramen, vormt dit ideale voedselbronnen voor nectarzoekende insecten.

Belang: De fuikbemonstering (uitgevoerd op 21 april 2021) leverde drie Alpenwatersalamanders en
negen Vinpootsalamanders op. De schepnetbemonstering (uitgevoerd op 15 juli 2021) was goed voor
slechts één larve van een Vinpootsalamander/Kleine watersalamander. Het aantal volwassen
watersalamanders en vooral het aantal larven lag onder de verwachting, zeker voor een locatie aan
de rand van een Natura 2000 gebied. Maar de aanwezigheid van beide soorten vormt wel een goed
uitgangspunt om te pogen deze lokale (vermoedelijk relatief kleine) populaties een boost te geven.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Aalmoezenijestraat 6: tuinvijver (9860 Landskouter)

Figuur 27 Tuinvijver aangelegd op kunstmatig substraat aan de zuidrand van het Aelmoeseneiebos. Van alle 30 
bemonsterde poellocaties was dit één van de betere, zowel tijdens de fuikbemonstering als tijdens de 
schepnetbemonstering. Een mooi voorbeeld van hoe een ecologisch ingerichte tuinvijver (zelfs op kunstmatig 
substraat) een mooie herpetologische meerwaarde kan bieden (foto: Bernard Van Hoeylandt). 

Beschrijving van de omgeving: Deze tuinvijver maakt deel uit van een omvangrijke ecologische tuin
aan de zuidrand van het Aelmoeseneiebos. Het noordelijk aangrenzend bosbestand werd (in april
2018) gekarteerd als een biologisch zeer waardevol zuur eikenbos. Aan de zuidrand wordt de tuin
door de Aalmoezenijestraat gescheiden van een akker op lemige bodem.

Vegetatie: De poel werd aangelegd in 2018 op een kunstmatig substraat (EPDM folie). Zo goed als
alle vegetatie werd in de poel uitgezet. De ondergedokenwatervegetatie bestaat o.a. uit (weinig) Fijne
waterranonkel en Parelvederkruid. Als drijvende waterplanten werden Kikkerbeet, Krabbescheer,
Watergentiaan en Witte waterlelie ingebracht. In de oeverzone staat Gele lis en Genadekruid.
Ondanks het artificiële karakter, oogt de poel erg ‘natuurlijk’.

Knelpunten en beheer: Aanvankelijk was het de bedoeling dat (een deel) van de tuinvijver als
zwemvijver zou worden gebruikt. Door bladval werd het water echter troebel, waardoor de piste van
zwemvijver werd verlaten. In de tweede winter na aanleg werd alle bladval geruimd en werden
zuurstofplanten ingebracht. Hierdoor werd het water erg helder en werd dit een interessant
voortplantingslocatie voor amfibieën. De afwezigheid van vis is hiervoor ongetwijfeld de belangrijkste
verklaring. Van zodra (bewust of onbewust) vis in de vijver zou komen, zal het herpetologisch belang
op korte termijn erg snel dalen.
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Bij de ingebrachte planten zitten enkele invasieve exoten. De meest ‘gevaarlijke’ is Parelvederkruid
(zie ook 4.6). Stilaan neemt de soort een groter deel van het wateroppervlak in waardoor een deel
van de plantjes periodiek moet worden verwijderd. Hierbij is het erg belangrijk dat deze verwijderde
plantjes niet in de natuur terecht komen. Parelvederkruid kan een dichte plantenmassa vormen langs
oevers en in ondiep water waardoor inheemse oever en waterplanten kunnen worden
weggeconcurreerd. Door een afname van zonlicht en zuurstof in het water worden andere
waterplanten en dieren dan negatief beïnvloed. In water met een laag zuurstofgehalte vertraagt
bovendien ook de vertering van plantenresten, waardoor de bodem volledig bedekt raakt met
onverteerd materiaal (bron: Ecopedia). Groei van Parelvederkruid in een kunstmatige omgeving kan
doorgaans relatief goed worden gecontroleerd maar eens de soort in natuurlijke wateren terecht
komt, is het moeilijk om ze nog onder controle te krijgen omdat de plant makkelijk in stukken breekt
en ook vlot terug groeit vanuit kleine fragmenten (bv. stukjes stengel die in de bodem achterblijven
of op het water wegdrijven). Een effectief beheer richt zich op het zo volledig mogelijk verwijderen.
Handmatig verwijderen verdient indien mogelijk steeds de voorkeur omdat hiermee de planten
nauwkeuriger kunnen worden verwijderd dan met machinale middelen. Parelvederkruid heeft echter
een diepere worteling (in de sliblaag) waardoor het moeilijker is deze volledig te verwijderen en een
intensievere nazorg noodzakelijk is. Aangezien het Parelvederkruid in een pot in de vijver werd
ingebracht, kan deze soort gemakkelijk uit de vijver worden verwijderd. De eigenaar is bereid om alle
(invasieve) exoten te vervangen door inheemse soorten.

De tuinvijver oogt heel erg goed: het water (deels stadswater, deels bijgepompt uit een eigen
regenput) is glashelder, de vijver valt nooit droog, en met de nabijheid van het Aelmoeseneiebos is er
veel geschikt landhabitat aanwezig. Ook in de tuin zorgen rommelhoekjes, ongemaaide restruimte en
composthopen voor interessante foerageer en schuilmogelijkheden.

Belang: Bij de selectie van de 30 poellocaties waren de verwachtingen voor de poelen in/nabij het
Aelmoeseneiebos hoog. De resultaten vielen echter tegen (zie 4.1, 4.2, 4.3 en 4.5). Het was dan ook
een opsteker om ook een goede amfibieënpoel in de sample te hebben. Bij de fuikbemonstering (op
18 april 2021) werden 17 Alpenwatersalamanders en 14 Vinpootsalamanders gevangen. Toen zaten
ook 48 larven van Gewone pad in de fuik. De schepnetbemonstering (uitgevoerd op 3 augustus 2021)
was goed voor acht larven van Alpenwatersalamander en 66 larven van Vinpootsalamander/Kleine
watersalamander. Dit is een relatief hoog aantal, zeker omdat de vijver door de aanwezigheid van
veel ondergedoken en drijvende vegetatie niet optimaal kon worden bemonsterd. Op de oevers
werden ook drie Bastaardkikkers en eenmeerkikker opgemerkt. Vijf soorten in een recent aangelegde
(visvrije) vijver, amper drie jaar na de aanleg, maakt voldoende duidelijk dat ook kunstmatige
tuinvijvers in geschikt habitat een enorm potentieel kunnen hebben. Campagnes waarbij de aanleg
van dergelijke locaties door (lokale) overheden zou worden gestimuleerd (of misschien zelfs deels
gefinancierd) zouden in heel wat tuinen amfibieënpopulaties een boost kunnen geven of toch
minstens een stapsteenfunctie kunnen vervullen zodat kikkers, padden en salamanders zich vlotter
door een sterk versnipperd landschap zouden kunnen verplaatsen.

De eigenaar gaf aan dat hij bij het tuinonderhoud en werkzaamheden in de bosrand regelmatig
Hazelwormen ziet. De aanwezigheid van dit schaarse reptiel in de omgeving van het Aelmoeseneiebos
is bekend. In www.waarnemingen.be steken verschillende waarnemingen maar er werd nog nooit
een gerichte inventarisatie opgezet (bv. met behulp van reptielplaten) (Figuur 28). De oudste
waarneming dateert van 15 augustus 2006 maar vermoedelijk is deze soort hier altijd al aanwezig
geweest. Dat mag worden afgeleid uit het toponiem ‘Slangenwegel’, de naam van een doodlopend
zijstraatje van de Aalmoezenijestraat. In woongebieden waar Hazelwormen voorkomen, is de soort
bij de meeste inwoners doorgaans onbekend. Bij toevallige waarnemingen (bv. bij het maaien van
gazon of het keren van de composthoop) gebeurt het niet zelden dat Hazelwormen worden gedood,
uit vrees dat het om een giftige slang zou kunnen gaan. Goed opgezette, gerichte
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sensibiliseringscampagnes kunnen vermijden dat Hazelwormen uit onwetendheid worden gedood.
Naast algemene uitleg over de ecologie van de soort wordt best ook info gegeven over hoe tuinen
aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor deze pootloze hagedis. Het mag dan wel geen amfibie
zijn, toch is dit één van de high profile soorten in het Rodeland en deze soort verdient het dan ook
om voor het voetlicht te worden geplaatst, zowel in de buurt van het Aelmoeseneiebos als in de ruime
omgeving van de Makegemse bossen. Voor meer beheeradvies voor Hazelwormen verwijzen we naar
6.5.

Figuur 28 Waarnemingen van Hazelworm in (de omgeving van) het Aelmoeseneiebos (bron: 
www.waarnemingen.be). 

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Gewone pad,
Bastaardkikker, meerkikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Aalmoezenijestraat 1: tuinvijver (9860 Landskouter)

Figuur 29 Klein tuinvijvertje met glashelder water en veel waterplanten. Hoewel hier tijdens de fuikbemonstering 
zowel Alpenwatersalamander als Vinpootsalamander werd gevangen, konden bij de schepnetbemonstering geen 
larven van deze soorten worden gevonden. De aanwezigheid van Zonnebaars kan hiervoor mogelijk een verklaring 
zijn (28 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Dit kleine vijvertje ligt in een omvangrijke tuin die aan de noordrand
grens aan het Aelmoeseneiebos. Ten westen van de tuin ligt een akker op lemige bodem, ten zuiden
een zeer soortenarm grasland. De locatie werd weerhouden op aangeven van gebiedsexperten én op
basis van de positieve resultaten die werden bekomen in een private tuinvijver van een overbuur (zie
4.4).

Vegetatie: Zoals wel vaker het geval is bij kunstmatige tuinvijvertjes, werd ook hier bijna alle vegetatie
ingebracht. Onderwater neemt (en niet op soort gedetermineerd) hoornblad bijna de volledige
waterkolom in; drijvende waterplanten bedekken voor een groot deel het wateroppervlak. In de
aangelegde oeverzone staat weinig Gele lis, Gewone engelwortel, Pitrus, Riet en Wolfspoot.

Knelpunten en beheer: In de tuin ligt ook een grotere poel die op het eerste gezicht interessanter leek
voor amfibieën. Ook hier werden waterplanten uitgezet (o.a. Gele plomp, Grote waterweegbree,
Krabbenscheer) maar omdat de eigenaar aangaf dat ook Goudwindes in deze vijver werden uitgezet
én omdat een eerdere fuikbemonstering hier geen amfibieën had opgeleverd, werd deze locatie niet
weerhouden voor verder onderzoek en werd enkel het kleinere vijvertje opgevolgd. In dit vijvertje
werd Zonnebaars aangetroffen (Figuur 30). Van Zonnebaars is bekend dat de soort een negatieve
impact heeft op de inheemse fauna door predatie van insecten, larven en amfibieën. Inheemse
predatoren zien zo hun prooidieren afnemen. In gesloten watersystemen kan dit tot
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voedselcompetitie leiden. Ook de reproductie van inheemse vissoorten en amfibieën kan worden
belemmerd door vraat van eieren. Zonnebaars kan bovendien ook drager zijn van uitheemse
parasieten. De impact van deze parasieten op inheemse soorten is voorlopig nog onduidelijk maar
omwille van het hoge risico voor de biodiversiteit wordt de soort in België als problematisch
geïdentificeerd (bron: www.ecopedia.be). Het is dan ook jammer dat het uitzetten van deze (en
andere) vissoort(en) het herpetologisch potentieel van heel wat tuinvijvers sterk negatief beïnvloedt.
De eigenaar geeft aan zelf geen Zonnebaars te hebben uitgezet. Mogelijk is de soort hier terecht
gekomen via legsels op planten die in de tuinvijver werden uitgezet.

Figuur 30 In dit kleine tuinvijvertje werden tijdens de schepnetbemonstering meerdere Zonnebaarzen gevangen. 
Door de aanwezigheid van deze exotische soort wordt het herpetologisch potentieel van dit fraaie tuinvijvertje sterk 
negatief beïnvloed (foto: Jelger Herder/RAVON). 

Belang: Deze locatie werd met fuiken bemonsterd op 18 april 2021, wat resulteerde in drie
Alpenwatersalamanders en één Vinpootsalamander. Bij de schepnetbemonstering konden echter
geen larven van deze soorten worden vastgesteld. Zoals eerder aangehaald, kan dit vermoedelijk
worden verklaard door de aanwezigheid van Zonnebaars. De eigenaar meldde dat in de andere
waterpartijen in de tuin erg veel ‘groene’ kikkers aanwezig zijn (schatting: 50 100 exemplaren).
Vermoedelijk gaat het in hoofdzaak om exotische meerkikkers, aangezien deze kikkers volgens de
bewoners (vooral op zachtere zomeravonden) erg lawaaierig kunnen zijn. Het lijkt ernaar dat deze
locatie vooral voor exotische soorten een hotspot is maar dat de inheemse (watergebonden) fauna
hier sterk onder te lijden heeft. Om deze balans te keren, zou alle vis uit elk van de waterpartijen
moeten worden verwijderd. Dit is niet alleen praktisch moeilijk realiseerbaar, maar vaak gaat dit
advies ook in tegen de wil van de eigenaar. Het lijkt dan ook beter om in te zetten op de aanleg van
nieuwe (visvrije) poellocaties in de omgeving.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Stuivenberg 32: tuinvijver (9860 Landskouter)

 
Figuur 31 Een ecologisch interessante tuin met vijver, omgeven door een landschap dat wordt gedomineerd door 
akkerbouw. De aanwezigheid van dergelijke ‘groene eilanden’ is van groot belang voor soorten met een beperkte 
dispersiecapaciteit, zoals amfibieën (22 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze vijver ligt in een erg grote tuin die op de perceelsranden wordt
afgegrensd door hoog doorgeschoten knotbomen (o.a. Gewone es, populier, Schietwilg) en goed
ontwikkelde, brede braamkoepels, die een ecologisch interessante mantelzoom overgang vormen
naar het ‘gazon perceel’ waarin de vijver werd uitgegraven. Tijdens een terreinbezoek (in augustus
2003) werd de tuin nog gekarteerd als een zeer soortenarm graslandmet veedrinkpoel omgeven door
een vrij groot, open akkercomplex op lemige bodem.

Vegetatie: In de vijver werden een aantal waterplanten uitgezet. Het gaat vooral om Gele plomp,
hoornblad, Snoekkruid en Witte waterlelie. Hier werd ook Parelvederkruid opgemerkt.
Parelvederkruid is een invasieve exoot (zie ook 4.4). Het natuurlijke verspreidingsareaal van deze
soort ligt in Zuid Amerika. De plant werd in Europa geïntroduceerd als sier en zuurstofplant voor
aquaria en tuinvijvers. In 1983 werd ze voor het eerst in het wild in België aangetroffen. De soort kan
heel dichte plantenmassa’s vormen en kan op die manier verhinderen dat direct zonlicht in de
waterkolom kan doordringen waardoor het zuurstofgehalte daalt, wat negatieve gevolgen heeft op
het natuurlijk evenwicht. De oevervegetatie is goed ontwikkeldmet een brede, gevarieerde zoommet
o.a. Gele lis, Gevleugeld hertshooi, Grote egelskop, (weinig) Grote lisdodde, Grote kattenstaart,
Heelblaadjes, Koninginnekruid, Mannagras, Moeras vergeet mij nietje, Veenwortel, Veldlathyrus,
Watermunt en Wolfspoot. Ook hier werden enkele exoten aangetroffen met o.a. Mansbloed, een
soort die inheems in Zuidwest Azië, Noord Afrika en West Europa en veelvuldig wordt gebruikt als
tuinplant.
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Knelpunten en beheer: De vijver is tijdens de warme en droge zomers van 2018, 2019 en 2020
drooggevallen en werd in september 2020 volledig geruimd. Alle geruimde specie werd ter plaatse
dun gespreid. Hoewel tijdens de fuik en schepnetbemonstering geen vissenwerden opgemerkt, geeft
de eigenaar aan dat de vijver na de ruiming werd bepoot met een 70 tal goudvissen. Dit zal
zondermeer een succesvolle voortplanting van amfibieën (en dan vooral van watersalamanders)
negatief beïnvloeden. De eigenaar gaf aan dat dit vroeger een ‘ganzenpoel’ was, waarin een tiental
witte boerenganzen door betreding, uitwerpselen en vraat de waterkwaliteit negatief beïnvloedden.
Door het verlagen van het visbestand (door droogval), de ruiming en het verwijderen van ganzen, is
deze locatie momenteel veel interessanter geworden voor amfibieën.

De aanwezigheid van Parelvederkruid vormt een mogelijks aandachtspunt. Het is aangewezen om
deze pestsoort te verwijderen. De enige efficiënte manier om deze exoot te bestrijden, bestaat erin
om de plant integraal (wortel incluis) manueel te verwijderen. Plantenresten mogen niet op de oever
worden achtergelaten aangezien de soort zichzelf via vegetatieve voortplanting snel kan
vermenigvuldigen, zelfs uit een klein stukje van de plant. Na verwijdering moet de locatie regelmatig
worden gecontroleerd op hergroei zodat een nieuwe vestiging onmiddellijk kan worden opgemerkt.
De soort woekert vooral tijdens warme zomers, waarbij de biomassa op een week tijd kan
verdubbelen. Beter voorkomen dan genezen en hoe dan ook aandachtig op te volgen.

Omheen de vijver staat een vijftal grote populieren. Vooral de exemplaren die het dichtst tegen het
water staan zorgen voor bladval in/beschaduwing op het water. De eigenaar overweegt om deze
bomen te laten vellen.

Belang: Tijdens de fuikbemonstering werden drie adulte Alpenwatersalamanders en 23 volwassen
Vinpootsalamanders vastgesteld en kon ook succesvolle voortplanting van Gewone pad worden
aangetoond. De schepnetbemonstering was goed voor vijf larven van Alpenwatersalamander en
zeven larven van Vinpootsalamander. De vastgestelde aantallen van volwassenwatersalamanders zijn
op regionale schaal zeker niet slecht. Belangrijk: in het blok dat wordt begrensd door de Stuivenberg,
de Rooberg en de Geraardsbergsesteenweg zijn slechts twee waterlocaties aanwezig. Het behoud van
deze locaties is voor amfibieën dan ook van belang om een goede connectiviteit te kunnen
garanderen, zeker omdat het omgevend landhabitat hier wordt gedomineerd door akkerbouw, wat
het voor kikkers, padden en salamanders niet gemakkelijk maakt om hier stand te houden of zich te
kunnen verplaatsen.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Gewone pad,
Bruine kikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Rooberg 33a: tuinvijver (9860 Landskouter)

Figuur 32 Deze tuinvijver, aangelegd op een kunstmatig substraat, was met 37 exemplaren voor 
Vinpootsalamander de op één na beste locatie van alle onderzochte poelen. Jammer genoeg kon bij de 
schepnetbemonstering geen enkele salamanderlarve worden gevangen. De grote aantallen goudvis (100+) zijn 
hier vermoedelijk niet vreemd aan (5 augustus 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze vijver ligt in een tuin vlakbij de dorpskern van Landskouter. De
tuin grenst in het zuiden aan een blok dat (in september 2002) werd gekarteerd als een soortenarm
permanent cultuurgrasland. Deze weilanden lopen naar het zuiden toe op en gaan over in hoger
gelegen akkers op lemige bodem.

Vegetatie: Dit is een typische tuinvijver met een klassiek ‘tuincentrum’ aanbod aan waterplanten.
Onder water neemt hoornblad een groot deel van de waterkolom in. De drijvende watervegetatie is
beperkt tot enkele vlekjes Kikkerbeet, weinig kroos, Waterdrieblad, Watergentiaan en Witte
waterlelie. Een ondiepe moeraszone werd ingeplant met o.a. Grote boterbloem, Grote egelskop,
Holpijp, Kleine watereppe, Penningkruid, Pitrus, Snoekkruid, Waterdrieblad en Watermunt.

Knelpunten en beheer: De tuinvijver, aangelegd in 1997 op een kunstmatig folie substraat, wordt
deels gevoed met stadswater, deels met water dat uit de regenpunt overloopt en deels met
oppervlaktewater dat van de hoger gelegen weilanden in de tuin afstroomt. De vijver (met een
maximale diepte van ca. 2 m) komt hierdoor nooit droog te staan. Het water oogt erg helder, al heeft
zich de voorbije jaren toch een dik pak dood organisch materiaal op de bodem geaccumuleerd en
dringt een ruiming zich op.
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Volgens de eigenaar was deze locatie tot enkele jaren geleden een lokale hotspot voor Bruine kikker
en (in mindere mate) Gewone pad. Recent zijn beide soorten zo goed als verdwenen. De eigenaar
geeft aan dat de kwaliteit van het water dat van de hoger gelegen weilanden de vijver instroomt
hiervan de oorzaak zou kunnen zijn. Of dit inderdaad zo is, kon niet worden achterhaald. Wat wél
duidelijk is, is dat de grote aantallen goudvis hier de ecologische draagkracht van de tuinvijver
overschrijden en ervoor zorgen dat deze locatie minder geschikt is geworden als voortplantingsplaats
voor amfibieën. De eigenaar is bereid om het visbestand in de tuinvijver aanzienlijk te verlagen. In
functie van amfibieën zou het verwijderen van alle vis de beste optie zijn. Aangezien dit doorgaans
niet strookt met de intentie van de eigenaars, is de aanleg van nieuwe, visvrije amfibiepoelen in de
onmiddellijke omgeving een optie die zeker op haalbaarheid moet worden onderzocht. Een snelle
kolonisatie én succesvolle voortplanting door amfibieën lijkt hier een garantie.

Belang: Bij de fuikbemonstering (uitgevoerd op 18 april 2021) werden acht Alpenwatersalamanders
en 37 Vinpootsalamanders gevangen. Voor Vinpootsalamander was dit het op één na hoogste aantal
van alle bemonsterde locaties. Enkel in een poel die recent op particulier terrein werd aangelegd door
de Bosgroep Midden Oost Vlaanderen werden meer exemplaren gevangen (zie 4.18). Binnen de
begrenzing van het projectgebied is dit voor deze provinciaal prioritaire soort dus geen onbelangrijke
tuinvijver. Bij de schepnetbemonstering (uitgevoerd op 5 augustus 2021) werd echter geen enkele
larve gevangen, noch van Alpenwatersalamander, noch van Vinpootsalamander.

De negatieve impact van predatie door vis op legsels en larven van watersalamanders werd eerder al
besproken. Onderzoek toont aan dat watersalamanders snel een ‘anti predator’ gedrag kunnen
ontwikkelen wanneer ze in een omgeving komen waarin veel predatoren aanwezig zijn. Dit
veronderstelt wel dat de prooi de predator als een mogelijke bedreiging herkent. Bij natuurlijke
predatoren is die herkenning en het daaraan gekoppelde ontwijkgedrag doorgaans aangeboren. Bij
larven van watersalamanders werd echter vastgesteld dat ze exotische soorten niet altijd herkennen
als een mogelijke bedreiging, daardoor geen anti predator gedrag vertonen en bijgevolg een
gemakkelijke prooi vormen voor de predator (Cox & Lima, 2006). Ook het omgekeerde werd
vastgesteld: larven van watersalamanders die in een niet prederende exotische vissoort toch een
gevaar zien, daardoor onnodig een tijdrovend ‘anti predator’ gedrag vertonen en als gevolg sterven
doordat er onvoldoende tijd rest om naar voedsel te zoeken (Pearson & Goater, 2009). In een poging
om predatoren te vermijden kunnen amfibieën dus waakzamer worden of schuilen. Hierdoor verlaagt
de kans om te worden opgemerkt maar dit gaat wel ten koste van andere activiteiten als foerageren
en voortplanten. Eén studie onderzocht specifiek wat de impact is van de aanwezigheid van goudvis
op het seksueel gedrag van Alpenwatersalamanders (Winandy & Denoël, 2013). Hieruit bleek dat
Alpenwatersalamanders opmerkelijk minder seksueel gedrag vertoonden in een (experimentele)
omgeving mét goudvissen, omdat ze zich vaker/langer schuilhielden in dichte vegetatie om aan
predatie door goudvissen te ontkomen. Aangezien Alpenwatersalamanders (maar ook alle andere
inheemse soorten watersalamanders) vooral baltsen in de open waterkolom en net die open
waterkolom minder kon worden gebruikt door de aanwezigheid van goudvissen, heeft dit een
betekenisvolle negatieve impact op het voortplantingsgedrag. Minder voortplanting, minder larven
die op hun beurt een hoge kans op predatie hebben: dit zou een verklaring kunnen vormen voor de
afwezigheid van larven in deze tuinvijver.

Naast Alpenwatersalamander en Vinpootsalamander werden hier ook nog twee volwassen
Bastaardkikkers gezien.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Bastaardkikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: hoog
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 Schildershoek 21: tuinvijver (9860 Landskouter)
 

 
Figuur 33 Deze tuinvijver werd kort na de fuikbemonstering volledig leeg gepompt (4 juli 2021) (foto: Dominique 
Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze poellocatie maakt deel uit van een omvangrijke tuin, net ten
oosten van de deelgemeentegrens tussen Landskouter en Moortsele. In het zuiden wordt de tuin
begrensd door en vrij omvangrijk complex van lemige akkers; in het oosten ligt een klein eiken
haagbeukenbos met inplant van populier. In de zuidoosthoek van dit bos is ook nog een bunker van
het Gents Bruggenhoofd aanwezig. Het gaat om een achterliniebunker B36, die nu grotendeels is
afgesloten (enkel de schietgaten zijn vrij). De bunker staat grote delen van het jaar onder water en
lijkt daardoor minder geschikt als winterschuilplaats voor amfibieën.

Vegetatie: Bij het terreinbezoek op 4 augustus was alle vegetatie uit de tuinvijver verwijderd. In de
vergraven oeverzone staken nog enkele wortelstokken van Riet uit en op de oevers lagen enkele
restanten van Watergentiaan. De poel zal naar analogie met een andere vijver die in de tuin werd
aangelegd op kunstmatig EDPM substraat volledig kunstmatig worden aangelegd, incl. waterplanten
die in tuincentra zullen worden aangekocht.

Knelpunten en beheer: Deze locatie werd aanvankelijk op basis van een desktopanalyse weerhouden.
Bij een verkennend terreinbezoek kon de tuin niet worden betreden en werd bij een oppervlakkige
evaluatie vanaf de Langenwegel beslist om deze locatie op te nemen in de set van de 30 te
bemonsteren poelen. Later bleek dit een foute keuze: tijdens de fuikbemonstering bleek al gauw dat
in deze vijver veel vis zat en bij de schepnetbemonstering (op 4 augustus 2021) was de vijver volledig
leeg gepompt om teworden heraangelegd. De eigenaar gaf aan dat het zuidelijke (dieper uitgegraven)
deel zal worden ingericht als zwemvijver, terwijl de noordelijke helft als moeraszone zal worden
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aangelegd. De vijver zal worden bepoot met vis, wat meteen de potenties als voortplantingslocatie
voor amfibieën zal hypothekeren.

Figuur 34 De tuinvijver werd in het najaar heraangelegd als zwemvijver (zuidelijke helft) met moeraszone 
(noordelijk deel). Er zal jaarrond in watertoevoer worden voorzien. Droogval zal dus geen knelpunt vormen. Steile 
oeverwanden (zonder echte uitstapmogelijkheden) en bepoting met vis zal er echter voor zorgen dat dit geen 
interessante voortplantingslocatie voor amfibieën zal worden (19 januari 2022) (foto: Dominique Verbelen). 

Belang: Het ecologisch belang van dergelijke met vis bepootte zwemvijvers is doorgaans eerder
gering. Dat is hier niet anders: tijdens de fuikbemonstering werd geen enkele amfibie geregistreerd.
In de vlakbij gelegen tuinvijver werd wel een enkele Bastaardkikker waargenomen. Deze soort zal
vermoedelijk ook wel vrij snel opduiken in de nieuw aangelegde zwemvijver.

Aanwezige soorten amfibieën 2021:
Aanwezige soorten amfibieën 2021: Bruine kikker

Beheerprioriteit: laag
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 Konijnenwegel: bosvijver (9860 Landskouter)

Figuur 35 Bosvijver met in de oeverranden kwelgebonden soorten als Bittere veldkers, Bosbies, Holpijp, Moesdistel 
en Reuzenpaardenstaart. Door de aanwezigheid van (veel) karpers is het water erg troebel geworden (20 juli 2021) 
(foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze eutrofe vijver ligt in een relatief klein ‘bosje zonder naam’ en
wordt omgeven door verschillende deelgebieden van het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van het
zuidoosten van de Zandleemstreek’. Net ten zuiden ligt het Betsbergbos, dat enkel door twee
akkerpercelen van het bosje wordt gescheiden. Naar het westen toe ligt het bos ‘Hoek ter Hulst’ en
op iets ruimere afstand in het noorden vinden we het Aelmoeseneiebos. De bosvijver ligt in een
bosbestand dat (in april 2003) werd gekarteerd als een biologisch zeer waardevol alluviaal elzenbos
met kenmerken van een bronbos. Recent werden enkele aangrenzende percelen (aan de noord en
westrand) bebost.

Vegetatie: Op het water is veel algenbloei aanwezig. De oevervegetatie is goed ontwikkeld. Hier staat
o.a. Reuzenpaardenstaart. Dit is een soort die doorgaans groeit op plaatsen met horizontaal
bewegend grondwater. Gewoonlijk staat de soort in de omgeving van plekken waar kwelwater aan
de oppervlakte komt (Van den Bremt, 2006). In de oeverzonewerden ook nog andere kwelindicatoren
opgemerkt als Bosbies, Bittere veldkers, Holpijp en Moesdistel. In de brede oevergordel staan ook
grondwater gebonden soorten die niet van kwel afhankelijk zijn als Beekpunge, Gele lis, Gevleugeld
hertshooi, Gewone engelwortel, Grote kattenstaart, (weinig) Grote waterweegbree, Grote wederik,
Harig wilgenroosje, Koninginnekruid en Moerasspirea. Geen van deze soorten domineert en alle
samen vormen ze een interessante, gevarieerde vegetatiegordel. Aan de zuidrand van de vijver staat
een grote Treurwilg waarvan de afhangende takken tot ver over het water hangen.
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Knelpunten en beheer: In de vijver zit veel vis. Het gaat vooral om karpers. Dit verklaart vermoedelijk
ook waarom het water zo troebel is. De karper is een benthivore vis en zoekt in het bodemsubstraat
voedsel, zoals muggenlarven en wormen. Volwassen karpers kunnen tijdens het voedsel zoeken met
hun bek tot 10 cm diepte in een slibbige bodem doordringen. Het volume en de kracht waarmee het
sediment tijdens het foerageren opgezogen wordt, is afhankelijk van de grootte van karper. Na
selectie van het voedsel, wordt het (fijne) bodemmateriaal door de kieuwen in de waterkolom
gebracht. Bij hogere dichtheden van de karper kan dit leiden tot vertroebeling (bioturbatie). Door diep
in de bodem te foerageren, kunnen karpers ook waterplanten ontwortelen en door excretie kunnen
grote aantallen karpers ook zorgen voor een verhoging van nutriënten zoals fosfaat. Vermoedelijk zijn
ook meerdere andere vissoorten in de vijver aanwezig. Enkel indien de vijver volledig zou worden
droog getrokken zal alle vis kunnen worden verwijderd. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat dit hier ooit
zal gebeuren, al geeft de eigenaar wel aan het visbestand aanzienlijk te willen verlagen.

Figuur 36 Een dode schubkarper die op 21 maart 2021 uit de vijver werd gehaald. De Schubkarper is - net zoals 
Spiegelkarper - een variant op de soort Cyprinus carpio en sluit van alle varianten nog het meest aan op de 
‘originele’ karper (waarnaar ook soms wordt gerefereerd als ‘Boerenkarper’) (21 maart 2021) (foto: Tomas Ooghe). 

De vijver werd geruimd in februari 2020 met een baggerboot (Figuur 37). Deze ruiming werd gevolgd
door een behandelingmet coccolietenkrijt omde organische sliblaag op de bodem te laten verkleinen.
Een regelmatige behandeling met coccolietenkrijt moet de biologisch afbraak van het slib bevorderen
en zal zo de voedingsstoffen die in het slib vastzitten vrijmaken. Normaal zou een dergelijke
behadeling het water helderder moeten maken door de stoffen in suspensie te versnellen en zou het
verzuring moeten neutraliseren. Ondanks de genomen maatregelen blijft het water in deze vijver
troebel.
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Figuur 37 Hoewel de vijver in februari 2020 nog werd geruimd met een baggerboot blijft het water erg troebel. Dit 
is vermoedelijk het gevolg van bioturbatie door vis (3 maart 2020) (foto: Tomas Ooghe). 

De vegetatie aan de noord en westrand van de vijver wordt jaarlijks door de eigenaar gemaaid om
een vrije doorgang tot het belendende perceel te kunnen behouden. Het maaisel wordt echter niet
verwijderd waardoor de vegetatie plaatselijk verruigt. Bij de maaibeurt wordt de oevervegetatie wel
grotendeels gevrijwaard al zou het beter zijn mocht een nog bredere gordel ongemaaid blijven.
Amfibieën houden zich in de zomer graag in zulke ongemaaide oevergordels op wanneer ze pas zijn
gemetamorfoseerd.

Belang: Bij de fuikbemonstering (uitgevoerd op 21 april 2021) werden in elk van beide fuiken ca. 50
dikkopjes van Gewone pad geregistreerd. De Gewone pad weet zich in tegenstelling tot de meeste
andere inheemse amfibiesoorten vrij goed te handhaven in stilstaande visrijke wateren. Uit die
gifklieren achter het oog (de paratoïden) wordt bufotoxine afgescheiden als verdediging tegen
predatoren. Dit gif is ook aanwezig in de legsels en de larven, waardoor de soort ook in deze
levensfases door vis wordt gemeden. Watersalamanders beschikken echter niet over een dergelijk gif
en voor deze soorten zit in deze vijver vermoedelijk dan ook te veel vis. Hoewel het herpetologisch
belang van deze vijver dus vermoedelijk eerder gering zal zijn, blijft elke voortplantingslocatie van
Gewone pad toch belangrijk (zie ook 4.10).

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Gewone pad
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Uilhoek: paddenpoel (9860 Moortsele)

Figuur 38 Dit is een erg belangrijke locatie voor de lokale populatie van de Gewone pad. Het behoud van dergelijke 
voortplantingslocaties is cruciaal, vooral omdat de soort het de voorbije decennia niet goed doet (20 juli 2021) 
(foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze (relatief grote) eutrofe waterpartij grenst in het noordoosten
aan een perceel dat (in april 2003) werd gekarteerd als een ecologisch zeer waardevol nitrofiel
alluviaal elzenbosje met inplant van populier. De poel is goed gebufferd tegen externe negatieve
invloeden. Ten noorden wordt het landgebruik bepaald door vochtige, soortenrijke permanente
cultuurgraslanden met relicten van moerasspirearuigtes. In het zuiden grenst de poel aan een
dotterbloemgrasland.

Vegetatie: De boomlaag van het aangrenzende elzenbos wordt gedomineerd door Zwarte els. De
kruidlaag wordt er bepaald door stikstof en vochtminnende soorten van voedselrijke milieus. De
vegetatie in en omheen de poel is vrij gevarieerd. In het water bepalen enkele vlekjes bloeiende
Veenwortel het bloeiaspect. Mannagras biedt aan watersalamanders geschikte plaatsen voor eiafzet.
Onderwater is vooral sterrenkroos abundant. De oevervegetatie bestaat o.a. uit Gele lis, Grasmuur,
Koninginnekruid, Moerasspirea, weinig Heelblaadjes, Penningkruid, Pitrus, Watermunt enWolfspoot.
In 2017 werd hier ook Boswederik opgemerkt (bron: www.waarnemingen.be). Langsheen de
noordelijke oever, grenzend aan een aarden landweg, staan vijf kleine Zomereikjes, een Hazelaar en
drie grote Schietwilgen.

Knelpunten en beheer: Deze poellocatie behoeft momenteel geen beheer. In het water wisselen
diepere, open stukken en delen die bedekt zijn met ondergedoken en drijvende watervegetatie elkaar
af. De poel is grotendeels zonbeschenen en is jaarrond waterhoudend. Omheen deze poellocatie
staan een aantal grote Schietwilgen die al lang niet meer werden geknot. Door het gewicht van fors
uitschietend staken, scheuren enkele van deze bomen open. Deze wilgen kunnen best zo gauw als
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mogelijk worden geknot om de levensduur te maximaliseren. Een periodieke knotbeurt in een cyclus
van 10 à 15 jaar lijkt aangewezen.

Belang: Jaarlijks trekken honderden amfibieën naar deze poellocatie om er zich voort te planten.
Hierbij moet de Landskoutersesteenweg worden gekruist. In een poging het aantal
verkeersslachtoffers tot een minimum te beperken, werd in 2009 een overzetactie opgestart. Tabel 4
geeft een overzicht van de aantallen die de voorbije 10 jaar tijdens de heentrek werden geregistreerd.

Tabel 4 Overzicht van het aantal amfibieën (levend + dood) dat sinds 2009 tijdens heentrek werd geregistreerd bij 
de overzetactie langsheen de Landskoutersesteenweg (bron: www.hylawerkgroep.be).  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2020 2021
Alpenwatersalamander 1 1      1
Kleine watersalamander 1         
salamander (onbepaald)    3 31 8 1 2
Gewone pad 524 1.116 721 612 383 353 409 425 328 139
Bruine kikker 105 20 16 14 29 52 29 5 21 43
groene kikker 3        

Hieruit blijkt dat deze locatie vooral van belang is als voortplantingsplek voor de Gewone pad. Hoewel
de Gewone pad nog steeds de meest algemene amfibieënsoort is in Vlaanderen, lijkt de soort toch
gestaag achteruit te gaan. Uit een recente studie op basis van gegevens die sinds de jaren ’70 werden
ingezameld bij paddenoverzetacties in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland blijkt dat op heel wat
locaties de populaties van Gewone pad voortdurend afnemen (Petrovan & Schmidt, 2016). Die
achteruitgang is zelfs zo sterk dat de soort in beide landen bijna in aanmerking komt om te worden
opgenomen op de Rode Lijst. Er wordt overwogen om een dergelijke analyse ook uit te voeren op de
data van Vlaanderen want ook hier wordt vermoed dat de Gewone pad op termijn in de gevarenzone
zou kunnen terecht komen. Figuur 39 toont dat deze dalende trend zich ook duidelijk aftekent in het
aantal Gewone padden dat bij de overzetactie langsheen de Landskoutersesteenweg wordt
vastgesteld.

Figuur 39 Trend van het aantal Gewone padden (levend + dood) dat sinds 2009 tijdens heentrek werd 
geregistreerd bij de overzetactie langsheen de Landskoutersesteenweg (bron: www.hylawerkgroep.be).  

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine
watersalamander, Bastaardkikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021: Gewone pad

Beheerprioriteit: laag
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 Hoek ter Hulst: amfibieënpoel (9860 Moortsele)

Figuur 40 Recent aangelegd, klein bospoeltje. Een geringe inspanning, een beperkt financieel budget, met een 
grote ecologische meerwaarde (20 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Het poeltje is gelegen in een klein bosperceel dat (in april 2003) werd
gekarteerd als een eiken haagbeukenbos. Het omgevend landhabitat wordt vooral bepaald door
soortenrijk permanent cultuurgrasland (oost) en akkers op zandlemige bodem (noord). Het perceeltje
ligt recht tegenover ‘Hof ter Hulst’, in oorsprong hoogstwaarschijnlijk een laatmiddeleeuwse site met
walgracht en kasteel of heerlijke verblijfplaats dat vroeger toebehoorde aan de markies van Rode.
Vlakbij ligt ook ‘Hoek ter Hulst’, een bosfragment van 3,8 ha dat reeds als bos staat ingekleurd op de
Ferrariskaart en als onderdeel van de ‘Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek’ werd
erkend als Habitatrichtlijngebied en deel uitmaakt van het Europese Natura 2000 netwerk.

Vegetatie: De oevervegetatie wordt gedomineerd door (weinig) Grote wederik en Wolfspoot. De
hogere oeverzones worden ingenomen door o.a. Ridderzuring en Ruwe smele. Het poeltje wordt
omgeven door een gemengd bosbestand met o.a. Boskers, abelen, Spaanse aak, veel wilgen,
Winterlinde, Zachte berk en Zwarte els. Vermoedelijk werd een aantal van de wilgen aangeplant als
nectarplant voor honingbijen. Op het perceel staat immers een grote bijenhal.

Knelpunten en beheer: Dit klein, rond poeltje werd aangelegd door de Bosgroep Midden Oost
Vlaanderen en werd uitgegraven op privaat domein. In de directe omgeving zijn meerdere
poellocaties aanwezig. De meeste van deze locaties werden echter gekoloniseerd door vis en zijn
daardoor slechts in geringe mate geschikt als voortplantingslocatie voor amfibieën. De ecologische
meerwaarde van een visvrije amfibieënpoel mag zeker voor watersalamanders niet worden
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onderschat. Hoe klein dit poeltje ook mag zijn, toch is het een mooi voorbeeld van hoe kleinschalige
privé initiatieven lokaal kunnen zorgen voor een ecologisch meerwaarde.

Momenteel moeten hier nog geen beheerwerken worden uitgevoerd: het waterhoudend vermogen
lijkt in 2021 in orde, al zal droogval in warme, droge zomers een knelpunt kunnen vormen. De elzen
en wilgen aan de zuidzijde werden al eens afgezet om demate van beschaduwing te verlagen. De poel
staat niet in contact met de walgracht omheen ‘Hof ter Hulst’: kolonisatie door vis vormt dan ook
vermoedelijk geen directe bedreiging. Er kan worden overwogen om een aantal Zwarte elzen omheen
het poeltje af te zetten. Meer direct zonlicht op de poel zal deze locatie vermoedelijk nog
interessanter maken als voortplantingslocatie voor watersalamanders.

Belang: Ter hoogte van ‘Hof ter Hulst’ wordt als sinds 2013 een overzetactie georganiseerd om
amfibieën die zich in de walgracht willen voortplanten een veilige oversteek te kunnen bieden. Het
gaat om een schermactie, waarbij kikkers, padden en salamanders worden tegenhouden door
opstaande schermen en worden opgevangen in ingegraven emmers die elke dag worden
gecontroleerd. De resultaten van deze actie tonen aan dat de walgracht in hoofdzaak wordt gebruikt
door Gewone pad en Bruine kikker (Tabel 5).

Tabel 5 Overzicht van het aantal amfibieën (levend + dood) dat sinds 2013 tijdens heentrek werd geregistreerd bij 
de overzetactie langsheen Hoek ter Hulst (bron: www.hylawerkgroep.be). 
jaar 2013 2014 2015 2019 2020 2021
Alpenwatersalamander 9 2 1
Vinpootsalamander 1
Kleine watersalamander 1
salamander (onbepaald) 4 9 7 3 1
Gewone pad 438 480 537 637 540 434
Bruine kikker 37 58 20 11 35 7

Hoewel jaarlijks meer dan 400 Gewone padden levend de weg worden overgezet, werd deze soort
niet aangetroffen in de recent uitgegraven amfibieënpoel. Op zich is dit niet zo verwonderlijk: Gewone
padden hebben immers een uitgesproken voorkeur voor grotere, zonbeschenen, diepe
voortplantingslocaties, waarbij de aanwezigheid van veel watervegetatie geen must is. De walgracht
omheen de site van ‘Hof ter Hulst’ beantwoordt goed aan deze voorwaarden. Ook de aanwezigheid
van vis in die walgracht is voor Gewone padden geen knelpunt: zowel de legsels, larven als volwassen
padden weten zich immers beschermd tegen predatoren door de aanmaak van bufotoxine. Voor
watersalamanders ligt het verhaal anders: daarvoor is die gracht en vooral de aanwezigheid van vis
nefast. Mogelijk verklaart dit ook de erg lage aantallen die tijdens de overzetactie werden

vastgesteld. Het lijkt erop dat de nieuw gegraven amfibieënpoel voor een deel de lacune van een
geschikte voortplantingslocatie voor Alpenwatersalamander en Vinpootsalamander heeft ingevuld.

Tijdens de fuikbemonstering (op 8 juni 2021) werden hier 41 Alpenwatersalamanders en 17
Vinpootsalamanders gevangen. De schepnetbemonstering (op 20 juli 2021) was goed voor 55 larven
van Alpenwatersalamander en vijf larven van Vinpootsalamander en/of Kleine watersalamander.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Watermolenstraat: Hof ter Loo (9860 Moortsele)

Figuur 41 Winteropname van ecologisch waardevolle poellocatie langsheen de Watermolenstraat (30 januari 
2021) (Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze vierkante poel maakt deel uit van een uitgerasterd perceel dat
werd beplant met o.a. Esdoorn, Gewone es en Zwarte els. In het noorden wordt dit perceel begrensd
door de Watermolenstraat, in het oosten door de Molenbeek. Het westelijk aangrenzend perceel is
een restant van een oude, verruigende hoogstamboomgaard.

Vegetatie: Deze locatie werd niet bezocht tijdens de schepnetbemonsteringsronde (misverstand).
Aangezien de poelvegetatie tijdens deze ronde moest worden opgenomen, is deze info dan ook niet
beschikbaar.

Knelpunten en beheer: De locatie behoeft momenteel nog geen beheer, al zou een ruiming zeker geen
kwaad kunnen. De bamboe in de noordhoek lijkt zich niet over het ganse perceel te verspreiden, al is
en blijft dit een soort die beter kan worden verwijderd. In de zuidhoek kan de poel via een klein,
uitgegraven gootje afwateren naar de Molenbeek. Omgekeerd zal het water van de Molenbeek bij
piekdebieten vermoedelijk ook wel infiltreren in de poel, waardoor de kans op verontreiniging en/of
kolonisatie door vis aanzienlijk is.

Belang: Doordat de poel niet werd bemonsterd tijdens de schepnetronde is het niet gemakkelijk om
de ecologische waarde van deze locatie goed in te schatten. Toch mag worden aangenomen dat deze
poel enig herpetologisch belang heeft, als onderdeel van de poelencluster in de vallei van de
Molenbeek.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Sint Antoniusplein 10: grote kroospoel (9860 Moortsele)

Figuur 42 Deze poel was volledig bedekt voor exotisch Dwergkroos. Een ruiming van alle slib zou hier kunnen aan 
verhelpen (13 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: De poel ligt in de grote tuin van de voormalige pastorie van Moortsele
en wordt in het noorden begrensd door een bosbestand dat (in april 2003) werd gekarteerd als een
biologisch zeer waardevol nitrofiel alluviaal elzenbos, in het zuiden door een alluviaal elzen essenbos,
beide met ingeplante populieren. Zoals wel vaker het geval is in pastorietuinen staan ook in deze tuin
enkele grote Gewone beuken en lindes.

Vegetatie: Op 15 juli 2021 nam een dicht dek van Dwergkroos het volledige wateroppervlak in. Van
nature is Dwergkroos inheems in Noord Amerika. Het is niet volledig duidelijk hoe de soort uiteindelijk
in Europa terechtkwam, maar algemeen wordt aangenomen dat de soort met watervogels is
meegekomen. De eerste vondsten in Europa stammen uit 1966 en wellicht werd de soort in
Vlaanderen vanuit haar secundaire Europese areaal ingevoerd, voor het eerst in de loop van de jaren
‘80. De exacte verspreiding van deze exoot in Vlaanderen is ongetwijfeld weinig bekend. Wellicht
komt ze in grote delen van Vlaanderen reeds vrij algemeen voor maar wordt de soort vaak verward
met Klein kroos. De oevervegetatie wordt grotendeels gedomineerd door Oeverzegge. Langsheen de
noordrand komt Grote lisdodde talrijk voor. Deze hoge oevervegetatie is doorgroeid met heel wat
ruigtekruiden (vooral bramen, Grote brandnetel, Haagwinde, Kleefkruid). Hier staat ook weinig
Gewone brunel, IJle zegge, Moerasspirea en wat bamboe.

Knelpunten en beheer: De kroosproblematiek kwam ook eerder al aan bod (zie 4.1 en 4.2). Omdat
deze problematiek zich voordoet op heel wat locaties werd hierover advies gevraagd bij het Instituut
voor Natuur en Bosonderzoek (INBO). Deze wetenschappelijke onderzoeksinstelling werkt
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momenteel aan een advies over deze problematiek op vraag van waterbeheerders in de regio West
Vlaanderen waar dikke kroospakketten op kanalen en de IJzer voor overlast zorgen. Hoewel dit advies
nog niet is gefinaliseerd, werden de hoofdlijnen wel al doorgespeeld:

‘Bij de huidige kroosproblematiek in West Vlaanderen gaat het vooral gaat om Bultkroos en
Dwergkroos in een 20/80 verhouding. Beide soorten zijn binnen de kroossoorten uitgesproken stikstof
en fosforminnend. De kroosproblematiek is bij dominantie steeds te herleiden tot te veel nutriënten en
moet beschouwd worden als een eutrofiëringsverschijnsel. Dit kan van nature bv. bij veel bladval en
opstapeling van organisch materiaal en is dan te beschouwen als een fase in de verlanding van poelen.
In die zin zou het een teken kunnen zijn dat een ruiming zich opdringt. Voor poelen is ook het
omringende landgebruik (landbouw met bemesting) een oorzaak die kroosdekken kan bevoordelen.
Met Dwergkroos is er een bijkomend probleem: deze soort blijft de winter door aanwezig in het water
en kan daardoor in het vroege voorjaar al een voorsprong nemen op andere (kroos)soorten. Dit is zeker
het geval in zachte winters (die in de toekomst meer regel dan uitzondering zullen worden). Op deze
locaties kan de dominantie zich al vroeger inzetten. Bestrijden van kroos is eigenlijk ondoenbaar en
moet beschouwd worden als symptoombestrijding en vergt dus eerder een systeemgerichte aanpak
gericht op vermindering van nutriënten. Het effect van een dominant kroosdek zit hem vooral in de
zuurstofhuishouding, licht en temperatuursomstandigheden. Zuurstof kan via de lucht de waterkolom
niet meer bereiken. Dit probleem moet echter vooral worden gezien in combinatie met de
aanwezigheid van verterend organisch materiaal. Die combinatie kan tot zeer lage zuurstofgehaltes
leiden (een kroosdek alleen zal niet gauw leiden tot zeer lage zuurstofgehaltes). Licht is uiteraard ook
essentieel voor de groei van andere wortelende waterplanten die bij een gebrek eraan worden
benadeeld’ (mail Jo Packet, wetenschappelijk attaché INBO, 3 oktober 2021).

Net ten westen van de grote poel ligt een kleinere poel (die afwatert naar de grote). Ook die poel is
volledig bedekt met kroos. Zoals ook voorgesteld bij 4.2, lijkt het praktisch meest haalbaar om de
kleine poel te ruimen wegens grotere kans op natuurlijke droogval, gemakkelijker bereikbaar met
beheervoertuigen, een kleiner volume aan te ruimen slib en geen goed ontwikkelde vegetatiegordel
in de oeverzone. Die oevervegetatie bij de grote poel is wél goed ontwikkeld en wordt best behouden.
Hiervoor hoeft geen specifiek beheer te worden ingesteld (‘nietsdoen’ volstaat).

Belang: Net als bij de bemonstering van beide ‘kroospoelen’ in het Aelmoeseneiebos, lag ook hier het
aantal volwassen watersalamanders relatief laag. De fuikbemonstering (uitgevoerd op 12 mei 2021)
leverde 12 Alpenwatersalamanders en 14 Vinpootsalamanders op. De schepnetbemonstering
(uitgevoerd op 15 juli 2021) was wél vrij succesvol, met 12 larven van Alpenwatersalamander, 40
larven van Vinpootsalamander/Kleine watersalamander en zeven larven van ‘groene’ kikker. Het lijkt
ernaar dat zonbeschenen poelen met een dichte kroosbedekking geschikter zijn voor succesvolle
voortplanting dan beschaduwde kroospoelen (zie 4.15). Mogelijk warmt het water in zonbeschenen
kroospoelen toch nog voldoende op, terwijl de watertemperatuur in sterk beschaduwde kroospoelen
te laag ligt voor een succesvolle ontwikkeling van legsels en larven. De nood aan een ruiming van de
grote kroospoel lijkt dan ook minder urgent.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, ‘groene’ kikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Provinciaal natuurdomein Drooghout: dodaarsvijver (9860 Moortsele)

Figuur 43 Goed voor Dodaars en IJsvogel maar te visrijk om ook voor amfibieën interessant te zijn (19 juli 2021) 
(foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze kleine vijver werd (in mei 2018) gekarteerd als een biologisch
zeer waardevol eutroof water, omgeven door grote zeggevegetaties en rietland. Aan de noordkant
wordt deze locatie begrens door een kasteelpark met oude eiken en beuken. In het zuiden ligt een
erg interessant complex van soortenrijke permanente cultuurgraslanden, dotterbloemgraslanden,
moerasspirearuigtes en kwelrijke alluviale elzen essenbosjes. De afwisseling tussen al deze ‘natte’
habitattypes maakt van dit provinciaal domein een erg waardevol stukje natuur.

Vegetatie: In het water werd enkel Grof hoornblad opgemerkt. De oevervegetatie is vrij gevarieerd
met plaatselijk veel Grote lisdodde en enkele kleine, smalle rietkraagjes. In een ruiger stukje
langsheen de oostkant staan Grote kattenstaart, Heelblaadjes, Koninginnekruid, Moerasdroogbloem,
(weinig) Moerasspirea, Moerasvergeet mij nietje, Oeverzegge, Pitrus, Scherpe zegge, wat
Veenwortel, Wolfspoot en Watermunt. Centraal in de vijver ligt een klein eilandje waarop enkele
Zwarte elzen staan.

Knelpunten en beheer: Deze locatie werd weerhouden op basis van een aantal recente
waarnemingen van Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Gewone pad, Bruine kikker en
groene kikker in de onmiddellijke omgeving (bron: www.waarnemingen.be). De fuikbemonstering
(uitgevoerd op 25 april 2021) leverde echter geen amfibieën op en ook de schepnetbemonstering
(uitgevoerd op 19 juli 2021) bleef zonder resultaat. Tijdens beide bemonsteringen werden wel veel
Blauwbandgrondels gevangen (Figuur 44). Deze Oost Aziatische vissoort werd in 1960 per ongeluk
samen met Karpers of Graskarpers vanuit China ingevoerd in Roemenië en bereikte vanuit
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viskweekvijvers een jaar later de stromende wateren van het stroomgebied van de Donau. Van hieruit
begon de opmars doorheen gans Europa. In Vlaanderen werd de soort voor het eerst opgemerkt in
1992 in de Kleine Gete. De soort werd razendsnel verspreid, zowel door sportvissers maar ook als
verstekeling tussen pootvis. Tien jaar later had de soort gans Vlaanderen gekoloniseerd
(Vandelannoote et al., 1998). De blauwbandgrondel is een vraatzuchtige rover die door het prederen
op zoöplankton en eitjes van andere vissoorten een negatieve impact heeft op het aquatisch systeem.
Daarnaast kan de soort ook ziektes overdragen.

Figuur 44 Tijdens de fuik- en schepnetbemonstering werden hier veel Blauwbandgrondels gevangen (foto: Hugo 
Van Doorslaer).  

Naast Blauwbandgrondel werd in deze vijver ook al Blankvoorn, Giebel, Karper en Driedoornige
stekelbaars vastgesteld. Door de hoge dichtheid aan vis is deze locatie vijver niet echt geschikt voor
amfibieën. Aangezien de vijver nooit zal droogvallen, zal aan dit knelpunt vermoedelijk niet
(eenvoudig) kunnen worden verholpen. Voor het provinciaal natuurdomein Drooghout wordt een
uitgebreid natuurbeheerplan opgemaakt (de verkenningsnota werd op het ogenblik dat het
Poelenplan Rodeland werd opgeleverd reeds goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos).
Mogelijk kan de problematiek van te hoge dichtheden aan vis en aanwezigheid van invasieve
exotische vissoorten hierin worden aangepakt.

Belang: Door de aanwezigheid van veel vis én van Bastaardkikkers, is dit een aantrekkelijke plek voor
schaarsere broedvogels als Dodaars, IJsvogel en Waterral. Ook voor vleermuizen zijn open
waterpartijen, grenzend aan bos erg belangrijk, vooral als foerageergebied. Hoewel er nog geen
gericht onderzoek werd uitgevoerd naar libellen werden op deze locatie toch al 14 soorten gemeld
(Azuurwaterjuffer, Blauwe glazenmaker, Bloedrode heidelibel, Gewone oeverlibel, Grote keizerlibel,
Grote roodoogjuffer, Houtpantserjuffer, Kanaaljuffer, Kleine roodoogjuffer, Lantaarntje,
Paardenbijter, Smaragdlibel, Vuurjuffer, Watersnuffel).

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Bastaardkikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021: Gewone pad, Bruine kikker, ‘groene’ kikker
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Beheerprioriteit: laag
 Rattepas 17: amfibieënpoel (9860 Moortsele)

 
Figuur 45 Een omvangrijke poel achteraan een huiskavel. Hoewel deze locatie bij de schepnetbemonstering 
volledig was bedekt met kroos, werden hier toch veel larven van Vinpootsalamander gevangen (13 juli 2021) (foto: 
Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze poel ligt achterin een huiskavel van een oude boerderij. Het
omgevend soortenarm permanent cultuurgrasland werd recent gescheurd en omgezet naar een
maïsakker. Aan de zuidkant grenst een akker waarop in 2021 peulerwten werden verbouwd. Het
ruimere landschap is vrij gevarieerd waarbij vooral de nabijheid van enkele alluviale elzen
essenbossen geschikt landhabitat vormt voor amfibieën.

Vegetatie: De vegetatie van deze poel wordt gekenmerkt door een gesloten vegetatiedek, ontstaan
door een explosieve groei van kroos. Een dergelijke situatie waarbij een kroosdek het volledige
wateroppervlak bedekt, is doorgaans typerend voor waters met een hoge trofiegraad. Vooral de
aanwezigheid van Veelwortelig kroos is opvallend. In Vlaanderen is Veelwortelig kroos een vrij
algemene soort die echter achteruitgaat. Het verdwijnen van de soort hangt wellicht samen met een
globale achteruithang van de waterkwaliteit (Vanhecke, 2006). Naast enkele kleine vlekjes bloeiende
Veenwortel werden geen andere drijvende waterplanten vastgesteld. In de ondiepe oeverzone staat
o.a. Blaartrekkende boterbloem, Pitrus, Grote kattenstaart en grote zegges. Op een aantal plaatsen
werd kleine wilgenopslag vastgesteld. Verder van de oevers af wordt de vegetatie gedomineerd door
Gewoon struisgras en Engels raaigras. In de verruigde stukken staat o.a. Gewoon duizendblad, Grote
klaproos, Zilverschoon.
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Knelpunten en beheer: De poel wordt in het westen begrensd door een (verwaarloosd) akkerperceel
waarop in 2021 maïs werd verbouwd. Door de erg natte zomer van 2021 kon dit perceel echter niet
worden geoogst. De nabijheid van een intensief bewerkte akker vormt altijd een aandachtspunt, zeker
omdat het perceel afhelt naar de poel toe (op het perceel zit een hoogteverschil van ruim drie meter).
Contaminatie met agrochemische polluenten door inspoeling ligt hierdoor voor de hand. Indien het
opnieuw omzetten van de akker naar een weiland voor de eigenaar geen optie zou zijn, moet worden
gepoogd om de poel maximaal te bufferen. Dit kan door omheen de poel een akkerstrook van 10 m
niet langer te verbouwen. De poel kan ook van het bouwland worden afgeschermd door de aanplant
van een gemengde houtkant. Een dichte houtkant op basis van o.a. Gelderse roos, Gewone vlier,
Kardinaalsmuts, meidoorn, Rode kornoelje, Sleedoorn, … zou het insijpelen en/of inwaaien van
meststoffen en pesticiden voor een deel kunnen beperken. Op het terrein werd tijdens een
broedvogelkartering op 27 juni 2021 een zangpost van een Grasmus vastgesteld. Een bijkomende
houtkant zou niet alleen extra schuilmogelijkheden opleveren voor amfibieën maar zou eveneens
zorgen voor extra broedhabitat voor Grasmussen en andere struweelsoorten.

De eigenaar gaf aan dat deze poel volledig is drooggevallen in 2018, 2019 en 2020. Mogelijk zal dit er
toe hebben geleid dat (een aantal) larven van watersalamanders niet tijdig konden metamorfoseren.
Op 13 juli 2021 na een kletsnat voorjaar was hier wél nog voldoende water aanwezig. Omdat kan
worden aangenomen dat droge en warme zomers almaar vaker zullen voorkomen, lijkt het
aangewezen om de poel bij een volgende droogval volledig te ruimen. De geruimde bagger kan op de
aangrenzende akker worden gespreid aangezien hier toch geen zeldzame akkerflora voorkomt.

Op het erf en de aangrenzende huiskavel lopen 16 ‘boerenganzen’. Het is niet duidelijk in welke mate
de ganzen gebruik maken van de poel. Mogelijk houdt de dikke kroosmassa hen er uit weg. Mochten
de ganzen de poel toch veelvuldig gebruiken, dan zal dit de waterkwaliteit zeker nadelig beïnvloeden,
vooral door de uitwerpselen. Er kan worden overwogen om de poel gedeeltelijk of volledig uit te
rasteren. Voor de ganzen blijft dan de vlakbij gelegen oostelijke ‘visvijver’ (zie 4.16) beschikbaar.

Belang: De fuikbemonstering (op 9 mei 2021) was goed voor drie Alpenwatersalamanders en 21
Vinpootsalamanders. Tijdens de schepnetbemonstering (op 13 juli 2021) werden op 10 staalnames in
totaal 47 larven gevangen van Vinpootsalamander en/of Kleine watersalamander. De relatief hoge
aantallen van Vinpootsalamander zijn op zich al voldoende belangrijk om deze poel te behouden en
een plaats toe te kennen in de blauwe ecologische infrastructuur van het Rodeland. Ondiepe,
uitdrogende poelen als deze kunnen ook door doortrekkende steltlopers soms worden gebruikt als
tussenstop om even ‘bij te tanken’ tijdens de trek tussen de noordelijke broedgebieden en de
zuidelijke overwinteringsgronden. Op deze locatie worden regelmatig Witgatjes gezien.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: middelmatig
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 Rattepas 17: visvijver (9860 Moortsele)

Figuur 46 Klassiek voorbeeld van een poel die door bepoting met karper sterk aan ecologische waarde heeft 
ingeboet. Op deze locatie werd geen enkele watersalamander gevangen, hoewel de vlakbij gelegen poel ‘vol’ 
larven van Vinpootsalamanders zat. Of hoe het verschil tussen een visrijke en een visloze poel op eenzelfde 
perceel hier treffend wordt geïllustreerd (13 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen).  

Beschrijving van de omgeving: Deze poel ligt op 70 m ten oosten van de vorige locatie. De
beschrijving van de omgeving overlapt dan ook met die van de vorige locatie.

Vegetatie: In het water werden cultivars van Witte waterlelie aangebracht. Een viertal vlekjes houdt
stand. Op wat kroos na werd hier geen andere onderwater of drijvende vegetatie gezien. De
oevervegetatie is erg ruig met vooral Akkerdistel, Grote brandnetel, Haagwinde, weinig Mannagras
en wat Rietgras. De poel wordt omgeven door een verruigend hooiland. Boerenwormkruid, Gewoon
duizendblad, Klein streepzaad en Jakobskruiskruid zorgen er voor een gering, zomers bloeiaspect. Op
delen van het perceel werd veel duivenmest uitgevoerd. Mogelijk kan dit de aanwezigheid van
‘vreemde’ soorten als Boekweit, Doornappel, Hennep, Mariadistel en Zonnebloem verklaren.

Knelpunten en beheer: De poel is jaarrond waterhoudend doordat deze locatie wordt gevoed door
een bron. Tijdens de schepnetbemonstering (op 13 juli 2021) werden enkele grote karpers gezien en
konden een tiental kleine visjes worden gevangen. Hoewel het niet valt uit te sluiten dat er amfibieën
in de poel aanwezig waren, konden op geen van beide bemonsteringsmomenten kikkers, padden of
salamanders worden vastgesteld. De aanwezigheid van (mogelijk veel) vis lijkt hiervoor de meest
logische verklaring. Doordat de poel jaarrond door een bron wordt gevoed, lijkt natuurlijke droogval
weinig waarschijnlijk. Aangezien de eigenaar niet de intentie heeft om de poel droog te trekken om
alle vis te verwijderen, heeft het weinig zin om deze locatie verder op te volgen. Hopelijk wordt ook
de nabijgelegen amfibieënpoel niet gekoloniseerd of bepoot met vis. Mocht dat toch gebeuren, dan
zou ook die locatie snel en sterk aan herpetologisch belang kunnen inboeten.

Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Betsbergbos: grote bospoel (9860 Oosterzele)

Figuur 47 Dit is de enige poel in het Betsbergbos die jaarrond water houdt. De poel is eigenlijk een met water 
gevulde ontginning van Balegemse steen en ligt daardoor in een ‘kuil’ omgeven door steile hellingen. Een ruiming 
dringt zich op maar praktisch lijkt dit erg moeilijk realiseerbaar (30 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze langgerekte bospoel ligt in het westelijke deel van het
Betsbergbos in een bosbestand dat (in mei 2018) werd gekarteerd als een biologisch zeer waardevol
eiken haagbeukenbos. Het oostelijk deel van het bos is een zuur beukenbos. Verspreid over het ganse
domein staan een aantal monumentale eiken en beuken. Het aanbod aan staand en liggend dood
hout is hoog waardoor dit Habitatrichtlijngebied voor heel wat dood hout soorten erg interessant is.
Het Betsbergbos ligt op een tertiaire opduiking waarvan het hoogste punt op 63 m ligt en wordt
grotendeels omgeven door akkers op lemige bodem.

Vegetatie: Dit is een Ferraris bos. In de kruidlaag staan dan ook heel wat oud bos indicatoren. Vooral
Bosanemoon bepaalt in grote delen van het bos het bloeiaspect, naast soorten als Adelaarsvaren,
Boszegge, Daslook, Eénbes, Gevlekte aronskelk, Gewone salomonszegel, Muskuskruid en Slanke
sleutelbloem. De uitbundige voorjaarsflora staat in sterk contrast met de vegetatie in de bospoel die
volledig wordt bedekt door een dikke krooslaag. Op de oeverrand staan enkele pollen IJle zegge en
op de steile hellingen rond de poel slaan vooral Gewone es, Hazelaar, Tamme kastanje en Zomereik
spontaan op.

Knelpunten en beheer: De poel ligt in een uitgegraven depressie die het gevolg zou zijn van een
ontginning van Balegemse steen. Door de jaren en vermoedelijk zelfs eeuwen heen heeft bladval
en humusrijke bosbodem zich in deze ‘kuil’ geaccumuleerd, afglijdend van de steile hellingen rondom.
Hierdoor is de open, vrije waterkolom in de poel beperkt tot ca. 15 cm. De laag dood organisch
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materiaal daarentegen is 100 cm dik. Een ruiming dringt zich op maar door de steile hellingen die
de poel omgeven, ligt dit niet voor de hand. Indien deze bospoel in de toekomst zou droogvallen, kan
worden gekeken wat praktisch haalbaar is. Het slib verwijderen uit die stukken die het makkelijkst
(met beheervoertuigen) kunnen worden bereikt, zou al positief zijn. Deze poel is immers de enige
locatie in het Betsbergbos die (voldoende lang) water houdt. Voor amfibieën is dit dan ook een
belangrijke locatie. Naast de moeilijke toegankelijkheid zijn er ook nog andere knelpunten. Door de
kwetsbare voorjaarsflora is het immers niet aangewezen om de geruimde specie in het bos te
spreiden. Afvoer is dus aangewezen, maar ook hier zullen de steile hellingen vermoedelijk voor
praktische problemen zorgen. Een machinale ruiming zal verder nog worden bemoeilijkt doordat in
de poel een aantal kolossale boomlijken liggen.

Intussen kunnen een aantal andere initiatieven worden genomen. Iets ten noordoosten van de
langgerekte bospoel ligt een kleinere, ronde poel. Ook deze locatie is volledig dichtgeslibd met dood
organisch materiaal en zou moeten worden geruimd (Figuur 48).

Figuur 48 Vlakbij de vorige poellocatie ligt deze ronde poel die eveneens volledig is dichtgeslibd. Door de ligging 
langsheen een steil oplopende maar berijdbare bosweg lijkt het mogelijk om deze locatie te bereiken met 
beheervoertuigen. Een ruiming van alle dood organisch materiaal dringt zich op (30 juli 2021) (foto: Dominique 
Verbelen). 

De poel ligt langsheen een steil (maar berijdbaar) bospad dat leidt naar een boswachtershuisje.
Hierdoor is deze locatie meer toegankelijk voor beheervoertuigen dan de vorige. Indien deze
ruimingwerken zouden kunnenworden uitgevoerd, zouden amfibieën van het Betsbergbos alvast niet
meer afhankelijk zijn van één enkele locatie. Bovendien moet ook worden ingezet op de aanleg van
nieuwe poelen in de omgeving van dit stukje Europese topnatuur (zie 6.21).
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Belang: Een fuikbemonstering (uitgevoerd op 8 mei 2021) was goed voor 30 Alpenwatersalamanders
en 18 Vinpootsalamanders. De schepnetronde resulteerde in 35 larven van Alpenwatersalamander
en 129 larven van Vinpootsalamander. Op geen enkele van de 30 poelen die in het kader van het
Poelenplan Rodeland werden onderzocht, werden bij de gestandaardiseerde schepnetbemonstering
zoveel larven gevonden. Gelet op de oppervlakte van deze poel is het aannemelijk dat enkele
honderden salamanders jaarlijks naar deze poel trekken om er zich voort te planten. Op de natte
oevers zaten ook enkele juveniele Bruine kikkers. Ook deze soort zal hier ongetwijfeld legsels afzetten,
al werd er bij een snelle screening geen kikkerdril opgemerkt. Mogelijk bleven legsels onopgemerkt
doordat ze onder de dikke krooslaag verborgen zaten.

De ecologische waarde van dit geïsoleerde bosfragment is ongetwijfeld erg hoog. Door het private
karakter van het domein werden hier nog nauwelijks grondige inventarisaties uitgevoerd. Met
broedgevallen van Bosuil, Boomklever, Havik, Wespendief, Kleine bonte specht en Middelste bonte
specht is alvast duidelijk dat dit bos terecht werd weerhouden als Habitatrichtlijngebied (Figuur 49).

Figuur 49 Links: adult man Havik (31 mei 2020); rechts: volwassen mannetje Middelste bonte specht. Beide 
soorten vind je enkel in de ‘betere’ Rodeland-bossen. Een voldoende groot bos met veel oude Gewone beuken en 
Zomereiken, een hoog aanbod aan staand dood hout maar vooral veel rust zijn van belang. Ontoegankelijke 
private gebieden als het Betsbergbos voldoe alvast aan deze vereisten (foto’s: Filip Verbelen, Norbert Huys). 

Ook Iepenpage heeft in het bos een populatie. Voor amfibieën is vooral het grote volume aan liggend
dood hout erg interessant. Het gebrek aan voldoende geschikte voortplantingslocaties vormt echter
een knelpunt. Het zou zeker interessant zijn om dit bos ook eens goed te onderzoeken op de
aanwezigheid van Vuursalamander, zowel door in februari maart (schepnetbemonstering voor
larven) als in september oktober (nachtelijke zoektochten naar adulten). Hoewel het weinig
waarschijnlijk is dat er in Vlaanderen nog ergens onbekend relictpopulaties aanwezig zijn, lijkt het de
moeite om dit toch te proberen. Het bos voldoet immers zeker aan de habitatvereisten van
Vuursalamander.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Bruine kikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: hoog
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 Beekstraat 8: amfibieënpoel (9860 Oosterzele)

Figuur 50 Een recent gegraven poel die op korte tijd bijna volledig is dichtgegroeid met Grote lisdodde (3 augustus 
2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: De poel ligt net ten oosten van de Molenbeek. Het perceel waarop
deze poel werd uitgegraven, werd (in april 2003) gekarteerd als een biologisch zeer waardevol
alluviaal elzen essenbos. Het bos werd sindsdien deels gekapt, de poel werd aangelegd en de zone
tussen de uitgegraven poel en de Molenbeek is sterk verruigd.

Vegetatie: Watergentiaan is er de meest opvallende drijvende waterplant. In Vlaanderen is
Watergentiaan een uiterst zeldzame soort geworden. Er wordt een gestage afname van het aantal
groeiplaatsen vastgesteld. Na 1990 werd de soort in heel Vlaanderen nog slechts in vier
kilometerhokken waargenomen (Vanhecke, 2006). De soort prefereert wateren waarvan de bodem
periodiek wordt schoongeschuurd: oude ’s winters doorstroomde rivierlopen, afwateringskanaaltjes,
regelmatige geschoonde sloten. Hoewel ze ook in afgesloten en niet geschoonde wateren een
overheersende plaats kan innemen vooral in door vee bezochte doorbraakkolken ruimt zij hier op
den duur vaak het veld. De standplaats in Moortsele is niet echt typisch voor de soort, waardoor kan
worden vermoed dat de soort hier mogelijk als siergewas werd aangeplant. De poel wordt over de
ganse oppervlakte gedomineerd door Grote lisdodde. De oevervegetatie is erg gevarieerd. In de
meest vochtige zones wordt de vegetatie bepaald door Grote egelskop, Grote waterweegbree,
Moerasrolklaver, Pitrus, Watermunt en Wolfspoot. De hoger gelegen, droogvallende oeverstroken
worden ingenomen door Gewone engelwortel, Gewone smeerwortel, Grote kattenstaart,
Haagwinde, Harig wilgenroosje, Koninginnekruid, Moerasspirea, Pastinaak, Rietgras, Speerdistel en
Watermuur.
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Knelpunten en beheer: Deze poel werd aangelegd door de BosgroepMidden Oost Vlaanderen (2017).
De dominantie van Grote lisdodde vormt hier het belangrijkste aandachtspunt. Deze moerasplant
gedijt goed in milieus die aan ingrijpende veranderingen onderhevig zijn. De plant groeit bij voorkeur
op beschutte plaatsen, in wateren van beperkte omvang of in verlandingssituaties. Vooral vestigt zij
zich op luwe plekken in ondiep water waar veel slib en/of organisch afbraakmateriaal wordt afgezet
en die aldus met een weke moddermassa gevuld raken. Vallen zulke plaatsen droog, dan ontstaat het
ideale milieu voor Grote lisdodde. De massa’s organische resten komen dan met zuurstof in contact
en worden geoxideerd. Onder zulke omstandigheden kan de plant massaal kiemen en/of zich met
haar uitlopers zeer snel uitbreiden zodat ze niet zelden het hoofdbestanddeel van de begroeiing
wordt, mits de grond niet uitdroogt (Weeda et al., 1994). Grote lisdodde laat in de winter een
hoeveelheid strooisel achter, wat verdere verlanding in de hand werkt. Om verdere verlanding door
Grote lisdodde tegen te gaan, wordt aangeraden om de soort te maaien in de zomer en het strooisel
af te voeren. Maaien in de zomer (bij voorkeur eind juli, eventueel gevolgd door een tweede
maaibeurt in de nazomer) grijpt drastisch in op de planten: door het afmaaien in volle groei kan er
minder fotosynthese plaatsvinden. Dit leidt tot een verzwakking van de plant (Hermy et al., 2004).

Ook in de oeverzone staan heel wat verlandingsindicatoren. Vooral de opslag van wilgen en Zwarte
els zou op termijn problematisch kunnen worden. Alle jonge opslag wordt best jaarlijks verwijderd om
te verhinderen dat de poel zal evolueren in een elzenbroekbos. De grotere wilgen en elzen (vooral
langsheen de oostrand van de poel) kunnen best worden gekapt of als knotbomen worden beheerd
om beschaduwing op/bladval in de poel te beperken. De nabijgelegen Molenbeek treedt sporadisch
buiten haar oevers. Hierdoor bestaat de kans dat de poel wordt gekoloniseerd door vis. Ook infiltratie
van verontreinigd, voedselrijk beekwater kan de waterkwaliteit van de poel negatief beïnvloeden, al
zullen overstromingen van de Molenbeek niet kunnen worden verhinderd.

Belang: Tijdens de fuikbemonstering (uitgevoerd op 8 juni 2021) werden 57 Alpenwatersalamanders,
negen Kleine watersalamanders en 88 Vinpootsalamanders gevangen, goed voor een totaal van 155
watersalamanders. Op geen enkele van de 30 weerhouden locaties werden meer exemplaren
geregistreerd. In verhouding tot het aantal adulte exemplaren lag het aantal larven (11 van
Alpenwatersalamander en twee van Kleine watersalamander/Vinpootsalamander) eerder laag.
Opmerkelijk: er werd slechts één Bastaardkikker opgemerkt. Mogelijk is de poel voor deze soort te
sterk dichtgegroeid met Grote lisdodde. Hierdoor kon de schepnetbemonstering (op 3 augustus 2021)
niet optimaal worden uitgevoerd.

Tijdens de schepnetbemonstering werd hier ook een Grote spinnende watertor gevangen. Deze soort
komt vooral voor in grotere waterpartijen met waterplanten en ondiepe oeverzones. Het lijkt ernaar
dat deze grotewaterkever het de voorbije decennia almaar beter doet. Dat is ooit wel anders geweest:
tijdens een doctoraatsonderzoek naar de indicatorwaarde van water en oppervlaktewantsen
uitgevoerd tussen 1972 en 1976 in Oost en West Vlaanderen werd de soort geen enkele keer
vastgesteld. Hoewel de Grote spinnende watertor sindsdien zeker een pak algemener is geworden,
blijft het toch nog steeds een vrij schaarse (maar moeilijk te inventariseren) soort. Voor zover bekend,
is het pas de eerste keer dat deze soort op het grondgebied van de gemeente Oosterzele werd
vastgesteld.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine
watersalamander, Bastaardkikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: hoog
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 Van Thorenburghlaan 13: Ginstbronpoel (9860 Scheldewindeke)

Figuur 51 Poel op het domein van de Ginstbronnen. Water doet leven, niet enkel als natuurlijk mineraalwater in 
een fles, maar ook in deze poel. De poel wordt trouwens gevoed door één van de zeven bronnen die op dit domein 
ontspringen (19 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen).  

Beschrijving van de omgeving: De poel is gelegen op het domein van de Ginstbronnen, een natuurlijk
mineraalwater dat in haar logo de brem afbeeldt. Deze plant komt hier veel voor en kleurt de
Ginstberg in het voorjaar geel. Ginst zou hierbij verwijzen naar de genusnaam Genista. De
Ginstbergbron ontspringt beneden aan de Ginstberg. Op het domein bevinden zich nog acht andere
zelfontspringende bronnen (of fonteinen), alle van drinkwaterkwaliteit. De poel werd uitgegraven in
het zuidelijke, laagst gelegen deel van het domein en wordt in het zuiden begrensd door akkers op
lemige bodem. Tussen de poel en de lager gelegen akkers ligt een bloemrijke ruigte met opslag van
allerlei aard, waardoor het water goed gebufferd is tegen inwaai van mest of sproeistoffen.

Vegetatie: Het noordelijke deel van de poel is het minst diepe. Hier neemt vooral Riet ca. 15% van
het wateroppervlak in. In de ondiepe verlandingszone staat o.a. (weinig) Grote lisdodde, twee
‘veldjes’ Mannagras en wat Rietgras. In de poel slaan enkele jonge wilgjes op. Aan de noordkant loopt
het talud steil op en gaat de vegetatie over van een ruigte naar een meer ijle vegetatie met ‘drogere’
soorten als Adelaarsvaren, veel Brem, Bijvoet, Boerenwormkruid, Gewoon struisgras en Ringelwikke.
Op het oevertalud werden acht Zomereiken aangeplant die zorgen voor enige beschaduwing en de
poel verder ‘afschermen’ t.o.v. het aangrenzende landbouwgebied.

Knelpunten en beheer: Deze poel behoeft momenteel geen beheer, al lijkt een ruiming de komende
5 à 10 jaar wel aangewezen. De eigenaar overweegt om een dergelijke ruiming op korte termijn uit te
voeren. Indien op termijn verlanding door Riet zou toenemen, moet het Riet in de zomer onderwater
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worden gemaaid, waardoor de vitaliteit van de plant sterk zal afnemen (zie 4.27). Een winterse
‘onderwater maaibeurt’ werd eerder al uitgevoerd in het winterhalfjaar van 2017 2018. Momenteel
is verlanding door Riet echter niet problematisch en vormt de rietvegetatie zelfs een ecologische
meerwaarde. De poel is in het verleden nooit drooggevallen, ook niet tijdens de extreem warme en
droge zomer van 2020. Deze locatie wordt immers gevoed door één van de bronnen die op het
domein ontspringen. Deze bronnen hebben een constant debiet waardoor ook het waterniveau op
(min of meer) eenzelfde niveau blijft.

Belang: De fuikbemonstering (uitgevoerd op 25 april 2021) leverde acht Alpenwatersalamanders en
tien Vinpootsalamanders op. Bij de schepnetbemonstering (uitgevoerd op 19 juli 2021) werden 16
larven van Vinpootsalamander/Kleine watersalamander gevangen. Voor de afwezigheid van larven
van Alpenwatersalamander kan niet meteen een verklaring worden gegeven.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: middelmatig
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 Drooghout: privaat elzenbroekbos (9860 Scheldewindeke)

Figuur 52 Een fraaie watergang in een ecologisch waardevol elzenbroekbosje met Alpenwatersalamander en 
Vinpootsalamander. De larven van beide soorten werden hier vooral aangetroffen in de ondergedoken bladeren 
van Waterviolier, goed beschut tegen predatie door Driedoornige stekelbaars (19 juli 2021) (foto: Dominique 
Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze langwerpige poel ligt in een perceel dat (in april 2003) werd
gekarteerd als een alluviaal elzen essenbos. Het bosje wordt aan alle kanten omgeven door
soortenarm permanent cultuurgrasland. Op de perceelsgrenzen van deze graslanden staan nog
enkele knotwilgrijen.

Vegetatie: In het water is Waterviolier de meest opvallende soort. Ze staat vooral in de ondiepere
delen van de oostelijke uitloper. Deze waterplant, die in Vlaanderen vooral in de Zandleemstreek veel
wordt aangetroffen, komt met name voor in voedselrijk, eutroof, zeer helder water. Waterviolier is
voor haar assimilatie aangewezen op de in de waterlaag aanwezige koolstofdioxide aangezien ze niet
in staat is (bi)carbonaat te gebruiken. Door deze koolstofdioxide behoefte is ze grotendeels beperkt
tot kwelgebieden en kan ze dan ook als een zeer goede kwelindicator worden gebruikt (Schaminée et
al., 1995). Ze heeft een smalle ecologische amplitude en is niet resistent tegen zwaremetalen. Hoewel
de soort vrij algemeen is in Vlaanderen, gaat ze er toch licht op achteruit (Vanhecke, 2006). De soort
werd alvast maar in één van de 30 onderzochte poellocaties aangetroffen.

De oevervegetatie is vrij gevarieerd met o.a. Echte valeriaan, Gele lis, vrij veel Grote egelskop, Grote
kattenstaart, bloeiende Grote wederik, enkele pollen IJle zegge, weinig Pitrus, Rietgras, Scherpe
zegge, Mannagras, Moerasspirea, weinig Watertorkruid en Wolfspoot. Verder van de oevers weg
wordt de vegetatie ruiger met vooral schaduwminnende soorten (o.a. Bosandoorn, Geel nagelkruid,
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Robertskruid, Zevenblad) en ruigtekruiden (o.a. Grote brandnetel, Gewone berenklauw, Haagwinde,
Harig wilgenroosje, Kleefkruid). In de struiklaag staat Aalbes, meidoorn en (opslag van) Zwarte els. De
kroonlaag is vrij ijl en de meeste overstaanders zijn aangeplante populieren (de meeste zijn kaprijp,
een klein aantal werd recent aangeplant).

Knelpunten en beheer: De ecologisch waarde van dit klein, vochtig bosje zou kunnen worden
verhoogd door alle populieren te kappen en niet heraan te planten. Een eindkap van dit
populierenbestand zou vooral ecologische voordelen hebben: minder beschaduwing, minder bladval,
minder aanrijking van bodem en water, minder ruigtekruiden en minder wateropname (een
volwassen populier neemt via het wortelgestel tot 1.500 liter water per dag op om te verdampen. Of
zo’n kapping voor de eigenaar een optie zou zijn, kan dus best eens worden nagevraagd. Na een
kapping zal vooral Zwarte els (door spontane opslag) het dominante houtige gewas worden.

Momenteel is een ruiming niet nodig. Indien op termijn toch een ruiming zou worden uitgevoerd,
moet vooral aandacht worden besteed aan Waterviolier. Hoewel de soort beschikt over een
langlevende zaadbank en een ruiming tot op de minerale laag dus eigenlijk geen kwaad kan, is het
toch aangewezen om de oostelijke uitloper (waar de soort voorkomt) niet over de ganse oppervlakte
even grondig te ruimen en een aantal plaatsen waar Waterviolier groeit ongemoeid te laten. Het
behoud van deze soort is door haar bladstructuur en door de hoge bedekkingsgraad in het voorjaar
immers van belang voor watersalamanders tijdens de eiafleg en opgroeifase. Bovendien kunnen
larven van watersalamanders zich in de dichte onderwatervegetatie van Waterviolier ook goed
verschuilen tegen predatoren (met name de aanwezigheid van Driedoornige stekelbaars is op deze
locatie problematisch). Door een aantal stukken niet tot op de minerale bodem af te schrapen, wordt
geprobeerd om altijd voldoende refugium aan zaden, waterplanten, macro invertebraten, … over te
houden, zodat een kolonisatie van de poel na ruiming snel kan verlopen. Voor de stukken met
Waterviolier die toch zouden worden geruimd, kan op een paar plaatsen voorzichtig de
watervioliervegetatie manueel uit de weke bodemlaag worden losgetrokken om ze na de ruiming
opnieuw terug in de poel te plaatsen.

Belang: Dit is een van de weinige locaties waar voortplanting werd vastgesteld van
Alpenwatersalamander (zes larven) en Vinpootsalamander (vier larven) ondanks de aanwezigheid van
Driedoornige stekelbaars. Het is niet bekend of stekelbaarzen hier al lang aanwezig zijn. Indien de
soort pas recent de poel zou hebben gekoloniseerd, zou het interessant zijn om op te volgen of/welke
impact dit zou kunnen hebben op de salamanderpopulaties. Sowieso heeft dit elzenbroekbosje voor
amfibieën zeker een belangrijke stapsteenfunctie. Om deze functie te versterken, wordt het bosje
best met de noordelijk gelegen bossen verbonden door de aanplant van houtkanten en knotwilgrijen
langsheen de perceelsgrenzen. Dit zou ook voor soorten als Grasmus en Steenuil voordelig zijn.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Blauw kasteel: vuursalamanderpoel (9860 Scheldewindeke)

Figuur 53 Typische ‘bossloot’ die jaarlijks droogvalt. Deze locatie beantwoordt goed aan de vereisten van 
voortplantingslocaties van Vuursalamander. Ondanks een intensieve schepnetbemonstering (op 7 april 2021) 
konden hier echter geen larven van deze uitgesproken oud-bossoort worden gevonden (28 juli 2021) (foto: 
Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze poellocatie ligt in een bosbestand dat (in april 2003) werd
gekarteerd als een biologisch zeer waardevol elzen essenbos met aangeplante populieren. De
zuidelijk aangrenzende bosbestanden zijn vooral eiken haagbeukbossen met Wilde hyacint. Ten
noorden van het bos wordt het grondgebruik bepaald door akkerbouw.

Vegetatie: In de poel staan geen waterplanten en in de oeverzone staat enkel wat IJle zegge. De
kruidlaag in het omgevende bosbestand is kenmerkend voor oude bossen. Vooral Bosanemoon en
Wilde hyacint bepalen er in het voorjaar het bloeiaspect. Het domeinbos van het ‘Blauw Kasteel’ is
een oud bos dat reeds op de historische kaarten van Villaret (1745 1748) en Ferraris (1771 1778) als
bos staat ingetekend. Op de checklist van dit domein staan dan ook veel oud bos indicatoren als
Aardbeiganzerik, Adelaarsvaren, Boswederik, Boszegge, Dalkruid, Eénbes, Gele dovenetel, Gevlekte
aronskelk, Gewone salomonszegel, Hengel, Kleine maagdenpalm, Muskuskruid, Ruige veldbies,
Smalle stekelvaren, Spekwortel en Slanke sleutelbloem (bron: www.waarnemingen.be). Op de
oeverranden van de poel staat weinig jonge opslag van Esdoorn en Gewone es, Gewone vlier en Hulst.
Bramen nemen de ruigere stukken in. Populier is de meest voorkomende boomsoort in dit bestand.
Een aantal van deze populieren is aan het afsterven.

Knelpunten en beheer: Dit is een typische bospoel die beantwoordt aan alle vereisten van een
voortplantingspoel voor Vuursalamander: sterk beschaduwd, ondiep, jaarlijks uitdrogend, omgeven
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door oud bos. Deze poel behoeft momenteel geen beheer. Bij een volgende kapping van dit
populierenbestand zou het goed zijn om niet opnieuw populieren aan te planten maar te kiezen voor
Gewone beuk en Zomereik.

Belang: Bij de fuik en schepnetbemonstering werden geen amfibieën gevangen. Deze (en andere)
poellocatie(s) werd(en) reeds op 7 april 2021 bemonsterd met een schepnet om na te gaan of op het
domein van het ‘Blauw Kasteel’ nog Vuursalamanders zouden voorkomen. Uit het gebied ligt immers
een waarneming voor van rond 2010. Toen zou hier tijdens de opmaak van het bosbeheerplan een
adult exemplaar zijn waargenomen (door Mathieu Wille). De waarnemer is goed vertrouwd met de
soort, het exemplaar werd gefotografeerd maar jammer genoeg kon deze foto niet worden
teruggevonden. Het personeel dat mee instaat voor het bosonderhoud op he kasteeldomein geeft
aan deze soort zelf nog nooit te hebben gezien.

Een efficiënte manier om na te gaan of Vuursalamanders in een gebied voorkomen, is zoeken naar
larven, bij voorkeur in het vroege voorjaar (half februari half april). De schepnetbemonstering die in
vier poelen werd uitgevoerd op 7 april 2021 leverde echter geen larven op. Toch kan op basis van dit
negatief resultaat (nog) niet met zekerheid worden gesteld dat de soort hier niet (meer) zou
voorkomen. Ook in het Makenbos (Munte) werd in 2004 immers grondig gezocht naar
Vuursalamanders en leverden fuik en schepnetbemonsteringen toen niets op. Een nachtelijke
zoektocht naar volwassen exemplaren op 2 oktober 2017 was echter goed voor 22 exemplaren. De
soort werd in 2004 dus ondanks drie bemonsteringsmomenten helemaal gemist. Een geïsoleerde
relictpopulatie in het domeinbos van het ‘Bauw Kasteel’ mag dan misschien wel weinig waarschijnlijk
lijken maar kan dus zeker nog niet worden uitgesloten.

En zelfs een kolonisatie door zwervende exemplaren vanuit de Makegemse Bossen lijkt niet geheel
onmogelijk. Door een screening van alle waarnemingen van Vuursalamander die werden ingevoerd
in www.waarnemingen.be kon worden vastgesteld dat er zeven betrouwbare waarnemingen van
Vuursalamander voorliggen buiten de Makegemse Bossen (Figuur 54).

Figuur 54 Landwaarnemingen (oranje stip) van volwassen Vuursalamanders buiten de Makegemse Bossen (bron: 
www.waarnemingen.be). 
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Een aantal van deze waarnemingen ligt al relatief ver buiten het gekende verspreidingsgebied. De
meest zuidelijke waarneming betreft een verkeersslachtoffer dat op 20 oktober 2019 dood werd
aangetroffen op deMolenweg in Baaigem, ca. 700 meter ten zuiden van de Makegemse Bossen (n ca.
3 km ten noorden van het ‘Blauw Kasteel’). Ook al lijkt het weinig waarschijnlijk, toch kan (nog) niet
worden uitgesloten dat de soort vanuit deMakegemse Bossen het domeinbos van het ‘Blauw Kasteel’
zou kunnen bereiken. Daarom zal aan de eigenaar worden gevraagd of het domeinbos de komende
jaren in het najaar (september november) op één of meerdere zachte, vochtige nachten zou mogen
worden gescreend op de aanwezigheid van volwassen Vuursalamanders. Indien ook deze screening
geen Vuursalamanders zou opleveren, kan zo goed als zeker worden gesteld dat de soort hier niet
(meer) voorkomt.

Figuur 55 Deze Vuursalamander werd op 700 meter ten zuiden van de Makegemse Bossen aangetroffen als 
verkeersslachtoffer. Hoewel Vuursalamanders doorgaans erg bos-gebonden zijn, zijn er ook zwervers, die zich tot 
ver buiten hun leefgebied durven te begeven. Het valt niet uit te sluiten dat zo’n zwervers ook nieuwe geschikte 
leefgebieden (zoals het domein van het Blauw Kasteel) zouden kunnen bereiken (20 oktober 2019) (foto: Dirk 
Duytschaever).  

Aanwezige soorten amfibieën 2021:
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Blauw kasteel: kleine, rechthoekige bospoel (9860 Scheldewindeke)

Figuur 56 De fuikbemonstering leverde hier slechts drie Vinpootsalamanders op. De schepnetbemonstering was 
goed voor één larve van een Alpenwatersalamander en 77 larven van Vinpootsalamander/Kleine 
watersalamander. Dit is het op één na hoogste aantal larven dat werd vastgesteld in elk van de 30 bemonsterde 
poellocaties (1 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze kleine rechthoekige bospoel ligt in een bosbestand dat (in april
2003) werd gekarteerd als een biologisch zeer waardevol alluviaal elzen essenbos met aangeplante
populieren. Het zuidelijk aangrenzend bosbestand werd gekarteerd als een eiken haagbeukenbos en
ten noordwesten ligt een grote graasweide, omgeven door Zomereiken. De poel is relatief gemakkelijk
bereikbaar langsheen een noordelijk aangrenzende oude beukendreef.

Vegetatie: In het water is enkel wat kroos aanwezig. De oevervegetatie is vrij goed ontwikkeld met
o.a. Gele lis, wat IJle zegge, Moerasspirea, Penningkruid en Watermunt. Langsheen de oostkant staat
een klein vlekje Mannagras. De zuidelijke uitloper wordt gedomineerd door Wolfspoot. De vegetatie
in de hoger gelegen delen rond de poel is erg ruig met vooral Bitterzoet, dichte brandnetelhaarden
en Kleefkruid (langsheen de westkant) en een goed ontwikkeld bramenstruweel (langsheen de
oostkant). In de noordwesthoek staat een kaprijpe populier.

Knelpunten en beheer: Het water in deze poel oogt troebel. Voor watersalamanders is dit nadelig
omdat het zichtjagers zijn. Hoewel de hoeveelheid dood plantenmateriaal op de bodem van de poel
relatief beperkt is, wordt het slib toch best geruimd (bij voorkeur in oktober of november).
Vermoedelijk zal dit de helderheid van het water te goede komen. Mocht een kapping van de
populieren in de omgeving voorzien zijn in het bosbeheerplan, is het aangewezen om bij heraanplant
niet opnieuw te kiezen voor populier. Aanplant van Gewone beuken en Zomereiken is hier meer
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aangewezen. Sowieso wordt er best niet opnieuw een boom aangeplant in de oeverzone van de poel.
Via het wortelgestel kan een volwassen populier grote hoeveelheden water per dag opnemen om te
verdampen. Omdat het waterhoudend vermogen van kleine bospoelen vaak beperkt is, kunnen alle
te vermijden ‘waterlekken’ best worden ‘gedicht’. Op het water liggen olievlekken die zijn veroorzaakt
door ijzerbacteriën. Deze vlekken treden doorgaans op bij uitredende kwel of opborrelend
grondwater waarin die ijzerbacteriën zitten. Die olieachtige vlekken zijn in se vliezige laagjes van die
ijzerbacteriën die verantwoordelijk zijn voor de omzetting naar ijzeroxiden en andere verbindingen.
De aanwezigheid van ijzerhoudende kwel zorgt vaak voor typische plantensoorten, al werden in of
rond de poel niet meteen kwelindicatoren opgemerkt. In de iets ruimere omgeving werd eerder wel
al Verspreidbladig goudveil opgemerkt, wat een uitgesproken kwelindicator is. Uittredend
grondwater kan er voor zorgen dat poelen die door kwel worden gevoed minder snel droogvallen,
wat altijd in een pluspunt is.

Deze poel staat via een noordoost zuidwest georiënteerde sloot in verbinding met de volgende
poellocatie (zie 4.23). Indien vis in deze locaties zou komen, zou dit meteen een negatieve impact
kunnen hebben op meerdere, met elkaar in contact staande poelen. Hoewel de kans op kolonisatie
door vis eerder klein lijkt, is dit toch een aandachtspunt en pleit de ‘verbondenheid’ van meerdere
poellocaties in dit bos voor de aanleg van één of meerdere nieuwe, volledig geïsoleerde poelen (zie
6.24).

Belang: Bij de fuikbemonstering (uitgevoerd op 6 mei 2021) werden enkel drie Vinpootsalamanders
gevangen. De schepnetbemonstering (uitgevoerd op 1 juni 2021) was goed voor één larve van een
Alpenwatersalamander en 77 larven van Vinpootsalamander/Kleine watersalamander. Van alle
bemonsterde locaties werden tijdens de gestandaardiseerde staalname (i.e. tien schepnetstalen per
poel) enkel meer larven gevangen in de grote bospoel van het Betsbergbos (zie 4.17). Dit geeft
voldoende aan dat de resultaten van een beperkte staalname (één fuikronde met ‘maar’ twee fuiken)
altijd voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd. Op basis van de hoge dichtheden aan larven zou
dit voor Vinpootsalamander wel eens één van de meer belangrijke voortplantingslocaties in dit
kasteeldomein kunnen zijn (al werden wel niet alle aanwezige waterpartijen bemonsterd). Hoe het
ook zij: de natuurbehoudswaarde van dit poeltje is vrij groot en de resultaten tonen vooral aan dat
ook kleine, op het eerste gezicht weinig indrukwekkende poeltjes toch een belangrijke plaats kunnen
innemen in een ecosysteem.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander
Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander

Beheerprioriteit: middelmatig
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 Blauw kasteel: grenspaalpoel (9860 Scheldewindeke)

Figuur 57 Slootpoel met veel vegetatie, goed voor relatief veel larven van Vinpootsalamander (1 juli 2021) (foto: 
Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze ‘slootpoel’ ligt in het domein van het ‘Blauw Kasteel’, in een
bosbestand dat (in april 2003) werd gekarteerd als een biologisch zeer waardevol eiken
haagbeukenbos. De kruinlaag wordt er lokaal gedomineerd door (relatief oude) Zomereiken. De poel
ligt op een kruispunt van twee dreven en staat in verbinding met de vorige poellocatie (zie 4.23).

Vegetatie: In de toegangsdreef die langs deze sloot loopt, staat o.a. Echte valeriaan, Pinksterbloem,
Slanke sleutelbloem en Speenkruid. De poel zelf heeft een gevarieerde vegetatie met Grote
waterweegbree, Grote wederik, kroos, veel Mannagras, Moerasspirea, Moeraswalstro, enkele pollen
Pitrus en wat Watermunt. In de oeverzone staat o.a. Gele lis en (weinig) IJle zegge.

Knelpunten en beheer: De poel staat door een ondergrondse buis in verbinding met een andere
‘slootpoel’ aan de westelijke zijde van de dreef. Vermoedelijk vallen deze locaties niet droog in een
‘normale’ zomermet gemiddelde neerslagwaarden en normale temperaturen. Ook de diepe rijsporen
die in de dreven werden gemaakt door zware beheervoertuigen houden lang water en vormen een
geschikt landhabitat voor pas gemetamorfoseerde Bruine kikkers. De poel wordt slechts in geringe
mate beschaduwd. Dit verklaart vermoedelijk ook de goed ontwikkelde watervegetatie. Om nogmeer
licht op de poel te krijgen, wordt aangeraden om alle opslag op de oeverrand om de 10 tot 15 jaar af
te zetten en als hakhout te beheren. Het gaat om opslag van o.a. Amerikaanse eik, Gewone vlier,
Hazelaar, Rode kornoelje, Tamme kastanje, Wilde lijsterbes en Zwarte els. Andere beheerwerken zijn
hier momenteel (nog) niet nodig.
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Belang: De fuikbemonstering (uitgevoerd op 6 mei 2021) leverde enkel twee mannetjes
Vinpootsalamander op. De schepnetbemonstering (uitgevoerd op 1 juni 2021) was goed voor 25
larven van Vinpootsalamander/Kleine watersalamander. Het gros van deze larven zat geconcentreerd
in dichte Mannagras vegetatie. Voor Vinpootsalamander is dit dus zeker een succesvolle
voortplantingslocatie. De grote hoeveelheid aan macro invertebraten zal hier niet vreemd aan zijn.
Op de oeverranden en in de vochthoudende tractorsporen in de aangrenzende dreven zaten
verschillende juveniele Bruine kikkers. De kans dat ook deze soort zich voortplant in de slootpoel lijkt
reëel, al werd hier tijdens de verschillende terreinbezoeken geen kikkerdril opgemerkt.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Vinpootsalamander, Bruine kikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Blauw Kasteel: bospoel aan ovale weide (9860 Scheldewindeke)

Figuur 58 Sterk beschaduwd bospoeltje langsheen de centrale bosdreef van het ‘Blauw Kasteel’. Indien in dit 
gebied nog Vuursalamanders zouden voorkomen, dan zijn poeltjes als deze ideale voortplantingslocaties (1 juli 
2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze kleine bospoel ligt in de zuidrand van het bosgedeelte van het
‘Blauw Kasteel’, een laat middeleeuws kasteeldomein waarvan het oorspronkelijke kasteel rond 1790
werd vervangen door een neo classicistisch kasteel, omgeven door een brede slotgracht. Het
bosbestand waarin de poel is gesitueerd, werd tijdens een terreinbezoek (in april 2003) gekarteerd
als een ecologisch zeer waardevol eiken haagbeukenbos. Aan de zuidrand grenst het bos aan akkers
op zandlemige bodem waarop biologische groenten worden verbouwd.

Vegetatie: Typische bospoel, sterk beschaduwd, zonder watervegetatie (op kroos na). Enkel op een
oude boomstobbe staat wat IJle zegge en Wolfspoot. De poel wordt omzoomd door een vrij dicht
braamstruweel. De kruidlaag wordt er gedomineerd door Grote brandnetel en Kleefkruid, met verder
ook Bosandoorn, Geel nagelkruid en Wijfjesvaren. De struiklaag is opgebouwd uit Gewone vlier,
Hazelaar, iep, meidoorn, Tamme kastanje (hakhout) en Zwarte els. Langsheen de noordelijke en
oostelijk aangrenzende dreven werden lindes aangeplant. De vegetatie langsheen deze dreven geeft
aan dat de grondwatertafel er vrij hoog staat, met vochtminnende soorten als Echte valeriaan,
Gewone brunel, Gewone engelwortel, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moeras vergeet mij nietje,
Waterpeper en Wolfspoot.

Knelpunten en beheer: Het lijkt ernaar alsof deze poel al lang niet meer werd geruimd of geschoond.
Op de bodem ligt een dikke laag dood organisch materiaal, opgebouwd uit bladval van o.a. Gewone
beuk, Haagbeuk, Tamme kastanje en Zomereik. Toch dringt een ruiming zich niet meteen op: de poel
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is voldoende diep en de kans op verlanding lijkt eerder klein. Er kan worden overwogen om het
hakhout op de oevers periodiek af te zetten, al is ook dit geen strikte noodzaak.

Belang: Tijdens de fuikbemonstering (op 6 mei 2021) werden enkel drie Vinpootsalamanders
gevangen. Door de schepnetbemonstering (op 1 juni 2021) kon niet enkel succesvolle voortplanting
van deze soort worden aangetoond (er werden drie larven gevangen) maar werden ook drie larven
van Alpenwatersalamander gevangen. Deze soort zou hier zijn gemist indien de poel enkel met fuiken
was bemonsterd.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Bruine kikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Hoeve ten Blokke: walgracht (9860 Scheldewindeke)

Figuur 59 Restant van een gracht bij de voormalige Hoeve ten Blokke. Oogt goed, maar ondanks een intensieve 
bemonstering werden hier geen amfibieën waargenomen (8 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Dit perceel werd op de laatste versie van de Biologische
Waarderingskaart gekarteerd als een soortenarm permanent cultuurgrasland waarop populieren
werden ingeplant. Recent werd het kaprijpe populierenbestand volledig gekapt. Het grondgebruik in
de ruime omgeving wordt in hoge mate bepaald door akkerbouw. Het zuidelijk aangrenzend
akkercomplex van de Lange Munte is één van de weinige resterende strongholds voor akkervogels in
Rodeland (naast de koutercomplexen van Baaigem, Bottelare, Lemberge en Bottelare, die echter
minder goed scoren dan het akkercomplex langsheen de Lange Munte). Het open karakter van deze
kouter maakt dat het voldoet aan de habitatvereisten van ‘claustrofobe’ soorten als Veldleeuwerik.
Waar akkerbouw domineert, zijn houtkanten, hagen, knotwilgrijen en poelen vaak schaars. Dat is hier
niet anders. Met uitzondering van een historische walgracht omheen een hoeve (Schaperstraat 10)
en de bemonsterde tuinvijver (Schaperstraat 8) is het aanbod aan water in dit koutergebied eerder
laag. Dit verhoogt dan ook het relatieve herpetologische belang waarde van elke poel in deze
omgeving.

Vegetatie: Gele lis is zowat de enige waterplant die in de walgracht werd opgemerkt. In de oeverzone
staan enkele plantjes Blaartrekkende boterbloem, IJle zegge en Reuzenbalsemien. De aanwezigheid
van Reuzenbalsemien lijkt hier vooralsnog niet problematisch. De gracht wordt afgezoomd met een
gevarieerde houtkant die is opgebouwd uit Gewone vlier, Hazelaar, meidoorn en Zwarte els. In de
randzone staan vooral schaduwminnende bossoorten als Brede wespenorchis, Bosandoorn, Geel
nagelkruid, Robertskruid, Stinkende gouwe en Zevenblad, alle restanten van de kruidlaag uit het
gekapte bos. Na de kap van de populieren werd (een deel van) het kroonhout ter plaatse versnipperd.
Wortelgestellen werden uitgefreesd en het perceel werd geëgaliseerd met aangevoerde aarde.
Hierdoor staan er nu vooral veel pionierssoorten of soorten die typerend zijn voor ‘verstoorde’
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gronden met o.a. Gewone raket, Harig knopkruid, Klein kruiskruid, Kleine varkenskers, Kompassla,
Kroontjeskruid, Reukeloze kamille maar ook enkele exoten als Slaapmutsje en Zegekruid.

Knelpunten en beheer: Door de kap van het bos wordt de gracht minder beschaduwd. Dit zal er
mogelijk toe leiden dat de watervegetatie zich de komende jaren beter zal kunnen ontwikkelen. Het
bos vormde een geschikt landhabitat voor amfibieën. Als foerageerplek en als overwinteringsplaats
zijn bossen erg in trek bij kikkers, padden en salamanders. Hoewel het bos werd gekapt in
overeenstemming met de schoontijd die in het Bosdecreet is vastgelegd, blijft bosexploitatie in de
winter voor amfibieën (waarschijnlijk) een heikel punt. Tussen eind november en midden februari
overwinteren heel wat amfibieën ondiep in de grond of in de wortelgestellen van bomen. Er werd nog
maar weinig onderzoek verricht naar de impact van winterkappingen op aan land overwinterende
amfibieën, maar het lijkt aannemelijk dat bij een kapping uitgevoerd in december of januari heel wat
amfibieën zouden kunnen sneuvelen. De schoontijd loopt standaard van 1 april tot 30 juni en is in
voege getreden om broedvogels niet te verstoren tijdens het broedseizoen maar deze periode waarin
niet in een bos mag worden gewerkt, is niet echt afgestemd op de levenscyclus van amfibieën. Hoe
het ook zij: indien er moet worden gekapt, ligt het niet altijd voor de hand om de geit en de kool te
sparen. We gaan er van uit dat de boseigenaar via de omgevingsvergunning een
heraanplantingsverplichting kreeg opgelegd, waardoor zich hier op (relatief korte) termijn opnieuw
een voor amfibieën geschikt landbiotoop zal kunnen ontwikkelen.

Belang: Deze gracht werd in de selectie weerhouden omdat het voor amfibieën een interessante plek
leek. Het was dan ook verassend dat er bij de fuik en schepnetbemonstering geen enkele kikker, pad
of salamander werd aangetroffen. Mogelijk was de locatie tochminder interessant dan verhoopt door
de beschaduwing van het (intussen gekapt) bos. Voor amfibiën was dit in 2021 dus geen belangrijke
locatie maar het behoud van waterlichamen in een regio waar poelen eerder schaars zijn, is en blijft
belangrijk. De gracht heeft zondermeer een historisch belang als restant van de historishe Hoeve Ten
Blokke. Gracht en hoeve werden o.a. al ingetekend in de Atlas der Buurtwegen (1841) (Figuur 60), de
Vandermaelen kaarten (1846 1854) en de Popp kaarten (1842 1879).

Figuur 60 De gracht is het enige nog zichtbare restant van historische Hoeve Ten Blokke en werd reeds afgebeeld 
in de Atlas der Buurtwegen van 1842. 

Aanwezige soorten amfibieën 2021:
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Hoeve ten Blokke: (deels) gedempte poel (9860 Scheldewindeke)

Figuur 61 Een goede amfibieënpoel die jammer genoeg deels werd gedempt in volle voortplantingsseizoen (8 juli 
2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Het perceel waarop deze poel is gelegen werd op de laatste versie van
de BiologischeWaarderingskaart gekarteerd als een populierenbestand met in de ondergroei soorten
kenmerkend voor droge vegetaties. Recent werd het populierenbestand echter volledig gekapt. Alle
houtsopstand werd verwijderd en het perceel werd gedeeltelijk opgehoogd met aangevoerde aarde.
Voor een beschrijving van de ruimere omgeving verwijzen we naar 4.25.

Vegetatie: In de poel is geen onderwater of drijvende vegetatie aanwezig. In de oeverzone staat
enkel wat Gele waterkers en Veenwortel. Vooral de oostelijke oever is erg ruig, met Kleefkruid,
Kompassla, Gewone berenklauw, Gewone smeerwortel, veel Grote brandnetel, Haagwinde. De
zuidelijke oever werd vermoedelijk recent opgehoogd met aangevoerde aarde en/of genivelleerd en
wordt ingenomen door een schrale pioniersvegetatie met o.a. Aardappel, Akkerkool, Bijvoet, Harig
knopkruid, Herderstasje, Klein kruiskruid, Kleine varkenskers, Paarse dovenetel, Perzikkruid,
Reukeloze kamille en Varkensgras. De kruidlaag biedt hier weinig of geen schuilmogelijkheden voor
amfibieën.

Knelpunten en beheer: De poel wordt aan de oostrand begrensd door een akker. Om verontreiniging
vanuit de akker met agrochemische polluenten te vermijden, wordt de hakhoutbuffer best versterkt.
Ook een aanvullende braakstrook tussen de poel en de akker kan hier worden overwogen.

Belang: Deze fuikbemonstering (die werd uitgevoerd op 13 mei 2021) was goed voor 12
Alpenwatersalamanders, 33 Vinpootsalamanders en een Gewone pad.
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De dag na de fuikbemonstering werd een deel van de poel gedempt. Er werd niet nagegaan of deze
vergunningsplichtige activiteit werd uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van de
omgevingsvergunningsaanvraag, maar het dempen van een poel in volle voortplantingsseizoen blijft
altijd een jammere zaak. Mogelijk is bij het dempen van de poel een aantal volwassen
watersalamanders onder de gedumpte aarde bedolven en werd ook de watervegetatie deels
vernietigd. Dit zou kunnen verklaren waarom er bij de schepnetbemonstering (die werd uitgevoerd op
8 juli 2021) slecht twee larven van Alpenwatersalamander en twee larven van Vinpootsalamander
en/of Kleine watersalamander werden gevonden. Deze lage larvenaantallen staan in schril contrast
met het aantal adulte exemplaren.

In een artikel dat verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Natuur.focus werden 'oude'
inventarisatiegegevens van poelen vergeleken met de resultaten van recente inventarisaties om een
beeld te krijgen van de veranderingen van het aantal vindplaatsen over een periode van 15 25 jaar
(Colazzo et al., 2002). Hierbij werd enkel gekeken naar de meer algemene soorten (Gewone pad,
Bruine kikker, ‘groene’ kikker, Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander). Deze soortenwerden
in een voldoende groot aantal poelen gevonden om een betrouwbare schatting van de voor of
achteruitgang te verkrijgen. In alle onderzochte regio's samen werd 22% van de eerder onderzochte
poelen niet meer teruggevonden omdat ze gedempt of volledig verland waren. Het verdwijnen van
poelen bleek verantwoordelijk voor het verdwijnen van gemiddeld 30% van het vroeger aanwezige
aantal populaties bij de onderzochte soorten. Hoewel voor Vlaanderen geen anderemeer recente data
beschikbaar zijn over het verdwijnen van poelen en de impact daarvan op het duurzaam voortbestaan
van lokale amfibiepopulaties lijkt het aannemelijk om te stellen dat er nog steeds meer poelen
verdwijnen dan er bij komen.

In 4.25 werd reeds gesteld dat het aantal poellocaties in dit (overwegend) koutergebied eerder laag
ligt. Figuur 62 toont (blauw omcirkeld) alle watervlakken die op de polygonenkaart van stilstaande
wateren in Vlaanderen werden gekarteerd (Packet et al., 2018). De oranje stippen werden in het kader
van het Poelenplan Rodeland bemonsterd. Deze kaart toont de (lokale) schaarste aan poellocaties.

Figuur 62 Het koutercomplex van de Lange Munte is arm aan poelen. Het behoud van elke bestaande poellocatie 
is dan ook van groot belang. 

Aanwezige soorten amfibieën 2021:
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Belang: hoog
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 Schaperstraat 12: tuinvijver (9860 Scheldewindeke)

Figuur 63 Riet heeft op korte tijd de volledige poel ingenomen. Enkel door de rietstengels meerdere jaren na elkaar 
onder water af te maaien (en alle maaisel grondig af te voeren) zal deze verlandingssoort er aan vitaliteit inboeten 
en zal er meer open water komen, wat voor amfibieën een goede zaak zou zijn (8 juli 2021) (foto: Dominique 
Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze poel ligt in een grote tuin, grenzend aan de Schaperstraat. Het
omgevend grondgebruik wordt in hoge mate bepaald door het omvangrijke, open akkercomplex van
de LangeMunte. In het oosten grenst de tuin aan een oude hoeve die achteraan wordt begrensd door
een eutrofe walgracht.

Vegetatie: De poel was in juli 2021 zo goed als volledig dichtgegroeid met (vooral) Riet en (weinig)
Grote lisdodde. Door de dominantie van deze verlandingsindicatoren, kunnen andere, minder
concurrentiële planten nauwelijks stand te houden. Enkel in de noordrand rest nog een ondiepe
oeverzone die wordt ingenomen door o.a. Grote kattenstaart, Grote waterweegbree, Heelblaadjes,
Watermunt, Wolfspoot en Zomprus. Op de drooggevallen oevers haalt vooral Wolfspoot een hoge
bedekkingsgraad. Verder staat hier ook Gewone brunel, Moerasrolklaver, Pitrus, Rode klaver en
Moerasspirea. Omheen de poel werd een bloemrijke border (met o.a. Knoopkruid) bewust niet
gemaaid. Ook in de rest van de tuin wordt een gefaseerd maaibeheer toegepast. De eigenaar heeft in
de tuin heel wat inheemse struiken aangeplant (o.a. Aalbes, Haagbeuk, Hazelaar, Sporkehout,
Veldesdoorn, Wilde lijsterbes). Er werden ook veel fruitbomen aangeplant met o.a. appel (Jacques
Lebel, Jonathan), peer (Dubbele Flup), kersen (Kordia, Hedelfinger), krieken (Saphir) en mirabellen
(Bellamira). Voor bestuivende insecten is dit erg aantrekkelijk.
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Knelpunten en beheer: De poel werd in 2011 aangelegd, op basis van een aanwezig restant van een
oude veedrinkpoel en werd voor het laatst geruimd in 2017. Tijdens de voorbije warme en droge
zomers is deze locatie volledig drooggevallen. Hierdoor heeft Riet maximaal de kans gekregen om via
vegetatieve uitbreiding het ganse poeloppervlak in te nemen. Voor het duurzaam behoud van een
rietvegetatie, zijn de ondergrondse delen van fundamenteel belang. De wortelstokken vormen een
stelsel van luchtkanalen waardoor Riet zelfs in staat is te groeien op zuurstofloze substraten waar de
meeste andere oeverplanten het laten afweten. De enorme massa aan wortelstokken die Riet kan
voortbrengen, maakt dit gras tot hoofdfiguur in de verlanding van poelen en plassen (Weeda et al.,
1994). Riet kan het meest efficiënt worden beheerd door te maaien. De plant bloeit van juli tot
oktober. Indien Riet wordt gemaaid in het groeiseizoen (bij voorkeur in de derde decade van juli), zal
een groot deel van de voedselvoorraad die op dat ogenblik is opgeslagen in de bovengrondse delen,
kunnen worden verwijderd. Dit heeft een significant negatieve impact op de vitaliteit van de plant.
Wordt Riet meermaals tijdens opéénvolgende jaren in het groeiseizoenen gemaaid, dan wordt het
wortelsysteem almaar meer uitgeput waardoor de dominantie aanzienlijk zal afnemen en de plant op
termijn zelfs volledig kan verdwijnen. Indien de plant onder de waterlijn kan worden afgemaaid, en
de afgemaaide stengels vollopen met water, dan leidt dit tot een verstikking van het wortelstelsel.
Riet is immers sterk afhankelijk van (levende of dode) luchtstengels om zuurstof te transporteren naar
de wortels. Wanneer het transport van zuurstof door een zomerse maaibeurt (onder de waterlijn) kan
worden stopgezet, dan heeft dit een verstikkend effect op de plant. Indien de poel eind juli volledig
zou droogvallen, kan alle Riet worden gemaaid maar om de afgemaaide rietstengels te ‘verstikken’
zou het waterniveau onmiddellijk na de maaibeurt dan wel moeten worden verhoogd tot boven het
niveau van de afgemaaide stengels. Door dergelijke maaibeurten meerdere zomers na elkaar uit te
voeren, zal het Riet minstens korter en ijler worden, maar de kans bestaat dat de soort ook zo goed
als volledig zal verdwijnen. Door maaibeheer kan de vegetatieve inwijking van wortels vanaf de oever
echter niet worden vermeden dus dat zal een belangrijk aandachtspunt blijven.

Door droogval in 208, 2019 en 2020 heeft de metamorfose van watersalamanderlarven zich hier
mogelijk niet tijdig kunnen voltrekken. Indien de rietvegetatie door een aangepast maaibeheer zou
kunnen worden verwijderd, zal door een dalende massa aan accumulerend dood plantenmateriaal en
wortelstokken het waterbergend vermogen van de poel stijgen waardoor deze locatie (in een normale
zomer) vermoedelijk tot midden augustus water zal kunnen houden.

Belang: Tijdens de fuikbemonstering (op 9 mei 2021) werden 20 volwassen Alpenwatersalamanders,
14 Vinpootsalamanders en acht Kleine watersalamanders gevangen. De schepnetbemonstering (die
door de dichte rietvegetatie niet optimaal kon worden uitgevoerd) was goed voor 17 larven van
Alpenwatersalamander en 13 larven van Vinpootsalamander en/of Kleine watersalamander. Alle
larven werden gevangen in de smalle noordelijke oeverzone. Dit was de enige strook die niet door
Riet was ingenomen. Een wegplonzende groende kikker kon niet tot op soort worden
gedetermineerd. In verhouding tot de zes andere poellocaties die binnen een straal van ca. 1,5 km
werden geïnventariseerd, zijn dit hoge aantallen. Het lokaal belang van deze poel mag dan ook niet
worden onderschat.

Aanwezige soorten 2021: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander,
groene kikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: hoog
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 Ganzendam 5: tuinvijver (9890 Vurste)

Figuur 64 Deze tuinvijver werd in 2016 aangelegd op een kunstmatig substraat. Het water is glashelder en zit vol 
larven van ‘groene’ kikkers maar ook vol Giebels. De totale afwezigheid van watersalamanders was hier toch wel 
erg opvallend (18 juni 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze locatie ligt in een perceel dat (in mei 2003) werd gekarteerd als
een soortenarm permanent cultuurgrasland. Sindsdien werd dit perceel ingericht als een (erg)
omvangrijke tuin waarin heel wat heesters en bomen werden aangeplant. De nabijheid van het
Ganzendam bos (in het oosten) en het domein van Borgwal (in het noorden) zorgen voor voldoende
geschikt landhabitat voor amfibieën in onmiddellijke omgeving. Ten noorden van de ingerichte tuin
liggen twee (relatief grote) eutrofe vijvers. Net zoals dat ook het geval is in de vijvers van Borgwal, is
ook in deze vijvers veel vis aanwezig.

Vegetatie: De waterkolom van deze kunstmatige tuinvijver wordt voor 95% ingenomen door (een niet
tot op soort gedetermineerd) hoornblad. Enkel in het zuidelijke punt drijven enkele Witte waterlelies.
Een deel van de westelijke oever is overgroeid met Klimop maar op alle andere oevers heeft zich op
de plastic folie geen enkele vegetatie kunnen vestigen. De verticale vegetatie is beperkt tot enkele
Gele lis planten die in plastic bakken in de ondiepste (zuidelijke) zone werden ingebracht.

Knelpunten en beheer: Zoals wel vaker het geval is bij (kunstmatig aangelegde) tuinvijvers, is ook in
deze tuinvijver veel vis aanwezig die door de eigenaar werd uitgezet. Aalscholver en Blauwe reiger
komen regelmatig vis uit de vijver halen maar deze predatie volstaat geenszins om alle vis uit de vijver
te verwijderen, zeker gezien de erg dichte onderwatervegetatie waarin de vissen zich gemakkelijk
voor predatoren kunnen verschuilen. De vijver valt volgens de eigenaar nooit droog dus ook door
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droogval zal het visbestand niet verdwijnen. Vermoedelijk gaat het vooral om Giebel, al kan niet
worden uitgesloten dat hier ook andere vissoorten voorkomen.

Belang: Zowel tijdens de fuikbemonstering (op 22 mei 2021) als tijdens de schepnetbemonstering (op
18 juni 2021) werden enkel ‘groene’ kikkers opgemerkt. Het gaat vooral/alleen (?) om meerkikkers.
De eigenaar geeft aan dat er elk jaar in de vijver ook veel legsels van Bruine kikker en Gewone pad
worden afgezet. Gezien de hoge aantallen die van elk van beide soorten worden overgezet op de
nabijgelegen overzetactie langsheen de Ganzendam (zie Tabel 6) hoeft dit niet te verwonderen, al is
het wel opmerkelijk dat tijdens de eigen terreinbezoeken geen van beide soorten werden opgemerkt.
Door de grote hoeveelheid aan zuurstofplanten is het water glashelder en kunnen larven van
amfibieën zich redelijk goed verbergen voor predatoren. Tegelijk is er wel een gebrek aan ‘open’
water. Open stukken in poelen, zonder (of met weinig) vegetatie zijn vooral van belang voor
watersalamanders die dergelijke plekken nodig hebben om te baltsen.

In de omgeving zijn vijf groterewaterpartijen aanwezig (Figuur 65). In elk van deze vijvers zit behoorlijk
veel vis. Ook de kunstmatig aangelegde tuinvijver zit vol vis, waardoor er voor watersalamanders
eigenlijk geen echt geschikte voortplantingslocaties in dit deelgebied aanwezig zijn. De aanleg van
meerdere zonbeschenen, visvrije, kleine poelen dringt zich dan ook op (zie ook 6.25 en 6.26).

Figuur 65 In de omgeving van poellocatie 28 liggen vijf (grotere) vijvers. Net als in poellocatie 28, zit in elk van 
deze vijvers (veel) vis. Het zou mooi zijn mocht het landschapsproject Rodeland kunnen worden gebruikt als 
hefboom om in de omgeving van de Ganzendam een aantal ‘echte’ (en dus visvrije) amfibiepoelen kunnen worden 
aangelegd. 

Aanwezige soorten amfibieën 2021: meerkikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: laag
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 Borgwal: grotpoel (9890 Vurste)

Figuur 66 Ondiepe poel vlakbij de beschermde grot en spiegelvijver van het kasteel Borgwal. Deze poel wordt best 
op korte termijn geruimd (18 juni 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze poel ligt centraal in het kasteeldomein Borgwal en grenst aan de
monumentale platanendreef, aan de noordkant van de spiegelvijver. De poel wordt gevoed door de
overloop van de centrale spiegelvijver en watert via een cascade systeem zelf verder af naar de grote
vijver aan de noordrand van het domein. Het instromend water wordt opgestuwd via een oude
bakstenen dam. Aan de oostrand staan restanten van een grot. Deze grot is expliciet opgenomen in
het klasseringsbesluit van het kasteeldomein.

Vegetatie: In het water is geen ondergedoken, drijvende of verticale vegetatie aanwezig. Ook in de
oeverzone staan geen waterplanten. Op het oude dammuurtje staan enkele plantjes Tongvaren. Deze
soort groeit vooral op vochtige muren. Vanouds stond zij bekend om haar voorkomen in waterputten
maar door het dempen daarvan zijn veel groeiplaatsen verloren gegaan. In het wild moet deze
vorstgevoelige plant, gewoonlijk schaars voorkomende en daardoor kwetsbare plant beslist
ongemoeid worden gelaten (Weeda et al., 1985). In Vlaanderen komt de soort verspreid maar vrij
zeldzaam voor. De kruidlaag van het aangrenzend bos is ruig met o.a. Kleefkruid, Robertskruid en
Zevenbladmaar ook Gevlekte aronskelk. In de struiklaag staat vooral veel opslag van Tamme kastanje,
naast ijl braamstruweel en opslag van Gewone beuk, Gewone esdoorn, Gewone vlier, Hulst en
Haagbeuk. In de noordoosthoek, tegen het dammuurtje aan, staat een monumentale linde,
opgeschoten uit een hakhoutstoof.

Knelpunten en beheer: De poel is sterk beschaduwd en werd vermoedelijk al lang niet meer geruimd.
Op de bodem ligt een dikke laag ( 60 cm) dood organisch materiaal die het waterbergend vermogen
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van deze locatie negatief beïnvloedt. Door een totaal gebrek aan waterplanten, is deze locatie
momenteel niet geschikt als voortplantingslocatie voor watersalamanders. Een ruiming zou hieraan
kunnen verhelpen. Doordat de poel lager ligt dan de grote spiegelvijver en deze vijver via een overloop
afwatert in de poel, zal deze locatie vermoedelijk nooit droogvallen. In de vijver is echter wel vis
aanwezig. Door de rechtstreekse verbinding tussen de kasteelvijver en de poel, werd aangenomen
dat ook in de poel vis aanwezig zou zijn, maar dat kon alvast niet worden bevestigd tijdens de fuik en
schepnetbemonstering. Aanwezigheid van vis zou deze locatie (ook na ruiming) minder geschikt
kunnen maken voor watersalamanders. Bij eventuele restauratie van het betonnen dammuurtje,
moet worden gekeken hoe de aanwezige Tongvarens best kunnen worden gevrijwaard.

Belang: De fuikbemonstering (uitgevoerd op 202 mei 2021) leverde zes Alpenwatersalamanders op.
De schepnetbemonstering (op 18 juni 2021) leverde geen amfibieën op. In het kasteeldomein van
Borgwal zijn drie poelen aanwezig. Twee van deze locaties werden bemonsterd (zie ook 4.30), een
derde was zelfs in het voorjaar 2021 nauwelijks waterhoudend en werd niet weerhouden voor verder
onderzoek. Verder is er ook nog de spiegelvijver, waarin zich het waterkasteel van Borgwal bevindt.
De vijver is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische
waarde als enig voorbeeld van een grote vijver met gemetste kaaimuren, deel uitmakend van de
strakke, 18de eeuwse tuinaanleg van het domein. Ook in het noordelijke deel van het domein, tegen
de Ganzendam aan, bevindt zich een grote vijver. De aantallen die elk voorjaar naar deze laatste
locatie trekken om er zich voort te planten, worden sinds 2009 opgevolgd door een overzetactie,
waarbij alle kikkers, padden en salamanders via schermen naar ingegraven emmers worden geleid en
veilig de Ganzendam worden overgezet in de noordelijke vijver van Borgwal. Vooral de aantallen van
Gewone pad en Bruine kikker zijn relatief hoog, zeker in verhouding tot de aantallen die worden
geregistreerd op de andere overzetacties in Rodeland (Tabel 6). 

Tabel 6 Overzicht van het aantal amfibieën (levend + dood) dat sinds 2009 tijdens de heentrek werd geregistreerd 
bij de overzetactie langsheen de Ganzendam (bron: www.hylawerkgroep.be). 

De aantallen van watersalamanders die op deze overzetactie worden geregistreerd, zijn echter (erg)
laag. Hoewel in de ruime omgeving een aantal waterpartijen aanwezig zijn, lijkt het vooral om grotere
visrijke vijvers te gaan (zoals in Borgwal) of om tuinvijvers waarin eveneens vis werd uitgezet. Vaak
zijn dit geschikte voortplantingslocaties voor Gewone padden die zich door de aanmaak van
bufotoxine goed beschermd weten tegen predatie door vis. Ook ‘groene’ kikkers doen het in
vegetatierijke visvijvers goed omdat de larven in vegetatierijk water vissen vaak te snel af zijn. In de
spiegelvijver van Borgwal zitten trouwens tientallen Bastaardkikkers en meerkikkers. Voor
watersalamanders zijn visvrije, kleinere, lichtrijke poelen met veel vegetatie echter een must en net
dit soort poelen lijkt hier eerder schaars. Naast de beheervoorstellen voor de twee bemonsterde
poellocaties van Borgwal (zie ook 4.30), moet in de buurt van het kasteeldomein daarom ook zeker
worden gezocht naar nieuwe locaties voor de aanleg van echte salamanderpoelen.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: middelmatig

jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Alpenwatersalamander 3 2 1 2 6 17 5 24
Kleine watersalamander 2 1
salamander (onbepaald) 4
Gewone pad 192 651 1387 767 431 1005 651 746 975 1372 910 636 483
Bruine kikker 40 593 748 248 175 396 221 826 1443 1247 237 760
groene kikker 1
kikker (onbepaald) 1 112 40
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 Borgwal: zuidelijke bospoel (9890 Vurste)

Figuur 67 Klein bospoeltje in het zuidelijke deel van het kasteeldomein Borgwal. De poel was in juni 2021 
grotendeels dichtgegroeid met Groot moerasscherm (18 juni 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze kleine bospoel ligt aan de zuidrand van het domein van Borgwal.
Op de Biologische Waarderingskaart wordt dit deel van het kasteeldomein gekarteerd als een
biologisch zeer waardevol zuur eikenbos. Aan de zuidkant wordt de poel door een hoge historische
omheiningsmuur afgeschermd van de dorpskern van Vurste, waardoor deze locatie goed gebufferd
lijkt tegen externe negatieve invloeden.

Vegetatie: Het wateroppervlak wordt voor een groot deel ingenomen door Groot moerasscherm.
Deze overblijvende zomerbloeier is een plant van ondiep water in zeer carbonaatrijk, fosfaatrijk en
dikwijls ammoniakhoudend water (Weeda et al., 1987). De soort komt het weligst tot ontwikkeling
op licht beschaduwde plaatsen, zoals hier het geval is. In Vlaanderen is de soort algemeen, zeker in
de meer vochtige delen van de Zandleemstreek. Ze is er abundant en plaatselijk zelfs dominant. Dat
is ook het geval in deze poel in Borgwal. Het resterende deel van het wateroppervlak wordt volledig
bedekt door een dikke krooslaag. Hierdoor kan nauwelijks direct zonlicht doordringen tot in de
waterkolom. De poel wordt omgeven door een brede bramensingel. Op de zuidelijke oever staan drie
oude Tamme kastanjes die zorgen voor een geringe mate van beschaduwing. Hier staan ook enkele
struiken (o.a. Hazelaar, Hulst, Wilde lijsterbes).

Knelpunten en beheer: De hoge bedekkingsgraad van drijvende en verticale watervegetatie zorgt er
voor dat hier nauwelijks nog open water rest. Op de bodem ligt een laag van 30 cm dood organisch
materiaal. Deze poel kan bij een volgende droogval best volledig worden geruimd. Het is aangewezen
om de poel ook 30 à 50 cm te verdiepen, zodat Groot moerasscherm minder gemakkelijk ‘voet aan
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grond’ zal krijgen en niet opnieuw dominant zal worden. Bij de ruiming mag niet alle moerasscherm
worden verwijderd. Hoewel deze soort kan leiden tot verlandende poelen, heeft ze als inheemse soort
zeker ook een ecologische waarde.

Net ten zuiden van deze poel loopt de historische bakstenen omheiningsmuur van het kasteeldomein.
Deze 1.700meter langemuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd
door de historischewaarde als voorbeeld van een bakstenen domeinommuring daterend uit het einde
van de 18de eeuw. Het is een beeldbepalend element in de dorpskom dat onafscheidelijk deel
uitmaakt van het hele domein. In 2021 werd deze muur volledig vrijgesteld in het kader van een
aanstaande restauratie. Snoeiafval en puinrestanten die bij deze voorbereidende werken werden
verwijderd en werden op de rand van de poel achtergelaten. Hoewel hierdoor extra ‘rommelhoekjes’
worden gecreëerd die kunnen dienen als schuilplaats voor amfibieën en kleine zoogdieren, moet er
bij de herstelwerkzaamheden zeker worden over gewaakt dat de poel maximaal wordt gevrijwaard.

Belang: De fuikbemonstering (uitgevoerd op 20 mei 2021) leverde twee Alpenwatersalamanders op;
de schepnetbemonstering was enkel goed voor twee ‘groene’ kikkers. Er werden dus geen
salamanderlarven gevangen. Hier hadden we meer verwacht, zeker gezien de hoge kwaliteit van het
omgevend bosgebied en de schaarste van visvrije wateren in dit kasteeldomein. Doordat de poel bijna
volledig was ingenomen door Groot moerasscherm en kroos kon de schepnetbemonstering wel niet
optimaal worden uitgevoerd.

In de onmiddellijke omgeving van deze poel werd in 2021 de aanwezigheid van de Roestbruine kniptor
vastgesteld. De larven van de kever leven in het vermolmde hout, onderaan in holtes van levende
bomen. Ze prederen hier op allerhande andere larven. Onderzoek in binnen en buitenland heeft
reeds aangetoond dat de soort enkel voorkomt op plaatsen waar er voldoende geschikte holtes
beschikbaar zijn waarin voldoende verschillende keversoorten en andere ongewervelde prooisoorten
leven. Hierdoor is de Roestbruine kniptor een zeer goede habitat en biodiversiteitsindicator. In
Vlaanderen wordt de soort vooral in hoogstamboomgaarden, bij knotbomen en in oude parken en
bossen aangetroffen. Eigen onderzoek toonde intussen aan dat de soort in de Makegemse Bossen
voorkomt in het Heilig Geestgoed, het Harentbeekbos, het Nerenbos en het Luisdonkbos. De
aanwezigheid van deze soort die is van een voldoende groot aanbod aan liggend en staand
dood/afstervend hout met voldoende holtes aan de voet bomen is voldoende reden om het aanbod
aan dood hout te maximaliseren, gevallen bomen te laten liggen en om uitermate omzichtig om te
gaan met eventuele (veiligheids)kappingen van oude Gewone beuken of Zomereiken. Dergelijke
bomen vormen een unieke, belangrijke en onvervangbare schakel in het ecosysteem van dit soort
oude bossen.

Aanwezige soorten amfibieën 2021: Alpenwatersalamander, ‘groene’ kikker
Aanwezige soorten amfibieën 2021:

Beheerprioriteit: middelmatig
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5 Herpetologisch belang van de onderzochte 
poelen 

Om een duidelijk zicht te krijgen op het herpetologisch belang van de onderzochte poellocaties wordt
nagegaan welke soorten in welke aantallen en in welke poelen voorkomen. Hierbij wordt ook
onderzocht of er voortplanting van elk van de soorten werd vastgesteld.

Figuur 68 geeft weer welke soorten in 2021 werden vastgesteld in elk van de 30 poellocaties die in
2021 werden opgevolgd. Indien van deze poellocaties ook waarnemingen uit andere jaren
beschikbaar waren, werden die niet voor deze figuur weerhouden (deze data worden wel
weergegeven in bijlage 9.3). Onderstaande figuur geeft enkel aan of een soort in 2021 op een locatie
werd vastgesteld, ongeacht het levensstadium (legsel, larve, juveniel, sub adult, adult) of de manier
waarop de aanwezigheid van de soort werd geregistreerd (fuikbemonstering, schepnetbemonstering,
visueel, auditief). Indien in een poel ‘groene’ kikkers werden vastgesteld maar niet kon worden
uitgemaakt om welk taxon van het groene kikker synklepton het ging, werd dit weerhouden als
‘groene’ kikker. Indien van minstens één exemplaar kon worden bepaald of het om Bastaardkikker
en/of meerkikker ging, werden alle exemplaren aan die soort(en) toegewezen. In een poel met 50
‘groene’ kikkers waarvan slechts één exemplaar als Bastaardkikker kon worden gedetermineerd en
de andere 49 niet tot op soortniveau konden worden bepaald, werd in Figuur 68 voor die locatie dus
enkel Bastaardkikker weerhouden.

Figuur 68 Aantal amfibiesoorten dat in 2021 in elk van de 30 onderzochte poellocaties werd vastgesteld. 

In totaal werden tijdens de bemonsteringen die in 2021 werden uitgevoerd in de 30 weerhouden
poellocaties zeven soorten amfibieën vastgesteld: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander,
Kleine watersalamander, Gewone pad, Bruine kikker, Bastaardkikker en meerkikker. ‘Groene’ kikker
wordt niet als soort meegerekend aangezien dit zowel om Bastaardkikkers als om meerkikkers kan
gaan. Merk op dat slechts in één poel vijf soorten werden geregistreerd en slechts in vijf poelen de
aanwezigheid van vier soorten kon worden vastgesteld. Van deze ‘soortenrijkere’ poelen waren er
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drie locaties die door particulieren in eigen tuin werden aangelegd (poellocaties 4, 6 en 27) en één
locatie werd op vraag van een particulier als amfibieënpoel aangelegd door de Bosgroep Midden
Oost Vlaanderen (poellocatie 18). Dit toont duidelijk het belang aan van ecologische tuinvijvers en
van particuliere initiatieven. Ook voor publieke overheden ligt hier een belangrijke taak weggelegd:
zij kunnen (bv. door subsidiëring van de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen)
particulieren ertoe aanzetten om poelen in eigen tuin (of op eigen gronden) aan te leggen/te laten
aanleggen. Het belang van ecologisch ingerichte tuinen voor het behoud van de biodiversiteit is
voldoende bekend en heeft vooral voor dagvlinders, hommels en (solitaire) bijen de voorbije jaren al
heel wat aandacht gekregen. Al lijkt niet elke tuin zich op het eerste gezicht te lenen tot de aanleg van
een poel, toch dienen zich ook voor deze soortgroep nog heel wat kansen aan.

Tabel 7 toont dezelfde gegevens als Figuur 68. Aan deze tabel werd voor elke poel toegevoegd of er
vis werd vastgesteld of niet.

Tabel 7 Aantal amfibiesoorten dat in 2021 in elk van de 30 onderzochte poellocaties werd vastgesteld. Voor elke 
poellocatie wordt ook aangegeven of er vis werd vastgesteld of niet. Indien de aanwezigheid van een soort werd 
vastgesteld op basis van een fuik- en/of schepnetbemonstering dan wordt dit weergegeven met een zwart cijfer 
1. Indien de aanwezigheid van een soort werd vastgesteld op een andere manier (bv. als legsel of auditief) dan 
wordt dit weergegeven met een rood cijfer 1. 

In de wetenschappelijke literatuur werd de negatieve impact van vis op amfibiepopulaties al vaak
beschreven. Ook de resultaten van het onderzoek dat werd gevoerd in het kader van het Poelenplan
Rodeland bevestigen de link tussen enerzijds de aanwezigheid van vis en anderzijds lagere aantallen
van volwassen watersalamanders enminder succesvolle reproductie van amfibieën. Tabel 8 geeft aan
dat de soortdiversiteit significant hoger ligt in locaties zonder dan in locaties met vis.

vis? Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker meerkikker groene kikker TOTAAL
poel 1 nee 1 1 1 3
poel 2 nee 1 1 2
poel 3 nee 1 1 2
poel 4 nee 1 1 1 1 1 5
poel 5 ja 1 1 2
poel 6 ja 1 1 1 1 4
poel 7 ja 1 1 1 3
poel 8 ja 0
poel 9 ja 1 1
poel 10 nee 1 1 1 1 4
poel 11 nee 1 1 1 3
poel 12 ja 1 1 2
poel 13 nee 1 1 1 3
poel 14 ja 1 1
poel 15 nee 1 1 1 3
poel 16 ja 0
poel 17 nee 1 1 1 3
poel 18 nee 1 1 1 1 4
poel 19 nee 1 1 2
poel 20 ja 1 1 2
poel 21 nee 0
poel 22 nee 1 1 2
poel 23 nee 1 1 2
poel 24 nee 1 1 1 3
poel 25 nee 0
poel 26 nee 1 1 1 1 4
poel 27 nee 1 1 1 1 4
poel 28 ja 1 1
poel 29 nee 1 1
poel 30 nee 1 1 2
TOTAAL 22 21 4 4 5 5 3 4
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Tabel 8 Aanwezigheid van amfibiesoorten in elk van de 30 onderzochte poellocaties in relatie tot de aanwezigheid 
van vis. 
aantal amfibiesoorten vis aanwezig?

ja nee
0 2 2
1 3 1
2 3 6
3 1 6
4 1 4
5 0 1

Alpenwatersalamander werd vastgesteld in 22 van de 30 poelen, Vinpootsalamander in 21 van de 30
poelen. Dit zijn veruit de meest algemene amfibiesoorten in de onderzochte poelen. In onderstaande
alinea’s wordt meer duiding gegeven bij het voorkomen van enkele soorten.

De Vinpootsalamander is een prioritaire soort voor de provincie Oost Vlaanderen (Adriaens et al.,
2013). In Oost Vlaanderen is de soort voornamelijk aanwezig ten zuiden en ten oosten van de Schelde.
In die regio is de dichtheid aan paaiplaatsen groot en is de soort vaak de meest algemene
watersalamander. Ze komt er steeds voor nabij de grote boscomplexen zowel in het laagland als op
de hellingen van de Vlaamse Ardennen. In het noordelijk deel van de provincie komt de soort enkel
voor in en nabij het Drongengoed in het noordwesten van de provincie. De belangrijkste bedreiging
voor het voortbestaan van populaties van Vinpootsalamander is het verlies aan paaiplaatsen of een
achteruitgang van de kwaliteit ervan door eutrofiëring, verzuring en andere vormen van vervuiling
(steenstort, organisch afval). Ook door het verwijderen van geschikt landbiotoop in de nabijheid van
bestaande of potentiële paaiplaatsen verliezen leefgebieden hun aantrekkelijkheid voor de soort. Het
samen voorkomen van zowel geschikt land als waterbiotoop staat centraal bij het behoud van de
bestaande populaties. Vaak wordt een onderlinge afstand van maximaal 500 m tussen
voortplantingswateren vooropgesteld. Eenzelfde eis stelt zich bij het herstel of de ontwikkeling van
nieuwe leefgebieden voor de soort in de nabijheid van bestaande populaties (Adriaens et al., 2013).
De aanwezigheid van de soort in 21 van de 30 onderzochte poellocaties, gespreid over het ganse
projectgebied, geeft alvast aan dat het Rodeland voor deze soort één van de belangrijkere gebieden
is in de provincie.

Kleine watersalamander werd in slechts vier van de poelen waargenomen (en nooit in een poel waar
ook vis in aanwezig was). Onderzoek in West Vlaanderen toont aan dat Kleine Watersalamander in
de polders en in zandig Vlaanderen op 25 jaar in ca. 90% van de historische vindplaatsen verdween
(Bauwens et al., 2006). De Kleine watersalamander is nog relatief vrij algemeen maar gaat in
vergelijking met de periode voor 1996 duidelijk achteruit, vooral in de provincies Oost en West
Vlaanderen (Jooris et al., 2013). Op de Rode Lijst van de amfibieën en reptielen in Vlaanderen staat
de soort vooralsnog opgenomen in de categorie ‘momenteel niet in gevaar’ (Jooris, 2012). Deze lijst
dateert intussen al van 2012. De kans bestaat dat bij de opmaak van een volgende Rode Lijst de Kleine
watersalamander zal opschuiven naar de categorie ‘bijna in gevaar’ of misschien zelfs naar een nog
hoger categorie. Hoe het ook zij: het is duidelijk dat het niet goed gaatmet deze soort. De bevindingen
van het Poelenplan Rodeland zijn symptomatisch: één van de vier poelen waarin de soort werd
vastgesteld, werd de dag na de fuikbemonstering deels gedempt (zie 4.26). De Kleine
watersalamander is een ambassadeursoort voor intacte kleinschalige landschappen met een hoge
dichtheid aan houtkanten, knotwilgrijen, struweelbosjes, rommelhoekjes, hooilanden en poelen. Dit
is voor het landschapsproject dan ook de perfecte soort om vol op in te zetten. Samen met soorten
als Dotterbloem, Dwergmuis, Gekraagde roodstaart, Grote glimworm, Hazelworm, Hermelijn,
Iepenpage, Oranjetipje, Pijptorkruid, Spotvogel en Steenuil, kan de Kleine watersalamander worden
gebruikt als één van de uithangborden, kapstoksoorten of vlaggeschipsoorten van dit project.
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Figuur 69 Linksboven: Oranjetipje; Rechtsboven: Grote glimworm; Linksonder: Gekraagde roodstaart; 
Rechtsonder: Hermelijn: allemaal ambassadeursoorten voor het landschapsproject Rodeland, net als de Kleine 
watersalamander (foto’s: Arthur Van Dijk, Frits Bink, Mark Zekhuis). 

Ook de Gewone pad werd maar in vier poellocaties vastgesteld. Hoewel deze soort nog steeds de
meest algemene amfibieënsoort is in Vlaanderen, lijkt ze toch gestaag achteruit te gaan. Uit een
recente studie op basis van gegevens die sinds de jaren ’70 werden ingezameld bij
paddenoverzetacties in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland blijkt dat op heel wat locaties de
populaties van Gewone pad voortdurend afnemen (Petrovan & Schmidt, 2016). Die achteruitgang is
zelfs zo sterk dat de soort in beide landen bijna in aanmerking komt om te worden opgenomen op de
Rode Lijst. Er wordt overwogen omeen dergelijke analyse ook uit te voeren op de data van Vlaanderen
want ook hier wordt vermoed dat de Gewone pad op termijn in de gevarenzone zou kunnen terecht
komen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de inventarisatie die werd uitgevoerd in het kader
van het Poelenplan Rodeland niet optimaal was afgestemd op het vaststellen van de aanwezigheid
van Gewone padden. Mogelijk werd de soort dus op enkele locaties over het hoofd gezien.

Er werden geen Vuursalamanders gevonden hoewel in het projectgebied wel (min of meer) geschikt
habitat aanwezig is, o.a. in het Blauw Kasteel, het Betsbergbos en het Aelmoeseneiebos. In een aantal
poelen in het domein van het Blauw Kasteel werd vroeg in het voorjaar een extra schepnetronde
uitgevoerd, specifiek om larven van Vuursalamander op te sporen. Deze bemonstering bleef echter
zonder resultaat. Het is aangewezen dat in elk van de voormelde bossen ook de komende jaren nog
schepnetbemonsteringen worden uitgevoerd (bij voorkeur in maart), aangevuld met nachtrondes op
zachte, vochtige avonden in september november. Indien deze soortspecifieke inventarisatierondes
geen waarnemingen van larven of adulten zouden opleveren, kan met een vrij grote zekerheid
worden gesteld dat de soort in de onderzochte gebieden niet voorkomt. Naast het domein van het
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Blauw Kasteel, het Betsbergbos en het Aelmoeseneiebos, zouden ook het Gentbos en het bos van het
Karmelietenklooster (beide in Bottelare) zeker nog grondig op de aanwezigheid van Vuursalamander
moeten worden gescreend.

De bemonstering van de 30 weerhouden poellocaties leverde ook geen bijkomende waarnemingen
op van Kamsalamander. Dat betekent dat de verspreiding van deze Rode Lijst soort beperkt blijft tot
kernpopulatie van de Makegemse Bossen, waar de soort werd vastgesteld in 16 poelen, verspreid
over zes aanéénsluitende 1x1 km hokken, alle op het grondgebied van de gemeente Merelbeke.
Figuur 70 toont het aantal bezette km hokken in de periode 1996 2021 in (de ruime omgeving van)
Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Hieruit blijkt duidelijk dat het niet voor de hand ligt om de
‘Makegemse’ populatie via de aanleg van nieuwe poelen en geschikt landhabitat te verbinden met de
dichtstbijzijnde populaties. Dit neemt niet weg dat alles in het werk moet worden gesteld om de
bestaande populaties te versterken, zowel via inbreiding als via uitbreiding van het bestaande
poelennetwerk. Een uitbreiding richting Gavere ligt hierbij het meest voor de hand en zou in het kader
van het landschapsproject Rodeland alvast een ambitieuze doelstelling zijn (zie ook 6.25 en 6.26).

Figuur 70 1x1 km-hokken waarin de aanwezigheid van Kamsalamander werd vastgesteld in de periode 1996 – 
2021 (bron: www.waarnemingen.be). 

De 30 bestaande poelen werden in 2021 alle op eenzelfde manier bemonsterd: twee Vermandel
fuiken werden gedurende één nacht uitgesteld. In Tabel 9 worden voor Alpenwatersalamander,
Vinpootsalamander en Kleinewatersalamander per soort hetmaximum aantal volwassen exemplaren
weergegeven dat tijdens de fuikbemonstering van 2021 in elk van de 30 bestaande poellocaties werd
vastgesteld.



117

Tabel 9 Aantal adulte watersalamanders dat tijdens de fuikbemostering in 2021 in elk van de 30 weerhouden 
poellocaties werd vastgesteld. Voor elke poellocatie wordt ook aangegeven of er vis werd vastgesteld of niet. 

Slechts in één poel werden meer dan 100 exemplaren volwassen watersalamanders gevangen. Het
gaat om een amfibieënpoel die recent op vraag van een particulier werd aangelegd door de Bosgroep
Midden Oost Vlaanderen (zie 4.18). Daarnaast werden slechts in één poel meer dan 50 volwassen
exemplaren gevangen, opnieuw in een poel die recent door dezelfde Bosgroep op privaat terreinwerd
gegraven (zie 4.11). In de meeste andere onderzochte locaties lagen de aantallen relatief laag met
o.a. 16 locaties met minder dan 10 exemplaren (in zeven van deze poelen werd zelfs geen enkele
adulte watersalamander aangetroffen tijdens de fuikbemonstering). Hoewel Alpenwatersalamander
in één poel talrijker was dan Vinpootsalamander (resp. 22 vs. 21), bleek Vinpootsalamander (met 326
ex.) toch veruit de meest talrijke soort (van Alpenwatersalamander werden 264 adulten gevangen).
In poellocaties waar de aanwezigheid van volwassen Alpenwatersalamanders kon worden
vastgesteld, lag het aantal geregistreerde exemplaren gemiddeld aanmerkelijk lager wanneer er ook
vis aanwezig was, in verhouding tot visloze locaties (2,4 vs. 12). Dit geldt ook voor
Vinpootsalamanders: van deze soort werden gemiddeld zeven exemplaren gevangen in locaties mét
vis en 12,8 in visloze poelen. Kleine watersalamander doet het ook qua aantallen niet goed. De soort

vis? Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander TOTAAL
poel 1 nee 3 4 7
poel 2 nee 5 1 6
poel 3 nee 3 9 12
poel 4 nee 17 14 31
poel 5 ja 3 1 4
poel 6 ja 3 23 26
poel 7 ja 8 37 45
poel 8 ja 0
poel 9 ja 0
poel 10 nee 21 2 3 26
poel 11 nee 41 16 57
poel 12 ja 4 1 5
poel 13 nee 12 14 26
poel 14 ja 0
poel 15 nee 3 24 27
poel 16 ja 0
poel 17 nee 30 18 48
poel 18 nee 57 88 9 154
poel 19 nee 8 10 18
poel 20 ja 6 8 14
poel 21 nee 0
poel 22 nee 3 3
poel 23 nee 2 2
poel 24 nee 4 4
poel 25 nee 0
poel 26 nee 12 33 1 46
poel 27 nee 20 14 8 42
poel 28 ja 0
poel 29 nee 6 6
poel 30 nee 2 2
TOTAAL 264 326 21
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werd geen enkele keer vastgesteld in poellocaties met vis. In de vier visloze poelen waar wél Kleine
watersalamanders werden vastgesteld, ging het om gemiddeld 5,2 exemplaren per poel (min. 1 max.
9). Dit blijft dus op alle vlak een soort die diep in de gevarenzone zit.

De aanwezigheid van amfibiesoorten en de vastgestelde aantallen adulten zijn belangrijke parameters
om de herpetologische waarde van bestaande poellocaties te bepalen. Het is echter nog belangrijker
om te weten of die soorten zich in die poelen ook succesvol kunnen voortplanten. Tabel 10 toont aan
van welke soorten in elk van de 30 bestaande poellocaties in 2021 voortplanting (= eisnoeren,
kikkerdril, larven) konworden vastgesteld. Larven van Vinpootsalamander en Kleinewatersalamander
kunnen in het veld niet met zekerheid van elkaar worden onderscheiden. Voortplanting van één van
beide of beide soorten werd enkel weerhouden indien van de ongedetermineerde larven eerder al
gedetermineerde volwassen exemplaren in deze poel werden vastgesteld. Dit geldt ook voor
Bastaardkikker en meerkikker. Juvenielen van Gewone pad en Bruine kikker die aan land werden
waargenomen vaak het vocht opzoekend van de uitdrogende poelbodem werden in onderstaande
tabel niet weerhouden omdat enkel op basis van de aanwezigheid van juvenielen niet met zekerheid
kan worden gesteld dat die soorten zich ook effectief in deze poelen hebben voortgeplant
(voortplanting kan enkel met zekerheid worden aangetoond op basis van legsels en/of larven).

Tabel 10 Aantal amfibiesoorten waarvan in 2021 in elk van de 30 onderzochte poellocaties voortplanting werd 
vastgesteld. Voor elke poellocatie wordt ook aangegeven of er vis werd vastgesteld of niet. Indien voortplanting 
van een soort werd, wordt het cijfer 1 groen opgelicht. Indien geen voortplanting werd vastgesteld maar de soort 
wel aanwezig was, wordt het cijfer 1 rood opgelicht. Het cijfer in de kolom van de totalen slaat dus op het aantal 
soorten waarvan voortplanting in een poel werd vastgesteld en het op het aantal poelen waarvan in de 30 
bemonsterde poellocaties voortplanting werd vastgesteld. 

Ook al zijn er meerdere variabelen die een impact kunnen hebben op het feit of van een soort al dan
niet voortplanting kon worden vastgesteld in een poel, toch lijkt de aanwezigheid van vis negatieve
gevolgen te hebben. Zo kan er worden vastgesteld dat van de 21 poelen waarin adulte
Vinpootsalamanders werden vastgesteld er slechts in vier locaties geen voortplanting werd
vastgesteld: in drie van deze poelen zat vis. Toch werd ook voortplanting van Vinpootsalamander
vastgesteld in twee poelen mét vis. Het ene sluit het andere dus zeker niet uit.

vis? Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker meerkikker groene kikker TOTAAL
poel 1 nee 1 1 1 1
poel 2 nee 1 1 0
poel 3 nee 1 1 1
poel 4 nee 1 1 1 1 1 5
poel 5 ja 1 1 0
poel 6 ja 1 1 1 1 3
poel 7 ja 1 1 1 0
poel 8 ja 0
poel 9 ja 1 1
poel 10 nee 1 1 1 1 4
poel 11 nee 1 1 1 2
poel 12 ja 1 1 0
poel 13 nee 1 1 1 3
poel 14 ja 1 0
poel 15 nee 1 1 1 1
poel 16 ja 0
poel 17 nee 1 1 1 2
poel 18 nee 1 1 1 1 3
poel 19 nee 1 1 1
poel 20 ja 1 1 2
poel 21 nee 0
poel 22 nee 1 1 2
poel 23 nee 1 1 1
poel 24 nee 1 1 1 2
poel 25 nee 0
poel 26 nee 1 1 1 1 3
poel 27 nee 1 1 1 1 3
poel 28 ja 1 1
poel 29 nee 1 0
poel 30 nee 1 1 0
TOTAAL 12 17 4 3 0 2 2 1 41
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6 Voorstellen voor nieuw aan te leggen poelen 

De locaties voor nieuw aan te leggen poelen werden weerhouden op basis van ecologische potenties
(bodemgesteldheid, drainageklasse, afstand tot bestaande poelen, …) en kunnen de basis vormen
voor een dicht netwerk van nieuw te realiseren poelen. Uiteraard gaat, het ‘slechts’ om (goed
onderbouwde) voorstellen die geen enkele verplichting inhouden naar de betreffende
grondeigenaars en/of beheerders. De aanleg van nieuwe poelen zal enkel gebeuren op basis van
vrijwilligheid van elk van de betrokken actoren.  

Voor elke locatie wordt een aantal vaste items behandeld. In de eerste plaats wordt een korte
beschrijving van de omgeving gegeven. Hierbij wordt meestal ook vermeld hoe het terrein op de
Biologische Waarderingskaart werd gekarteerd en welke biologische waardering aan deze
karteringseenheden werd toegekend.

Vervolgens wordt een korte toelichting gegeven bij de bodemkundige toestand van het terrein
waarop de nieuwe poel zou kunnen worden gegraven. Vooral de bodemsoort en de drainageklasse
zijn hierbij van belang. Zo zijn terreinen met een zandige ondergrond minder geschikt voor de aanleg
van nieuwe poelen dan locaties die rusten op een kleisubstraat en zijn ‘waterzieke’ gronden dan weer
beter dan droge terreinen. Enige duiding bij bodemkaart en bij de begrippen die bij dit onderdeel vaak
zullen worden gebruikt, wordt weergegeven in de onderstaande kadertekst. De bodemsoort en de
drainageklasse kunnen worden afgelezen op de Bodemkaart van België maar aangezien deze info
eerder grofmazig is, blijft een aanvullende boring op de exacte plaats van de nieuw aan te leggen poel
altijd een noodzakelijke vereiste.

Naast de bodemkundige toestand, zijn er nog andere kritische succesfactoren. Of een nieuw
aangelegde poel al dan niet zal worden gekoloniseerd door amfibieën is van veel factoren afhankelijk
maar een aantal parameters is zeker cruciaal. Is de omgevende landbiotoop geschikt voor amfibieën?
In welke mate zijn negatieve invloeden (infiltratie van meststoffen vanaf akkers, lozingen van
huishoudelijk afvalwater, verbinding met vishoudende waters, …) aanwezig? Wat is de afstand tot de
dichtstbijzijnde amfibieënpoel? Zijn er vanuit die poel voldoende migratiemogelijkheden naar de
nieuw aangelegde poel?Welke planten in de directe omgeving duiden op een hoge grondwaterstand?
Aangezien de besproken locaties pas werden bezocht in het najaar 2021, buiten het vegetatieseizoen,
is informatie over waargenomen planten doorgaans echter beperkt of afwezig. Indien bij de opmaak
van dit poelenplan al geweten was hoe de huidige eigenaar en/of grondgebruiker t.o.v. de aanleg van
een poel op zijn terrein staat, wordt dit ook in de tekst aangegeven.

Vervolgens worden concrete richtlijnen gegeven voor de aanleg van een nieuwe poel op de
voorgestelde locatie. Waar exact op het uitgekozen perceel zou die moeten komen? Moet bij de
aanleg speciaal aandacht worden geschonken aan de aanwezigheid van ecologisch waardevolle
elementen in de directe omgeving? Kan de uitgegraven grond ter plaatse worden verwerkt? Zijn er
begeleidende beheersvoorstellen waardoor de omgevende landbiotoop meer geschikt kan worden
gemaakt voor amfibieën?

Tot slot proberen we ook te voorspellen door welke soorten de nieuwe poel mogelijk zal worden
gekoloniseerd, wat de doelsoorten zijn.

Alle voorgestelde poellocaties worden weergegeven op een overzichtskaart di aan dit rapport is
toegevoegd als . De besproken locaties worden als een rode stip aangeduid en zijn voorzien van het
volgnummer dat ook in het tekstdeel werd gebruikt.
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België beschikt over de meest gedetailleerde bodemkaart ter wereld. Deze bodemkundige kaart is
uniek omdat ze gebiedsdekkend is voor het volledige grondgebied. Het immense werk dat eraan
voorafging, startte in 1947. Het opstellen van de bodemkaart behelsde een tweevoudig programma:
het klasseren en op kaart brengen van de bodemeenheden enerzijds en de identificatie en
karakterisatie van de gekarteerde bodems anderzijds. Hiervoor werden miljoenen grondboringen
uitgevoerd en werden duizenden profielputten geanalyseerd.

De interpretatie van deze enorme hoeveelheid puntgegevens leidde uiteindelijk tot een afbakening
van vlakken, welke de verspreiding van de verschillende bodemtypen gedetailleerd (op schaal 1/5.000)
weergaven. De publicatie van de Belgische bodemkaart gebeurde op schaal 1/20.000. In de jaren '70
en '80 werd het potentieel aan informatie vervat in deze analoge bodemkaarten echter niet ten volle
benut. Enerzijds was het koppelen van de bodemgegevens aan andere, al dan niet cartografische
informatie zeer tijdrovend. Anderzijds was de bodemkaart niet toegankelijk voor niet gespecialiseerde
gebruikers. Deze kaarten kenden dan ook een sluimerend bestaan in die periode. De hernieuwde
belangstelling die de bodemkaarten momenteel kennen, wordt in belangrijke mate bepaald door de
beschikbaarheid in een vectoriële digitale versie en de opname van deze bodemkundige informatie in
Geografische Informatie Systemen (GIS). De tijdrovende manuele vectorisatie van de analoge
bodemkaart had tot doel om de gebruiksvriendelijkheid en de toepassingsmogelijkheden drastisch te
doen toenemen. De meerwaarde van de digitale versie van de bodemkaart wordt voortaan in
Vlaanderen in een toenemende mate bewezen. Uitgaande van de basisinformatie uit de bodemkaart
en met behulp van de expertise van teelttechnici werd bv. een aantal themalagen ontwikkeld. Zo werd
de bodemkaart in Vlaanderen o.a. geïnterpreteerd naar bodemgeschiktheid voor een groot aantal
belangrijke groepen land en tuinbouwgewassen.

Fysische bodemgeschiktheid is een zeer complexe materie. Men dient zich terdege bewust te zijn van
de mogelijkheden maar vooral ook van de beperkingen van eenzijdige uitspraken gebaseerd op de
bodemkaart. Vertrekkend van de wetenschappelijke achtergrond waarbij deze bodemkaarten werden
opgemaakt, was het hoofdobjectief om zoveel mogelijk informatie te ontsluiten naar actuele thema's.
Momenteel vinden de bodemkaarten vooral een concrete toepassing in advisering en (ruimtelijke)
structuurplanningwaarbij de afgeleide bodemgeschiktheidskaarten en landbouwtyperingskaarten een
onmisbare bron van informatie zijn geworden. Ook voor de aanleg van nieuwe poelen kunnen uit de
bodemkaart interessante gegevens worden afgeleid. In wat volgt, wordt gepoogd de nodige informatie
te geven omtrent het gebruik en de interpretatie van het kaartmateriaal. Hierbij beperken we ons in
hoofdzaak tot die eenheden die vooral voor de aanleg van een nieuwe poellocatie relevant zijn. De
legende van de analoge bodemkaart steunt op het Belgisch bodemclassificatiesysteem. Dit
classificatiesysteem neemt als criteria voor klassenindeling de drie hoofdkenmerken van de bodem:
de bodemtextuur, de drainageklasse en de profielontwikkeling. Deze drie elementen samen vormen
de 'kernserie', die als kaarteenheid werd gebruikt.

De korrelgrootte of textuur van de bodem is een zeer belangrijke eigenschap die het vermogen van de
bodem bepaalt om vocht en voedingsstoffen vast te houden en lucht en water door te laten. Zand
bezit een grote korrelgrootte en zal dus in vergelijking met leem en klei veel minder vocht vasthouden,
veel meer water doorlaten en normaal ook veel minder geschikt zijn voor de aanleg van een nieuwe
poel. In het gebied van het Rodelandproject ligt het gros van de bemonsterde poelen op zandleem of
kleigronden. Ook voor de aanleg van nieuwe poelen worden beide grondtypes verkozen.

De natuurlijke drainering van de bodem wordt bepaald door de doorlaatbaarheid en de gelaagdheid
van de bodem (inwendige drainering), de oppervlakkige afvloei (uitwendige drainering) en de diepte
van de grondwatertafel. Percelen met een weinig doorlatende kleilaag op geringe diepte lenen zich
beter tot de aanleg van een nieuwe poel dan gronden zonder een weinig doorlaatbare laag of waar die
laag op een te grote diepte steekt. De wisselwerking tussen de topografische omstandigheden, de
diepte van de grondwatertafel en het voorkomen op wisselende diepte van een weinig doorlatende
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ondergrond bepaalt de drainageklasse van de bodem. Op de bodemkaart worden negen klassen
onderscheiden, gaande van zeer droge tot uiterst natte gronden. Onderstaande tabel geeft een
overzicht van deze drainageklassen.

Tabel 19: overzicht van de verschillende drainageklasses die voorkomen op de bodemkaart van België (bron:
www.gisvlaanderen.be).
klasse definitie natuurlijke drainering diepte (cm) van roest of reductie
grond leem klei zand leem klei zand leem klei zand

roest reductie roest reductie
a zeer droog te sterk
b (niet gleyig) droog goed iets te sterk >125 90 125

c zwak gleyig
matig
droog matig 80 125 60 90

d matig gleyig matig nat onvoldoende 50 80 40 60
e sterk gleyig nat tamelijk slecht 30 50 > 80 20 40 > 80

met reductiehorizont
f zeer sterk gleyig zeer nat slecht 0 30 40 80 0 20 40 80

met reductiehorizont
g gereduceerd uiterst nat zeer slecht < 40 < 40
h sterk gleyig nat tamelijk slecht 30 50 20 40
i zeer sterk gleyig zeer nat slecht 0 30 0 20

Vooral de matig tot zeer natte gronden met een onvoldoende tot zeer slechte natuurlijke drainering
(drainageklassen d t.e.m. i) zijn geschikt voor de aanleg van poelen.

Een aantal vaak terugkerende termen vraagt om enige duiding.

De aanwezigheid van water in een bodem is de oorzaak van bijzondere kenmerken. Het bodemwater
omvat verschillende stoffen in oplossing waaronder ijzerverbindingen. De kleur van die
ijzerverbindingen hangt af van het al of niet aanwezig zijn van lucht, zuurstof. In aanwezigheid van
zuurstof (in een bodem die droog staat) gaat ijzer oxideren, krijgt het de driewaardige vorm (Fe³+)
waardoor het onoplosbaar wordt en een bruine neerslag vormt. Wanneer zuurstof afwezig is (in een
bodem die met water is verzadigd), wordt het ijzer gereduceerd, krijgt het de tweewaardige vorm
(Fe²+) die wel oplosbaar is en grijze of blauwe tinten heeft. Deze geoxideerde en gereduceerde kleuren
geven dus aanwijzingen over de schommeling en de diepte van de grondwatertafel doorheen het jaar
en een correcte interpretatie van deze gegevens geeft aan of een plaats al dan niet geschikt is voor de
aanleg van een nieuwe poel. Vanaf de diepte waarop de grond steeds verzadigd is met grondwater
(i.e. de laagste stand van de grondwatertafel gedurende de zomer), is er nooit lucht (zuurstof)
aanwezig en zal het tweewaardig ijzer de grond dus blauw of grijsachtig kleuren. Deze blauwgrijze
laag noemt men de reductiehorizont. De zone waarin de grondwatertafel schommelt, is afwisselend
nat en droog: tijdens de winter is ze met water verzadigd, zuurstofloos en lost het ijzer er op in
tweewaardige vorm; in de zomer is deze zone vochtig tot droog, is er zuurstof aanwezig, wordt het
ijzer geoxideerd, slaat het neer en vormt het bruine vlekken. De zone waarin het grondwater
schommelt tussen haar hoogste en laagste stand wordt dus gekenmerkt door geoxideerde bruine
vlekken die steeds vergezeld zijn van blauwgrijze gereduceerde vlekken. Deze verschijnselen noemt
men roest of gleyverschijnselen die dus eigen zijn aan dat deel van de bodem dat afwisselend nat (en
zuurstofarm) en droog (dus zuurstofrijk) is (Ameryckx, 1995). Naarmate de reductiehorizont en de
gleyverschijnselen ondieper voorkomen, is de grond natter en meer geschikt voor de aanleg van
nieuwe poelen.

De diepte van de reductiehorizont en de gleyverschijnselen kan aan de hand van de drainageklasse uit
de bodemkaart worden afgeleid. De bodem is echter een dynamisch gegeven en als dusdanig
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onderhevig aan verandering. De bodemvormende processen staan niet stil en werken continu in op
het bodemprofiel. Deze natuurlijke veranderingen verlopen echter veel te traag om een significante
invloed te hebben. De bodemvervormende en verstorende processen welke door de mens
geïnduceerd worden, zijn echter van een geheel andere tijdsschaal en hebben hierdoor wel een
significante en waarneembare invloed op de bodemkenmerken. Vandaar dat de betrouwbaarheid van
de relatief oude kaartinformatie in vraag werd gesteld. Uit recente boringen bleek dat de gegevens
nog steeds kloppen voor textuur en profielontwikkeling. De huidige drainagetoestand wijkt op
bepaalde plaatsen echter sterk af van de gekarteerde, vooral in ruilverkavelingsgebied en in Polders
en Wateringen. Door cultuurtechnische maatregelen waarvan de ruilverkaveling gebruik maakt,
worden onder andere de natuurlijke drainage van bepaalde landbouwgronden sterk verbeterd. Wil
men zekerheid over de actuele drainageklasse van een plaats, dan moet dus een nieuwe boring
worden uitgevoerd.

Er is ook nog een tweede goede reden waarom een nieuwe boring zich opdringt op plaatsen waar een
nieuwe poel zou kunnen worden aangelegd. Bij de opmaak van de bodemkaart bestond de eerste
opdracht van de bodemkarteerder erin een aantal fysische bodemkarakteristieken te bestuderen en
te identificeren op het terrein. Hiervoor voerde hij gemiddeld twee grondboringen per ha uit, tot op
een diepte van ongeveer 1,25m. Voor eenmeer minutieus onderzoek werden ook kuilen gegraven van
ca. 1m² oppervlakte (profielputten), welke nauwkeurig werden beschreven en waarvan diverse
grondlagen werden bemonsterd en in het laboratorium ontleed. Op die manier werden eveneens de
chemische en biologische eigenschappen van de bodem bepaald. Na de identificatie van de
bodemeigenschappen moest de karteerder, uitgaande van deze puntinformatie, de verspreiding van
de verschillende bodemseries voor heel het grondgebied weergeven. Deze extrapolatie gebeurde op
basis van luchtfoto's, topografie van het terrein, karakteristieke elementen in het landschap (bossen,
rivieren,...) e.a. De zonering van de bodemseries werd weergegeven op een perceelskaart op schaal
1/5.000. De bodemkaart geeftm.a.w. een veralgemeend beeld van de situatie op het terrein aangezien
op basis van gemiddeld twee grondboringen per ha een beeld werd gegenereerd van die ha. Wil men
een exacte weergave van de bodemgesteldheid op één bepaalde plaats, dan is een nieuwe boring
vereist aangezien de textuur, drainageklasse en profielontwikkeling daar best kan afwijken van het
algemeen beeld dat op basis van die twee boringen werd geëxtrapoleerd.
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 Watermolenstraat 35: paardenweide Goed ten Abeele (9090 Gontrode)

Figuur 71 Natte plekken in een weide in het voormalige watervergaarbekken van de historische watermolen van 
het Goed ten Abeele (10 oktober 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze locatie ligt in een perceel dat (in april 2003) werd gekarteerd als
een soortenarm permanent cultuurgrasland langsheen de Molenbeek. Het weiland wordt gebruikt als
paardenweide die in het noorden door een slootje wordt gescheiden van een soortenrijk permanent
cultuurgrasland met uitgesproken microreliëf. Net ten noorden en ten zuiden van dit weilandcomplex
werden populierenbestanden aangeplant.

Bodemkundige toestand: Volgens de Bodemkaart van België rust de weerhouden locatie op een zeer
natte zandleembodem zonder profiel. De drainageklasse f wijst op een slechte natuurlijke drainage,
wat een gunstige uitgangspositie biedt voor de aanleg van een nieuwe poel.

Kritische succesfactoren: Het perceel werd zowel in het vroege voorjaar als in het latere najaar bezocht
(resp. op 2 maart en 10 oktober 2021). Op beide momenten stonden delen van het perceel tegen de
centrale sloot aan onder water. Het weiland wordt volledig kort gegraasd door paarden maar in de
perceels en slootranden staan wel vrij veel waterplanten die afhankelijk zijn van een permanent hoge
grondwaterstand (o.a. Gele lis, Lidrus, Mannagras, Moeraskers, veel Scherpe zegge, Waterpeper en
Wolfspoot). Het noordelijk aangrenzende weiland is een koeienweide waarin 10 noordwest zuidoost
georiënteerde laantjes werden aangelegd. Dergelijke laantjes worden doorgaans enkel uitgegraven op
vochtige weides om die maximaal te laten draineren (Figuur 72). Aan de noordrand van de
‘laantjesweide’ loopt eveneens een sloot met een aantal ‘nattere’ planten. Naast de eerder
voornoemde soorten staat hier ook vrij veel Bosbies, Grote lisdodde, Heelblaadjes, Moerasspirea,
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Pitrus en Watermunt. Ook Dubbelkelk werd hier aangetroffen, zij het op een eerder atypische
standplaats.

Figuur 72 Op het weiland net ten noorden van het voormalige watervergaarbekken van de historisch watermolen 
van het Goed ten Abeele zijn 10 noordwest-zuidoost georiënteerde laantjes zichtbaar die als doel hebben deze 
‘waterzieke’ gronden te draineren (rood omcirkeld, linksonder). Op het woonerf van het Goed ten Abeele ligt een 
poel die jaarrond water houdt (rood omcirkeld, rechtsboven) (bron: Digitaal Hoogte Model Vlaanderen II, 
multidirectionele hillshade 0,25 m).  

De paardenweide ligt op de plaats van het voormalige watervergaarbekken van de watermolen van
Roo. Dezewatermolenmet waterradwerd gebouwd op de Gondebeek en de oudste verwijzingen gaan
terug tot in de 16de eeuw. De watermolen werd oorspronkelijk aangedreven door het water van de
Gondebeek. Om permanent en dus ook in tijden van droogte en waterschaarste over voldoende
aandrijvende waterkracht te kunnen beschikken, werd vroeger op de weide water opgespaard. Dit is
alvast een historisch ‘bewijs’ dat deze gronden ook in vorige eeuwen slecht draineerden en dus lang
water konden houden.

Richtlijnen: De weide ligt langs de Watermolenstraat en is goed toegankelijk voor beheervoertuigen.
De vegetatie op de paardenweide is weinig interessant. Hiermee moet bij het uitgraven van een poel
dus geen rekening worden gehouden. In het Rodeland zijn er meerdere waterlocaties die zouden
kunnen worden opgenomen in een erfgoedkundige ‘waterroute’, gaande van vlasrootputten (o.a. in
Munte), percelen die werden uitgebrikt ten behoeve van de steenbakkerij (vooral in de vallei van de
Boven Schelde) of bomkraters (o.a. in de Makegemse Bossen). Net als het watervergaarbekken van
het Goed ten Abeele zijn deze relicten nog steeds aanwezig én staan de meeste nog steeds onder
invloed van water. Dit biedt kansen om bv. via infoborden, de heraanleg van deze locaties of door
het uitgraven van nieuwe poelen op deze plaatsen een route uit te stippelen die het verhaal vertelt
achter een aantal van deze opmerkelijke ‘historische’ sites.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, Bruine kikker.
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 Watermolenstraat 24: bospoeltje (9090 Gontrode)

Figuur 73 In 1995 heeft de eigenaar geprobeerd om in dit alluviaal elzen-essenbos zelf een klein bospoeltje uit te 
graven (rood omcirkeld). Hoewel dit ‘kuiltje’ de meeste jaren waterhoudend was, ligt het de laatste jaren jaarrond 
droog (12 oktober 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze locatie ligt in een perceel dat (in april 2003) werd gekarteerd als
een biologisch zeer waardevol alluviaal elzen essenbos. Ten zuiden wordt dit bosbestand begrensd
door een verruigd grasland, in het oosten paalt het aan de achtertuintjes van de bewoning langsheen
de Geraardsbergsesteenweg en in het westen ligt en recent gegraven eutroof water.

Bodemkundige toestand: De Bodemkaart van België geeft aan dat deze locatie rust op zeer natte
zandleembodem zonder profiel. Het perceel werd ingedeeld in drainageklasse f, wat zou moeten
resulteren in een slechte natuurlijke drainage.

Kritische succesfactoren: Strikt genomen ligt deze locatie net buiten de perimeter van het
Rodelandproject maar aangezien de eigenaar van dit perceel op eigen initiatief de projectcoördinator
had gecontacteerd om op deze locatie een bospoeltje aan te leggen, werd op deze vraag ingegaan.
Vaak vergt het immers heel wat inspanningen om mensen te overtuigen om één of meerdere poelen
aan te leggen op hun terreinen. Indien deze horde moeiteloos kan worden genomen, biedt dit alvast
kansen.

Het bos werd aangeplant in 1987 1988. Tot dan was dit perceel in gebruik als weiland (Figuur 74).
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Figuur 74 Op deze luchtfoto (genomen in de zomer van 1971) was het perceel (rood omcirkeld) nog in gebruik als 
weiland. (bron: www.geopunt.be). 

Omdat deze weide eigenlijk te vochtig was voor landbouwkundig gebruik werd geopteerd voor een
bosaanplant met standplaatsgeschikte boomsoorten (Gewone es, Zoete kers, Zomereik, (weinig)
Zomerlinde, Zwarte els). In de ondergroei staat vooral braam, Gewone vlier en (weinig) Hulst. Op
enkele plaatsen staan pollen van een forse zeggesoort (vermoedelijk Oeverzegge). De eigenaar heeft
in 1995 zelf geprobeerd om een klein bospoeltje aan te leggen (Figuur 73). In de manueel uitgegraven
‘kuil’ stond tot enkele jaren geleden steeds water. Recent was dat echter niet meer het geval. Hiervoor
is geen aanwijsbare reden, al kan droogval op de meeste locaties wel worden verklaard door een
algemene daling van de grondwatertafel. Op het noordelijk aangrenzend perceel werd in de jaren ’70
een vijver uitgegraven. Deze vijver bevat wél nog het hele jaar door water. Volgens de eigenaar werd
de plek waar de vijver werd uitgegraven vroeger gebruikt als een wijmenier. Een wijmenier (beter
bekend als een griend) is een plaats waar wijmen (wilgenrijshout of teenhout) werd gekweekt, in
functie van het mandenvlechten, het beschoeien van oevers, het opbinden van planten etc. Grienden
werden (vooral in Nederland) tot ca. 1960 op grote schaal geëxploiteerd, daarna nam de vraag naar
griendhout sterk af zodat veel grienden niet meer werden onderhouden. De meeste ‘wilgenakkers’
verdwenen op bleven enkel nog voorbestaan in toponiemen. Hoe het ook zij: wijmeniers werden
steeds aangelegd op vochtige gronden en de voormalige aanwezigheid van zo’n wilgenakker, net als
de waterhoudende vijver én de bodemkundig toestand duiden alle aan op het vochtige karakter van
deze locatie.

Richtlijnen: Dit is de enige locatie waarbij de aanleg van een nieuwe poel wordt geadviseerd in een
(relatief recent aangeplant) bos. Doorgaans zijn beschaduwde bospoelen minder interessant maar
voor Vinpootsalamander en Bruine kikker zijn dit vaak wél geschikte locaties. Het succes van een poel
die recent werd aangelegd nabij Hoek ter Hulst toont aan dat dergelijke locaties erg succesvol kunnen
zijn (zie 4.11). De poel zal eerder klein gedimensioneerdmoeten wordenwaarbij de omstaande bomen
mee de contouren van de bospoel zullen bepalen. Het is niet de bedoeling dat er voor het graven van
de poel bomen zouden worden gekapt. Uitheemse struiken (o.a. Laurierkers) kunnen op dat ogenblik
wel worden verwijderd. De eigenaar zegt dat het terrein toegankelijk is voor kleine beheervoertuigen
en geeft aan de uitgegraven aarde op eigen terreinen te kunnen verwerken. Hoewel dit niet binnen
het kader van dit poelenplan valt, geven we toch mee dat ook de vijver dringend zou moeten worden
geruimd, waarbij voorzichtig moet worden omgesprongen met de aanwezigheid van Parelvederkruid.
Voor meer info over de gevaren verbonden aan deze invasie exoot verwijzen we naar 4.4 en 4.6.

Doelsoorten: Vinpootsalamander, Bruine kikker.
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 Stationswegel: hooiland met Vertakte leeuwentand (9090 Gontrode)
 

 
Figuur 75 Centraal in dit hooiland ligt een ondiep uitgegraven laantje. De vegetatie in dit laantje en in de slootjes 
omheen het perceel geeft aan dat de grondwatertafel hier jaarrond vrij hoog staat (28 september 2021) (foto: 
Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Het perceel waarop een nieuwe poel zou kunnen worden aangelegd
werd (inmaart 2019) gekarteerd als een soortenrijk permanent cultuurgrasland omgeven door bermen
en randen met rietland en andere vegetaties van het rietverbond. De oostelijke perceelsgrens wordt
afgebakend door een beekbegeleidende populierenrij langsheen de Molenbeek. Ten noorden en ten
oosten liggen tuintjes van de woningen langsheen de Geraardsbergsesteenweg. Een biologisch erg
waardevolle moerasspirearuigte met beperkte opslag van bomen en struiken begrenst het grasland in
het westen (zie 6.4).

Bodemkundige toestand: De weerhouden poellocatie ligt op een zeer natte zandleembodem zonder
profiel. De drainageklasse f duidt op een slechte natuurlijke drainage. Buurtbewoners geven aan dat
het hooiland in de winter en (vaak ook) in het voorjaar plasdras staat. Het lijkt er dus naar dat de
grondwatertafel jaarrond voldoende hoog blijft waardoor de aanleg van een poel kan worden
overwogen.

Kritische succesfactoren: Centraal in het perceel loopt een noordoost zuidwest georiënteerd laantje.
Hoewel dit laantje zeer ondiep is uitgegraven, geeft de vegetatie in deze greppel toch een goede
indicatie van het vochtgehalte in de bodem. Het laantje wordt gedomineerd door Pitrus en Liesgras.
Als vochtige freatofyt is Pitrus een goede indicator van vochtige standplaatsen. Liesgras heeft net als
Pitrus eveneens een smalle ecologische amplitude en duidt als natte freatofyt vooral op
voedselrijkdom en vocht. In het laantje staat ook (weinig) Echte valeriaan, Lidrus, Moerasrolklaver en
Perzikkruid. Op 28 september 2021 was het hooiland net gemaaid waardoor het niet meer mogelijk
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was om de vegetatieve samenstelling goed in te schatten. Kruipende boterbloem, Smalle weegbree en
Veldzuring komen er talrijk voor. Hoewel Veldzuring in ons land één van de meest voorkomende
graslandplanten is, is het toch een soort die in sterk bemestte terreinen verdwijnt omdat ze er dan niet
met hoogproductieve grassen kan concurreren (Weeda et al., 1985). Verspreid in het hooiland staan
ook Gewone engelwortel, Lidrus, Pinksterbloem en Watermunt, alle met een lage bedekkingsgraad.
Ook deze soorten duiden op een relatief hoge grondwatertafel. De aanwezigheid van Vertakte
leeuwentand is opvallend. Deze composiet moet het hebben van eerder weinig bemesting en een
voldoende vochtige bodem. In de ondiepe sloten omheen het hooiland staat o.a. Grote lisdodde, Grote
waterweegbree, Kleine watereppe en Watermunt. Dit zullen dan vermoedelijk ook de soorten zijn die
kunnen worden verwacht in oeverzone van een nieuw aangelegde poel.

Richtlijnen: De functie van het laantje is niet echt duidelijk. Mogelijk werd dit gegraven om het
hooiland te draineren (het laantje sluit in het noordoosten immers aan op een iets diepere sloot die
rondom het perceel loopt. Navraag bij buren leert dat alle huizen zouden zijn aangesloten op het
rioleringsnetwerk en dat in de sloot dus geen huishoudelijke afvalwater zou worden geloosd. Toch lijkt
het aangewezen om de nieuw te graven poel niet via het laantje te laten aantakken op die sloot.
Enerzijds wordt hierdoor drainage vanuit de poel via het laantje naar de sloot toe vermeden,
anderzijds wordt ook kans op infiltratie van (al dan niet vervuild) omgevingswater uit de sloot
opnieuw via het laantje in de poel verhinderd. Gezien de bodemgesteldheid van het ganse perceel
volgens de Bodemkaart van België dezelfde is, maakt het vermoedelijk niet echt uit waar de poel wordt
gegraven. Aanleg in het noordwestelijke deel zou de voorkeur kunnen genieten omdat hierdoor
beschaduwing van de populierenrij langsheen de Molenbeek kan worden vermeden. Indien de aanleg
van een eerste poel succesvol zou worden geëvalueerd, zou hier ook nog een tweede poel kunnen
worden aangelegd. In de ruime omgeving van het Aelmoeseneiebos is dit één van de grotere
hooilanden die geschikt is voor de aanleg van poelen. Het zou mooi zijn mochten dergelijke kansen
maximaal kunnen worden benut.

Eén belangrijk aandachtspunt: bij de beheerder van de Molenbeek moet worden bevraagd of (en zo
ja: tot waar) dit hooiland overstroomt. Tijdens verschillende terreinbezoeken stond het water nooit
plasdras (ook niet in het voorjaar) maar bevraging bij gebiedsexperten leert dat dit terrein bij
piekdebieten van de Molenbeek wel degelijk onder water komt te staan. Indien overstromingen hier
ook in de toekomst een quasi zekerheid zouden zijn, moet met alle betrokken actoren worden
afgewogen of/waar het opportuun is om op dit hooiland een poel aan te leggen. Voor amfibieën zijn
poelen in overstromingsgebied doorgaans geen groot succes maar voor veel andere taxonomische
groepen vormen nieuwe poelen ook in overstromingsgebieden meestal wel een ecologische
meerwaarde.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Gewone pad, Bruine kikker
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 Stationswegel: Moerasspirea ruigte (9090 Gontrode)

Figuur 76 Natte moerasspirearuigte, net na een nazomerse maaibeurt (28 september 2021) (foto: Dominique 
Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Het perceel waarin deze locatie ligt, werd (in maart 2018) gekarteerd
als een moerasspirearuigte met beperkte opslag van bomen en struiken. Ten zuidoosten van het
perceel loopt de Molenbeek, ten westen ligt het Aelmoeseneiebos. Aan de noordkant grenst een
soortenrijk permanent cultuurgrasland met in de perceelsranden rietland en andere vegetaties van
het rietverbond (zie 6.3).

Bodemkundige toestand: De weerhouden poellocatie ligt op een zeer natte zandleembodem zonder
profiel. De drainageklasse f geeft aan dat de natuurlijke drainage slecht is, waarbij roestverschijnselen
tot max. 30 cm onder het maaiveld optreden. Dergelijke omstandigheden leiden doorgaans tot een
plasdras situatie tot ver in het voorjaar, waarbij het grondwater ook in de zomer slechts tot op geringe
diepte wegzakt. In se zijn dit goede condities voor de aanleg van poelen.

Kritische succesfactoren: Het terrein werd in de loop van de opdracht meermaals bezocht. Bij een
eerste terreincontrole (op 2 maart 2021) stond het water ca. 5 cm boven het maaiveld en ook bij een
latere vegetatiecheck (op 11 september 2021) lag het laagstgelegen zuidoostelijke deel nog vrij
vochtig, ook al was de grondwatertafel dan al ondiep onder hetmaaiveld weggezakt. Deze locatie werd
ook door gebiedsexperten aangebracht als een potentieel geschikte plaats voor de aanleg van een
poel.

In het voorjaar bepaalt vooral Kruipende boterbloem het bloeiaspect. In de zomer wordt de vegetatie
gedomineerd door Moerasspirea. Deze hoge, overblijvende plant vindt hier in de natte ruigte een
typische standplaats. Ook de meeste andere soorten die hier voorkomen zijn (in meer of mindere
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mate) grondwaterafhankelijk met o.a. Gewone engelwortel, Grote kattenstaart, Harig wilgenroosje,
Koninginnekruid, Mannagras, Pitrus, Veenwortel, Watermuur en Wolfspoot. Reuzenbalsemien is
vooral in de randen talrijk. De nabijheid van geschikt landhabitat, de relatief hoge grondwatertafel en
de afwezigheid van externe bedreigende factoren zijn hier ongetwijfeld pluspunten.

Richtlijnen: Indien op deze locatie een poel zou worden aangelegd, kan best ook worden nagedacht
over het beheer van de ruigte. Momenteel wordt de vegetatie gemaaid (in 2021 gebeurde dit in de
tweede helft van september), met afvoer van het maaisel. Aangezien deze soortenrijke ruigte vooral
uit zomerbloeiers bestaat, is een maaibeurt in de nazomer (tussen eind augustus) tot half oktober
zeker aangewezen. In deze periode worden van nature ook de laagste grondwaterstanden opgemeten.
Een nazomerse maaibeurt is dan ook gunstig voor machinaal maaien omdat bodemschade of
wegzakken van maaimachines kan worden vermeden. Doorgaans worden moerasspirearuigtes
opgenomen in een cyclisch maaibeheer waarbij de vegetatie niet elk jaar volledig wordt gemaaid, al
lijkt het er naar dat dit perceel wél jaarlijks wordt gemaaid. Indien een poel zou worden aangelegd,
lijkt een jaarlijkse maaibeurt toch op het deel van het perceel in de onmiddellijke nabijheid van de
poel aangewezen. Wanneer de vegetatie kort de winter ingaat, zal de poel in het voorjaar goed
bereikbaar zijn voor kikkers, padden en salamanders. Indien de poel jaarrond helemaal zou zijn
omgeven door een hoge kruidenruigte die slechts twee of driejaarlijks zou worden gemaaid, zou dit
de bereikbaarheid voor amfibieën kunnen bemoeilijken. Welke beheermaatregelen op perceelsniveau
worden uitgevoerd, moet worden afgestemd met de beheerder, waarbij de vastgelegde natuurdoelen
de leidraad moeten vormen. Indien het behoud van de ecologisch zeer waardevolle natte ruigte als
doel wordt vooropgesteld, is de aanleg van een poel hiermee misschien niet echt verenigbaar.

Vermoedelijk loopt onder deze ruigte een Fluxys aardgasleiding onder hoge druk. Werken in de
nabijheid van deze leiding zullen dan ook niet kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaand overleg
met deze netwerkbeheerder. De aanwezigheid van een aardgasleiding verklaart misschien ook
waarom de natte ruigte (vermoedelijk) jaarlijks wordt gemaaid. Indien de aardgasleiding het graven
van een poel onmogelijk zou maken, kan voor de aanleg van een extra poel worden uitgeweken naar
de oostelijk aangrenzende weide (zie 6.3).

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Gewone pad, Bruine kikker
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 Geraardsbergsesteenweg: plasdras weide (9090 Gontrode)

Figuur 77 Dit weiland grenst aan het Aelmoeseneiebos. Het terrein draineert slecht en staat zowel in het 
winterhalfjaar als in de zomermaanden nat (15 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Het perceel waarin de weerhouden locatie is gelegen, werd (in
augustus 2003) gekarteerd als een biologisch minder waardevol soortenarm permanent
cultuurgrasland. Ook de omgevende percelen werden in dezelfde biologische waarderingsklasse
ingedeeld. Een aantal van deze graslanden is afgeboord met (knot)bomen en goed ontwikkelde
houtkanten (vooral op basis van Hazelaar).

Bodemkundige toestand: Volgens de Bodemkaart van België ligt dit perceel op natte zandleembodem,
met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. Met een drainageklasse h zou de natuurlijke
drainering hier tamelijk slecht moeten zijn. Het terrein werd in 2021 op drie momenten bezocht.
Tijdens de koudeprik in februari was dit weiland veranderd in een schaatsweide, maar ook in de
zomermaanden stonden delen van her perceel onder water (Figuur 77). Bij een laatste terreincontrole
(op 10 oktober 2021) stond de noordelijke randzone (tegen het Aelmoeseneiebos aan) nog steeds nat
(weliswaar na een voorafgaande week met vrij veel neerslag). De eigen vaststellingen in combinatie
met de opgegeven drainageklassewijzen erop dat dit een goede locatie zoumoeten zijn voor de aanleg
van een nieuwe poel.

Kritische succesfactoren: De locatie werd weerhouden omwille van de ligging in een waterziek
weilandcomplex met een kleinschalige perceelsstructuur, een hoge dichtheid aan geleidende
kleinschalige landschapselementen en de nabijheid van het Aelmoeseneiebos. Het eigenlijke perceel
wordt aan de westrand afgeboord met een drainerende greppel waarlangs vier Schietwilgen staan.
Langsheen de noordrand, grenzend aan het Aelmoeseneiebos, staan 13 Schietwilgen, alle beheerd als
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knotboom. Op het eerste gezicht werden geen plantensoorten gezien die duiden op een hoge
grondwatertafel, maar op het moment van de vegetatieopname was het perceel pas gemaaid.

In de nabije omgeving werden vijf poellocaties bemonsterd: twee bospoelen in het Aelmoeseneiebos,
twee tuinvijvers langsheen de Aalmoezenijestraat en één weidepoel in hetzelfde weidecomplex als
waar nu de aanleg van een nieuwe poel wordt geadviseerd. De resultaten van beide bospoelen
ontgoochelden (zie 4.1 en 4.2). Ook de poel in het weilandcomplex beantwoordde niet echt aan de
verwachtingen: drie Alpenwatersalamanders en negen Vinpootsalamanders bij de fuikbemonstering
en één larve van een Vinpootsalamander/Kleine watersalamander bij de schepnetbemonstering (zie
4.3). De resultaten van een nabijgelegen visvrije tuinvijver langsheen de Aalmoezenijestraat waren wél
bemoedigend: 17 Alpenwatersalamanders, 14 Vinpootsalamanders en 48 larven van Gewone pad bij
de fuikbemonstering, terwijl de schepnetbemonstering acht larven van Alpenwatersalamander en 66
larven van Vinpootsalamander/Kleine watersalamander opleverde (zie 4.4). Dit maakt voldoende
duidelijk dat er in de ruime omgeving nog behoorlijk veel amfibieën voorkomen maar mogelijk is er
wel een gebrek aan geschikte voortplantingspoelen. Vooral ‘echte’ weilandpoelen zijn hier schaars.
Hopelijk kan het Rodelandproject hier verandering in brengen.

Richtlijnen: De weerhouden locatie is gemakkelijk bereikbaar voor beheervoertuigen. De aanleg van
een poel van ca. 150 m² met een maximale diepte van ca. 2 m moet hier dan ook vlot kunnen worden
uitgevoerd.

Deze locatie is gelegen in een weiland aan de zuidrand van het Aelmoeseneiebos. De bosrand met
een zuidelijke en dus zonbeschenen expositie is vooral langsheen de perceelsrand van het oostelijk
aangrenzende weiland afgeboord met een goed ontwikkelde forse braamsingel. Het behoud van deze
braamsingel vormt een aandachtspunt voor de aanwezige populatie Hazelwormen (zie 4.4). De
voorkeurshabitat van deze soort bestaat uit enigszins vochtige, met dichte vegetatie bedekte
gebieden. In bossen wordt de voorkeurshabitat plaatselijk door de zon beschenen (open plekken,
bosranden) en is vaak een goed ontwikkelde kruidlaag aanwezig. Hazelwormen leiden een verborgen
leven. Het grootste deel van de dag zijn de dieren verborgen onder vegetatie, stenen of verblijven ze
in holen onder de grond. De dieren zonnen wel, maar ook dan blijven ze grotendeels verborgen onder
de vegetatie Dichte vegetaties van Adelaarsvarens of goed ontwikkelde braamstruiken langsheen
bosranden worden hierbij vaak gebruikt. De huidige mantelzoomvegetatie langsheen de zuidrand van
het Aelmoeseneiebos zou kunnen worden uitgebreid tot in het weiland, waarbij het vooral van belang
is dat bosranden aantrekkelijker worden als ze niet recht zijn, variëren in breedte en als er verschillen
zijn in de vochttoestand (van Uchelen, 2006). Hazelwormen, kikkers, padden en salamanders leven
graag langs dit type van ‘slingerende’ bosranden, vooral als er ook voldoende dood hout aanwezig is.
Het is aangewezen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de bosrand 10 tot 20 meter in het
aanliggende weilandcomplex uit te breiden, bij voorkeur niet in een rechte lijn. Deze zone zou dus niet
langer meermaals per jaar mogen worden gemaaid. Door een ‘niets doen’ beheer kan zich hier op
termijn een natuurlijke, brede bosrand ontwikkelen, waarbij de zoomvegetatie eens om de twee of
drie jaar gefaseerd mag worden gemaaid en de struiken in de mantel periodiek kunnen worden
afgezet. In deze mantel kunnen dan best ook enkele schuilplaatsen worden aangelegd door grote
stenen, dood hout, takkenhopen of hopen met dode bladeren aan te leggen. De beperkte kennis van
de ecologische vereisten van de Hazelworm maakt het voeren van een soortgericht beheer moeilijk
maar bij goed ontwikkelde mantel zoomvegetaties hebben sowieso ook heel wat andere soorten baat.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, Bruine kikker.
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 Neerstraat: hooiland met Egelboterbloem (9090 Gontrode)

Figuur 78 Een vochtig hooiland op de noordelijke flank van de Molenbeekvallei met o.a. vrij veel Egelboterbloem 
(23 september 2021) (Dominique Verbelen).  

Beschrijving van de omgeving: Dit perceel werd (in mei 2018) gekarteerd als een soortenrijk
permanent cultuurgrasland met op de perceelsgrenzen een houtkant met dominantie van wilg. Het
grasland ligt in de Gondebeekvallei, op een perceel dat werd aangekocht door Natuurpunt Oosterzele,
binnen de erkende perimeter van een reservaatsproject dat vooral bestaat uit soortenrijke
permanente graslanden, afgeboord met knotwilgrijen en houtkanten, natte moerasspirearuigtes,
vochtige dotterbloemgraslanden en alluviale elzen essenbossen waarin eerder populieren werden
aangeplant. Het reservaatsproject grenst in het zuiden aan het Aelmoeseneiebos.

Bodemkundige toestand: De weerhouden locatie ligt volgens de Bodemkaart van België op een natte
zandleembodem zonder profiel met een drainageklasse e. Het gaat dus om een sterk gleyige bodem
met een tamelijk slechte natuurlijke drainage. Dit is dezelfde bodemgesteldheid dan op de locatie op
een nabijgelegen hooiland waar in 2019 met succes een amfibieënpoel werd aangelegd door de
gemeente Merelbeke.

Kritische succesfactoren: Het perceel wordt centraal doorsneden door een ondiep noordoost zuidwest
georiënteerd laantje. Kruipende boterbloem en Gestreepte witbol zijn in het noordelijke deel de twee
dominante soorten. Hier staat ook Zwart tandzaad. Deze soort is oorspronkelijk inheems in Noord
Amerika en is in grote delen van Zuid , West en Midden Europa ingeburgerd. Als exoot is deze soort
niet echt interessant maar als natte freatofyt is het wel een goede indicator van vochtige tot natte
standplaatsen. Ook andere soorten duiden hier op een relatief hoge (en vermoedelijk ook sterk
schommelende) grondwatertafel met o.a. Gewone engelwortel, Grote kattenstaart, Heeblaadjes, Kale
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jonker, Mannagras, Moeraswalstro, Moerasrolklaver, Pitrus, Veenwortel en Wolfspoot. Waterpeper
komt in de noordelijke helft van het perceel vleksgewijs voor. Net als Zwart tandzaad is ook dit een
soort van natte en uitgesproken stikstofrijke bodems (Weeda et al., 1985). De zuidelijke perceelshelft
is vochtiger dan de noordelijke. Hier staat o.a. Egelboterbloem, een soort die het vooral goed doet op
natte, waterverzadigde standplaatsen. Geknikte vossenstaart is hier ook opvallend talrijk. Dit gras is in
de eerste plaats een vast bestanddeel van weilanden die in de winter en het voorjaar drassig zijn of
onder water staan. Ook ’s zomers blijven de groeiplaatsen vochtig tot nat. Hoogstens vindt er zeer
oppervlakkige uitdroging plaats (Weeda et al., 1994). Watermunt en Watermuur staan vooral in de
perceelsranden, net als Moesdistel. Ook dit is een soort van blijvend vochtige tot natte plaatsen die bij
ontwatering verdwijnt. De soort is hier vermoedelijk indicatief voor de aanwezigheid van kwel.

Op 24 oktober 2019 werd op een hooilandje ( 200 m) ten westen van de weerhouden locatie een
nieuwe poel gegraven. Tijdens twee fuikbemonsteringen in maart 2020 slechts enkele maanden na
de aanleg werden hier twee Alpenwatersalamanders en vier Vinpootsalamanders gevangen. Fuik en
schepnetbemonsteringen in 2021 leverden 16 Alpenwatersalamanders, zes Vinpootsalamander, twee
Kleine watersalamander, drie Bastaardkikkers en 18 meerkikkers (Verbelen, 2020). Van elk van deze
soorten werden ook larven geregistreerd. Bovendien werden ook larven gevonden van Gewone pad
en Bruine kikker. Zeven soorten amfibieën, twee jaar na aanleg én succesvolle voortplanting van elk
van deze soorten is zondermeer een hoog ecologisch rendement op korte termijn. De kans dat ook
andere nieuwe poellocaties vlakbij snel zullen worden gekoloniseerd lijkt dus reëel.

Nog een extra poel is zeker geen overdaad. Vlakbij werd op 8 oktober 2019 een bestaande poel
geruimd. In 2020 werd deze locatie bemonsterd met fuiken. Dit leverde 13 Alpenwatersalamanders,
24 Vinpootsalamanders en één Kleine watersalamander op. Fuikbemonsteringen in 2021 leverden
slechts één Alpenwatersalamander en één Vinpootsalamander op. Een opmerkelijk verschil dat
waarschijnlijk enkel kan worden verklaard door het feit dat de poel kort na de ruiming door
Driedoornige stekelbaarzen werd gekoloniseerd, met een sterk negatieve impact op de drie
salamandersoorten als gevolg. Indien wordt gestreefd naar duurzame populaties van amfibieën (en
met name van watersalamanders), is een voldoende robuust netwerk van poelen een must zodat er
steeds uitwijkkansen zijn wanneer één of meerdere poelen uit het netwerk minder
geschikt/ongeschikt worden (bv. door kolonisatie door vis, droogval of infiltratie van pesticiden of
mest). Risicospreiding door de aanleg van een cluster aan poelen is vaak de sleutel tot succes. Zeker in
gebieden waar nog Kleine watersalamanders voorkomen, moet hier vol worden op ingezet. Deze
strategie heeft alvast in Merelbeke heel wat vruchten afgeworpen om de relictpopulatie van
Kamsalamander een boost te geven.

Richtlijnen: In het midden van het perceel staat peilbuis 1. Demeetgegevens van deze peilbuis worden
weergegeven in Figuur 79.
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Figuur 79 Tijdsreeks (januari 2018 - januari 2020) van handmatige peilbuismetingen op een aantal hooilandpercelen 
in de vallei van de Gondebeek. Peilbuis 1 staat centraal op het hooiland met Egelboterbloem; peilbuis 2 staat op 
hetzelfde perceel maar meer tegen de Gondebeek aan (gegevens: Dirk Fiers/Natuurpunt Oosterzele). 

Deze meetresultaten tonen aan dat het ganse perceel geschikt lijkt voor de aanleg van een poel.
Hoewel het noordelijke deel zeker minder vochtig is, heeft dit toch de voorkeur. Enerzijds is de
vegetatie hier minder waardevol (geen Egelboterbloem), anderzijds ligt dit stuk hoger, wat de kans op
infiltratie met vervuild water vanuit de Molenbeek beperkt. Navraag bij gebiedsexperten leert dat
vooral het zuidelijke deel van dit perceel periodiek overstroomt. Op basis van Figuur 79 zou kunnen
worden geconcludeerd dat het perceel tijdens de meetcampagne hoogstens plasdras kwam te staan
maar vermoedelijk niet is ondergelopen. Een foto uit december 2017 (genomen vanaf de kant van de
Neerstraat) toont echter dat het perceel bij piekdebieten wel degelijk grotendeels overstroomt, al lijkt
de overstromingslijn de hoogst gelegen delen van het perceel (tegen de straatkant aan) net niet te
bereiken (Figuur 80). De keuze voor de aanleg tegen de straatkant aan is dan ook evident. Deze
redenering werd trouwens ook aangehouden bij de poel die recent werd aangelegd op een westelijk
aangrenzend perceel, net op het grondgebied van de gemeente Merelbeke.

Figuur 80 Hooiland met Egelboterbloem tijdens de overstroming van de Molenbeek in december 2017 (foto: Dirk 
Fiers/Natuurpunt Oosterzele). 

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, Gewone pad,
Bruine kikker, Bastaardkikker.
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 Aelmoeseneiebos: Watermunt vlakte (9860 Landskouter)

Figuur 81 Watermunt domineert plaatselijk de vegetatie in deze moerasspirearuigte. Op enkele plekjes staat nog 
Dotterbloem, wat hier wijst op de aanwezigheid van ijzerhoudende kwel (23 september 2021) (foto: Dominique 
Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: De weerhouden locatie ligt in een perceel dat werd gekarteerd als een
moerasspirearuigte met elementen van dotterbloemgraslanden. In het zuiden grenst het perceel aan
een alluviaal elzen essenbos met aangeplante populieren. Aan de noordkant wordt de ruigte door de
Molenbeek gescheiden van enkele soortenrijke permanente cultuurgraslanden die aan de noordzijde
worden begrensd door de Neerstraat. De historische kleinschalige perceelsstructuur, met goed
ontwikkelde houtkanten en knotwilgrijen is op deze hooilanden nog goed bewaard. Hier werd in 2019
een verlande poel hersteld en nieuwe poel aangelegd. De diversiteit aan ‘natte’ habitattypes biedt hier
heel wat kansen voor verdere natuurontwikkeling.

Bodemkundige toestand: Op de Bodemkaart van België ligt de weerhouden locatie op een zeer sterk
gleyige kleibodem zonder profiel. De drainageklasse f geeft aan dat de natuurlijke drainage er slecht
is. Het noordelijke stuk van het perceel ligt op een natte zandleembodem zonder profiel en lijkt met
een drainageklasse e (en dus een tamelijk slechte natuurlijke drainage) eveneens geschikt voor de
aanleg van een poel.

Kritische succesfactoren: De weerhouden locatie ligt in een ruigte die plaatselijk volledig wordt
ingenomen door Watermunt. In regel groeit deze sterk geurende vlinderbloemige vooral op plaatsen
waar het water het hele jaar door tot aan of even boven het maaiveld staat (Weeda et al., 1988),
meestal op voedselrijkere gronden. De soort is hier plaatselijk zo dominant dat er opMoeras vergeet
mij nietje na nog nauwelijks ruimte is voor andere soorten. In de iets ruigere stukken staat ook
(weinig) Blauw glidkruid, Gewone engelwortel, Haagwinde, Harig wilgenroosje, Heelblaadjes,



Poelenplan Rodeland 2021 137

Koninginnekruid, Moerasspirea en Wolfspoot. Op twee plekken werd Dotterbloem gevonden (ca. 50
ex.). Deze soort groeit doorgaans op plaatsen met zuurstofrijk water dat vlak onder of vlak boven het
bodemoppervlak staat. Dotterbloemen zijn vaak te vinden op locaties met ijzerhoudend (kwel)water.
Op zich is Dotterbloem in Vlaanderen een algemene soort al wijzen de trendcijfers toch op een globale
afname (Zwaenepoel, 2005). Op veel plaatsen is de soort teruggedrongen tot slootkanten en
perceelsranden, waar ze voorheen over het hele perceel voorkwam. Op het grondgebied van de
gemeente Melle komen Dotterbloemen voor zover ons bekend enkel voor in de omgeving van het
Aelmoeseneiebos.

Langsheen het smalle wandelpad dat doorheen de ruigte kronkelt, staat o.a. (weinig) Bosveldkers,
Geknikte vossenstaart, Moeraswalstro, Penningkruid en (weinig) Pijptorkruid. Net als Dotterbloem is
ook Bosveldkers een kwelindicator. Het noordelijke deel van de ruigte wordt vooral ingenomen door
Gewone engelwortel, Scherpe zegge en goed ontwikkelde braamkoepels. Hier staat ook wat
wilgenopslag. Minder algemene soorten in dit stuk zijn o.a. Kruipend zenegroen enMoeraskers. Eerder
werd hier ook Kleine kaardenbol gemeld. In Vlaanderen is dit een zeldzame soort die hier in een
moerasspirearuigte op een vochtig, voedselrijk substraat en in de schaduw van een beekbegeleidend
populierenbos een typische standplaats vindt.

Gelet op de aanwezigheid van Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander,
Gewone pad, Bruine kikker, Bastaardkikker en meerkikker in de poel die in 2019 werd aangelegd op
de noordelijk aangrenzende hooilanden lijkt een snelle kolonisatie van een nieuw aangelegde poel in
de nabije omgeving gegarandeerd. Tijdens het terreinbezoek (op 23 september 2021) werden in de
moerasspirearuigte al verschillende juveniele Bruine en ‘groene’ kikkers opgemerkt.

Richtlijnen: Op zich lijkt het ganse perceel geschikt voor de aanleg van een poel, al kan op basis van de
vegetatiesamenstelling worden aangenomen dat de grondwatertafel ten zuiden van het wandelpad
hoger staat/minder diep wegzakt dan op het noordelijke deel. Het zuidelijke deel valt volgens de kaart
van de recent overstroomde gebieden van Vlaanderen buiten het overstromingsgebied van de
Molenbeek; het noordelijke deel van de ruigte zou volgens deze kaart wel soms onderlopen (bron:
www.geopunt.be).

Bij de aanleg van een poel zal vooral de toegankelijkheid van het perceel en de afvoer van de
uitgegraven aarde een belangrijk aandachtspunt vormen. De uitgegraven grond mag geenszins op de
biologisch zeer waardevolle moerasspirearuigte worden gespreid en vooral de dotterbloemvegetaties
moeten maximaal worden ontzien. Ook bodemverdichting moet worden vermeden. Inzet van
beheervoertuigenmet moerasrupsbanden is dan ook aangewezen. Mogelijk zullen de eerder moeilijke
toegankelijkheid van het terrein (voor grotere beheervoertuigen) en de praktische uitvoerbaarheid
(i.v.m. het afvoeren van de uitgegraven grond) de kansen voor de aanleg van een poel hypothekeren.
Mocht dit niet zo zijn, dan kan worden overwogen om in deze natte ruigte zelfs meerdere poelen aan
te leggen.

Doelsoorten: Vinpootsalamander, Bruine kikker
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 Gondebeekvallei: paardenweide met Pijptorkruid (9860 Landskouter)

Figuur 82 Plasdras op een paardenweide in de Gondebeekvallei. In de natste stukken staat veel Egelboterbloem 
en Pijptorkruid (7 oktober 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Dit perceel werd (in mei 2018) gekarteerd als een biologisch waardevol
soortenrijk permanent grasland. Het zuidelijk aangrenzend grasland kreeg toen als tweede
karteringseenheid zelfs het label van een dotterbloemgraslandmee. Deze nattemeersen liggen binnen
de uitbreidingsperimeter van het reservaatsproject van de Gondebeekvallei (Natuurpunt Oosterzele).
Dit erkend natuurgebied kan worden getypeerd als een gevarieerde mozaïek van vochtige graslanden,
alluviale elzen essenbossen, moerasspirearuigtes, dotterbloemhooilanden, soortenrijke permanente
cultuurgraslanden met lokaal nog enkele intacte knotwilgrijen. Samen met het aangrenzende
Aelmoeseneiebos vormt dit één van de meer waardevolle grotere natuurgebieden in het Rodeland.

Bodemkundige toestand: Volgens de Bodemkaart van België ligt de weerhouden poellocatie op zeer
sterk gleyige kleibodem zonder profiel. Met een drainageklasse f heeft dit perceel een slechte
natuurlijke drainering. Dat bleek alvast bij een terreinbezoek op 7 oktober 2021 toen, na enkele dagen
met veel neerslag het perceel deels plasdras stond.

Kritische succesfactoren: In de natste delen van deze paardenweide staat vrij veel Egelboterbloem.
Deze soort komt in de Gondebeekvallei ook op andere percelen voor (zie ook 6.6). Als natte freatofyt
is Egelboterbloem een goede indicator van natte, waterverzadigde standplaatsen. Hoewel dit hooiland
wordt begraasd, wordt de soort er ongemoeid gelaten. Dit komt omdat de plant giftig is en scherp van
smaak doordat het anemonol bevat. Verspreid over het ganse perceel maar vooral in de natste zones
(in het noordoostelijke deel) staat opvallend veel Pijptorkruid. Deze schermbloemige groeit doorgaans
op drassige plekken en in ondiep water. Ze staat graag met haar voeten in het nat, vooral in beweide,
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zompige of in de winter overstroomde laagten in weilanden (Vanhecke, 2006). De soort kan zich alleen
handhaven op plekken waar het niet wordt overschaduwd en waar concurrentie geen kans krijgt, bv.
doordat andere, hogere planten door vee wordt afgegraasd of wordt vertrapt (Weeda et al., 1987).
Pijptorkruid krijgt dan vrij spel omdat vee deze gifplant mijdt. De soort komt hier opvallend talrijk voor
en wordt vergezeld van (weinig) Heelblaadjes, (relatief veel) Mannagras, Veenwortel, enkele vlekjes
Watermunt,Waterpeper enWolfspoot. Aan de zuidrandwordt het perceel begrensd door een ondiepe
sloot die grotendeels is dichtgegroeid door Mannagras, Rietgras enWaterpeper. Verder staat hier ook
nog Gele lis, Groot moerasscherm, Grote kattenstaart, Moeras vergeet mij nietje, Moeraswalstro,
Pitrus en veel Watermunt.

Het perceel werd door gebiedsexperten aangeduid als mogelijke locatie voor de aanleg van een nieuwe
poel. Bij het terreinbezoek (op 7 oktober 2021) stond het perceel deels plasdras. Vooral het oostelijke
deel van het weiland lijkt slecht te draineren.

Natuurpunt is actief in dit deel van de Gondebeekvallei en heeft binnen de reservaatsperimeter al een
aantal soortenrijke permanente cultuurgraslanden, moerasspirearuigtes en dotterbloemgraslanden
kunnen verwerven. In oktober 2019 werd 350 m ten noorden van de weerhouden locatie een
nieuwe poel aangelegd. Tijdens twee fuikbemonsteringen (op resp. 16 en 19 maart 2020, slechts
enkele maanden na de aanleg) werden hier twee Alpenwatersalamanders en vier Vinpootsalamanders
gevangen. Tijdens de bemonsteringen die werden uitgevoerd in 2021 in het kader van de monitoring
van hetMerelbeeks poelenplan werden adulte exemplaren gevangen van Alpenwatersalamander (16),
Vinpootsalamander (6), Kleine watersalamander (2), Bastaardkikker (3) en meerkikker (18). Van elk
van deze soorten werden ook larven gevonden. Bovendien werden ook nog larven gevonden van
Gewone pad en Bruine kikker. Zeven soorten amfibieën, twee jaar na aanleg én succesvolle
voortplanting voor elk van deze soorten is alvast een hoog ecologisch rendement op heel korte termijn
en vormt een mooie uitgangssituatie voor andere nieuwe poel die in de nabije omgeving zouden
worden aangelegd.

Richtlijnen: Indien de nieuwe poel zou worden aangelegd in de natste zones (in het noordoosten van
het perceel) zou dit ten koste gaan van het aanwezige Pijptorkruid. Een aanleg iets centraler in het
weiland is dan ook aangewezen. Hierdoor zal in de voormiddag de poel ook minder worden
beschaduwd door het oostelijk aangrenzend populierenbos. Toegankelijkheid voor grotere
beheervoertuigen zal hier vermoedelijk geen probleem vormen. Afvoer van alle uitgegraven grond is
dan ook aangewezen (ophogen van een laaggelegen, vochtig weiland met Egelboterbloem en
Pijptorkruid is in elk geval geen optie). De aanleg van deze poel kan best worden gecombineerd met
de aanleg van de locatie(s) die worden beschreven onder 6.6.

De ruime omgeving behoort tot het mooiste wat het Rodeland aan beekvalleien te bieden heeft. Hier
moet verder worden ingezet op natte natuur en op het (her)aankleden van het landschap, waarbij
vooral Steenuil als symboolsoort kan worden naar voor geschoven. Behoud (en periodiek onderhoud)
van de bestaande knotwilgrijen en aanplant van nieuwe knotwilgen zou ook langsheen de
perceelsranden van de pijptorkruidweide een belangrijk actiepunt kunnen zijn. In de directe omgeving
staan ook veel dode of afstervende populieren. Hoewel er vaak wordt gepleit voor het omzetten van
populierenbossen naar bosbestanden met inheems loofhout, is een aantal soorten verhoudingsgewijs
meer aan populier gebonden dan aan andere boomsoorten. In valleigebonden ecosystemen geldt dit
vooral voor de Kleine bonte specht. Deze mini specht werd bijna bij elk bezoek aan dit (en
aangrenzende reservaats)percelen waargenomen.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, Gewone pad,
Bruine kikker, Bastaardkikker.
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 Evenraerdwegel: afwaterende grachtenweide (9860 Landskouter)

Figuur 83 Recent werden langsheen deze weide drainerende grachten uitgegraven. Deze grachten stonden 
tijdens het winterhalfjaar van 2021- 2022 steeds vol met water (11 december 2021) (foto: Dominique  Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze weide werd (in 2014) gekarteerd als een soortenarm permanent
cultuurgrasland. Het perceel wordt in het zuiden begrensd door een eiken haagbeukenbosmet inplant
van populier. De ondergroei van dit bos is sterk verruigd met heel wat opslag van bramen. Het weiland
maakt deel uit van een groter weiland complex dat afhelt naar het noorden toe en reikt tot aan de
tuinen van de woningen langsheen de Bakkerstraat en de Rooberg.

Bodemkundige toestand: Het perceel ligt volgens de Bodemkaart van België op natte zandleembodem
met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B. Het perceel valt in drainageklasse h en heeft dus een
tamelijk slechte natuurlijke drainage.

Kritische succesfactoren: In de omgeving werden in het kader van het Poelenplan Rodeland een aantal
locaties bemonsterd. Het ging om twee tuinvijvers diewerden aangelegd op kunstmatig substraat (4.7,
4.8) en twee grotere vijvers die werden uitgegraven op natuurlijk substraat (4.6, 4.9). In elk van deze
locaties werd vis uitgezet waardoor deze wateren minder geschikt zijn als voortplantingslocatie voor
amfibieën. Vooral de aanwezigheid van (relatief) hoge aantallen Vinpootsalamanders op twee van
deze locaties laat een snelle kolonisatie van een nieuw gegraven poel in deze omgeving verhopen.

Recent werd langsheen de zuidelijke en oostelijke perceelsgrens van dit weiland een drainerende
gracht gegraven die afwatert naar de lager gelegen weilanden. In het winterhalfjaar 2021 2022 stond
deze gracht vol water ( 60 cm). Het terrein werd enkel bezocht in december 2021 en januari 2022
waardoor de vegetatie niet (goed) kon worden ingeschat. Hoewel het er niet meteen naar uitzag dat
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hier veel vochtminnende soorten voorkomen, zijn we er vrij zeker van dat de grondwatertafel ook op
het weiland jaarrond voldoende hoog zal staan. Bij normale weersomstandigheden zou een nieuw aan
te leggen poel hier dan ook minstens tot half augustus water moeten kunnen houden. Het waterzieke
karakter van deze weide werd ook door meerdere buurtbewoners bevestigd.

Richtlijnen: Indien de poel zou worden aangelegd op de aangegeven locatie (i.e. in de noordoosthoek,
tegen de Evenraerdwegel aan), zal die deels worden beschaduwd door het populierenbos. Op zich
hoeft dit geen belemmering te vormen, vooral omdat Vinpootsalamander de voornaamste doelsoort
is van deze locatie. In tegenstelling tot de andere inheemse soorten watersalamanders zijn
Vinpootsalamanders best wel schaduwtolerant. Het perceel is op zich relatief klein. Mogelijk zou de
aanleg van een poel door de eigenaar en/of pachter kunnen worden ervaren als een te groot
ruimtebeslag (in verhouding tot de oppervlakte van het perceel). Mocht dat zo zijn, dan wordt best
nagegaan hoe de eigenaar en/of pachter van het zuidelijk aangrenzende weiland staat t.o.v. de aanleg
van een poel. Dit afhellendeweiland is lager gelegen en delen ervan stonden in het winterhalfjaar 2021
2022 plasdras. Of het zinvol zou kunnen zijn om watertoevoer te garanderen door geleidde drainage

vanaf de hoger gelegen gronden, valt te betwijfelen, vooral omdat het gaat om afwatering van akkers.
Drain off met agrochemische polluenten wordt best vermeden. De poel zou dan ook best worden
gevoed door stagnerend regenwater en/of door opstijgend grondwater.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, Gewone pad,
Bruine kikker
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 Uilhoek: verruigde Pitrus weide (9860 Moortsele)

Figuur 84 Pitruspollen in een vochtig hooiland met een duidlelijke laantjesstructuur. In de zuidelijkste laantjes staat 
vrij veel Pijptorkruid (6 september 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: De locatie ligt in een perceel dat (in april 2003) werd gekarteerd als
een biologisch waardevol soortenrijk permanent cultuurgrasland. De aangrenzende graslandpercelen
(in het noorden en oosten) zijn soortenarme graslanden.

Bodemkundige toestand: Het perceel ligt volgens de Bodemkaart van België op zeer natte
zandleembodem zonder profiel. Het perceel valt in drainageklasse f en heeft dus een slechte
natuurlijke drainage. Het lijkt dus vrij zeker dat de grondwatertafel voldoende hoog staat voor het
graven van een poel. Dit wordt ook bevestigd door de grondwaterafhankelijke vegetatie op dit perceel.

Kritische succesfactoren: Verspreid in het perceel staan veel pitruspollen. Pitrus is geen zeldzame soort
maar heeft wel een duidelijke indicatorwaarde. De soort gedijt immers vooral op percelen die
(tenminste in de winter) nat staan. Vaak gaat het om percelen die onder een zekere invloed van
bemesting staan of hebben gestaan (Weeda et al., 1994). Pitrus doet het vooral goed in milieus met
onregelmatige waterstandsschommelingen. Dikwijls groeit deze rus op plaatsen die afwisselend blank
staan en uitdrogen en waar de grond verslempt is. Talrijk optreden van Pitrus is veelal een teken dat
een biotoop uit haar evenwicht is gebracht. Dit kan veroorzaakt zijn door een verstoring van de
waterhuishouding, door bemesting in een van nature voedselarme omgeving of door beweiding van
gronden die hiervoor door drassigheid minder geschikt zijn. Pitrus geeft vaak aan dat de ontwatering
van een perceel ontoereikend is voor landbouwkundige doeleinden en net deze ‘slechte’ drainage
opent perspectieven voor de aanleg van een poel.
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Langsheen de oostelijke en zuidelijke perceelsrand loopt een ondiepe sloot. Vaak is de
prikkeldraadvegetatie langsheen dergelijke slootoevers indicatief voor de soorten die ook in het
perceel kunnen opduiken indien de grond zou worden afgegraven (bv. voor de aanleg van een poel).
Hier staat een aantal vochtminnend soorten. Langsheen de zuidelijke slootrand gaat het vooral om
Gewone engelwortel, Koninginnekruid, Liesgras, Moerasspirea, Moerasrolklaver en Veerdelig
tandzaad. In de oostelijke oevervegetatie (langsheen de aarden los) staat plaatselijk veel Watermunt,
weinig Rietgras en wat Harig wilgenroosje.

Op het digitaal hoogtemodel van Vlaanderen kunnen op dit perceel acht noordwest zuidoost
georiënteerde drainagegreppels worden afgelezen. Dergelijke greppels werden in het verleden
doorgaans gegraven om waterzieke gronden sneller en efficiënter te kunnen ontwateren om
landbouwkundige exploitatie mogelijk te maken. Deze laantjes geven dus eveneens een duidelijke
indicatie over het vochtige karakter van dit weiland. In de meest zuidelijke laantjes staat opvallend
veel Pijptorkruid, een schaarse soort die in de meersen van de Gondebeekvallei nog op een aantal
plaatsen goed vertegenwoordigd is (Figuur 85).

Figuur 85 Pijptorkuid is in Vlaanderen vrij schaars maar komt in de natte meersen van de Gondebeekvallei nog vrij 
talrijk voor. Dit zou dan ook één van de aandachtssoorten binnen het landschapsproject Rodeland moeten zijn 
(foto: Fred Stikvoort/Saxifraga). 

Aan de andere kant van de onverharde doorgangsweg ligt een poel die in het kader van het Poelenplan
Rodeland werd bemonsterd (zie 4.10). Tijdens een eerste fuikbemonstering (op 18 april 2021) werden
in deze poel twee Alpenwatersalamanders, een Kleine watersalamander en vier Vinpootsalamanders
gevangen. Een tweede fuikbemonstering (op 12 mei 2021) was goed voor 21 Alpenwatersalamanders,
drie Kleine watersalamanders en twee Vinpootsalamanders. De schepnetbemonstering (op 13 juli
2021) toonde succesvolle voortplanting aan van elk van deze soorten en van ‘groene’ kikker. Dit is ook
een regionaal belangrijke voortplantingslocatie van Gewone pad: in 2021 werden bij de vlakbij gelegen
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overzetactie langsheen de Landskoutersesteenweg nog 139 exemplaren geregistreerd, alle op weg
naar deze poel. Een snelle kolonisatie van een nieuwe poellocatie in deze omgeving lijkt dan ook
gegarandeerd. Dit blijkt ook uit een recente inventarisatie van een poel die op 24 oktober 2019 werd
aangelegd langsheen de Neerstraat, op het grondgebied van de gemeente Merelbeke. Tijdens de
fuikbemonsteringen die werden uitgevoerd in 2021 werden op deze locatie adulte exemplaren
waargenomen van Alpenwatersalamander (16), Vinpootsalamander (6), Kleine watersalamander (2),
Bastaardkikker (3) en meerkikker (18). Van elk van deze soorten werden ook larven gevonden.
Bovendienwerden ook nog larven gevonden van Gewone pad en Bruine kikker (Verbelen, 2021). Zeven
soorten amfibieën, twee jaar na aanleg én succesvolle voortplanting voor elk van deze soorten: dat
geeft voldoende het herpetologisch potentieel van nieuwe poelen in dit stukje van de Gondebeekvallei
aan.

Richtlijnen: Het zuidelijkste deel van het perceel lijkt het meest vochtige. Vooral tussen het meest
zuidelijke laantje en het aangrenzende elzenbos staat het perceel soms tot ver in het voorjaar plasdras.
Dit lijkt dan ook een geschikte locatie voor de aanleg van een poel, temeer omdat dit op de kaart van
de recent overstroomde gebieden buiten de overstromingslijn van de Molenbeek valt (bron:
www.geopunt.be). Mocht een boring op de soortenarme graslanden ten noorden of ten oosten van
de weerhouden locatie aangeven dat ook op deze percelen de grondwatertafel voldoende hoog staat
en niet te sterk schommelt, dan lijkt het meer aangewezen om op deze percelen een poel aan te
leggen. Deze weides liggen immers verder van het bos af en een nieuw aan te leggen poel zal hier
minder/niet worden beschaduwd. Het perceel dat grenst aan de Landskoutersesteenweg is bovendien
eigendom van het ILVO, één van de partners van het Rodelandproject. Bij de aanleg van de
amfibieëntunnels en de permanente geleidingswanden onder/langsheen de steenweg zou er dan
kunnen voor worden gezorgd dan één van de zes voorziene tunnels uitkomt recht tegenover de nieuwe
poel. Dit zal een snelle kolonisatie van deze poel door kikkers, padden en salamanders zeker positief
beïnvloeden. Door de aanleg van een nieuwe poel op een perceel grenzend aan de
Landskoutersesteenweg zou ook de Pijptorkruid vegetatie op het ‘laantjes weiland’ niet moeten
worden vergraven. De voorgestelde worden best eerst nog op haalbaarheid en wenselijkheid
afgestemd op het inrichtingsplan van het ILVO.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, Gewone pad,
Bruine kikker, Bastaardkikker.
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 Uilhoek: ANB percelen (9860 Moortsele)

 
Figuur 86 Een natte ruigte waarvoor zich een aantal beheeropties aantal beheeropties aandienen: nietsdoen, 
behoud van de ruigte of herstel naar een dotterbloemgrasland. De laatste optie zou de aanleg van een nieuwe poel 
uitsluiten. In dat geval kan worden uitgeweken naar het westelijk aangrenzend elzenbosje (14 oktober 2021) (foto: 
Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Dit stuk werd (in april 2014) gekarteerd als een ecologisch zeer
waardevol dotterbloemhooiland. Sindsdien is dit perceel echter sterk verruigd. Net ten noorden ligt
de (lokaal) belangrijke voortplantingspoel van alle amfibieën die worden geregistreerd tijdens de
overzetactie langsheen de Landskoutersesteenweg (zie 4.10). In de directe omgeving dienen zich
enkele mogelijkheden aan voor de aanleg van nieuwe poelen (zie 6.10 en 6.12) wat het gebied nog
interessanter zou kunnen maken.

Bodemkundige toestand: Volgens de Bodemkundige kaart van België ligt dit perceel op (zeer) natte
zandleembodem zonder profiel met een drainageklasse e (in het zuidelijk deel) en f (in het noordelijke
deel). Op het ganse perceel is de natuurlijke drainage dus (tamelijk) slecht.

Kritische succesfactoren: Het perceel waarop een nieuwe poel zou kunnen worden aangelegd werd
(in april 2003) gekarteerd als een biologisch zeer waardevol (maar verarmd) dotterbloemgrasland.
Vermoedelijk is deze kartering intussen achterhaald. Het stuk is (door een gebrek aan beheer)
geëvolueerd tot een ruigtevegetatie met verspreid staande rondbladige wilgen en enkele Zomereikjes.
De ruigtevegetatie wordt gedomineerd door Grote brandnetel, Harig wilgenroosje en Wolfspoot met
verspreid in het perceel ook Gele lis, Gewone engelwortel, Gewone hennepnetel, Grote muur,
Koninginnekruid, Mannagras, Penningkruid, Pitrus, weinig Rietgras, enkele vlekken Scherpe zegge,
Watermunt en Waterpeper. Hoewel een vegetatiecheck pas laat in het vegetatieseizoen kon worden
uitgevoerd (14 oktober 2021) lijkt het ernaar dat diagnostische soorten van dotterbloemgraslanden
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niet (meer) in dit perceel voorkomen, wat niet wegneemt dat die hier bij een aangepast beheer zouden
kunnen terugkeren.

Het westelijk deel van het terrein bestaat uit een met zwarte els aangeplant bos. Een deel van de
zwarte els is in aftakeling. De kruidlaag bestaat voornamelijk uit grote brandnetel. Er is geen
voorjaarsflora aanwezig. Via spontane processen van aftakeling en regeneratie kan dit bos ontwikkelen
tot een ruig elzenbos. Dit spontane proces is reeds ingezet door het afsterven van een aantal zwarte
elzen, waarbij kleine open plekken in de boomlaag ontstaan. Een bijzonder aandachtspunt is het
veiligheidsbeheer, waarbij gevaarlijke bomen preventief verwijderd worden langs het pad. Voor een
onderbouwing van een snelle kolonisatie van een nieuwe poel op deze locatie verwijzen we naar 6.11

Richtlijnen: Voor het weerhouden perceel zal door de beheerder moeten worden gekozen tussen:

 een nulbeheer
 het behoud van een natte ruigte
 een herstelbeheer naar een dotterbloemgrasland

Door een volledige afwezigheid van beheer zal zich strooisel opbouwen en zullen sterk
stikstofminnende planten almaar meer overheersen. Deze evolutie heeft zich al duidelijk ingezet, met
een toenemende dominantie van Grote brandnetel, Haagwinde en Harig wilgenroosje. Verdere
successie onder afwezigheid van beheer zal hier verder leiden tot struweelvorming die zal eindigen in
een climaxvegetatie van een elzenbroekbos. Mogelijk zal de successie naar struweel enigszins worden
afgeremd door natuurlijke dynamiek (o.a. natuurlijke peilschommelingen). Indien wordt geopteerd
voor het behoud van de natte ruigte wordt de vegetatie in een cyclisch maaibeheer best om de twee
tot vijf jaar in de nazomer (eind augustus tot half oktober) gemaaid, met afvoer van alle maaisel. De
late maaibeurt wordt deels ingegeven doordat natte ruigtes vooral uit zomerbloeiers bestaan. In deze
periode worden van nature ook de laagste grondwaterstanden gemeten, wat ook gunstig is voor het
machinaal maaien doordat bodemschade kan worden vermeden en wegzakken van beheervoertuigen
minder waarschijnlijk zal zijn. Voor een herstelbeheer naar een goed ontwikkeld dotterbloemgrasland
zal de ruigtevegetatie jaarlijks moeten worden gemaaid. Deze laatste keuze lijkt op ecologisch vlak de
beste maar zou wel de aanleg van een nieuwe poel op deze locatie uitsluiten. In dat geval is er wel een
alternatieve locatie vlakbij beschikbaar, op het westelijk aangrenzend perceel. Dit was een soortenrijk
permanent cultuurgrasland met elementen van een moerasspirearuigte. Het perceel werd echter
(rond 2009) beplant met Zomereikjes en Zwarte elzen maar twee vochtige plekken werden open
gelaten. Ook hier zou een poel kunnen worden aangelegd. De vegetatie is er sterk verruigd met een
dominantie van Grote brandnetel, plaatselijk forse braamstruwelen en veel Moerasspirea. Net als bij
het dotterbloemgrasland is ook deze moerasspirearuigte door een uitblijvende beheer sterk aan het
verruigen. Omdat deze ruigte iets minder gemakkelijk bereikbaar (en dus ook beheerbaar) is dan het
verruigd dotterbloemgrasland, lijkt de keuze voor een nieuwe poel hier dus zeker te verdedigen.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, Gewone pad,
Bruine kikker, Bastaardkikker.
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 Uilhoek: Grote kattenstaart ruigte (9860 Moortsele)

Figuur 87 Klein stukje moerasspirearuigte, als ondergroei van een recent gekapt populierenbestand. Op dit perceel 
werden opnieuw populieren aangeplant (6 september 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze ruigte ligt op de grens van een perceel dat (in april 2003) werd
gekarteerd als een biologisch zeer waardevol populierenbestand op vochtige bodem (met in de
ondergroei een moerasspirearuigte) en een soortenrijk permanent cultuurgrasland (met relicten van
een dotterbloemhooiland). Op het hooiland staan acht (kaprijpe) populieren. Het populierenbestand
in de ruigte werd recent gekapt en opnieuw aangeplant. Het ruigteperceeltje grenst in het oosten aan
akkers maar wordt ervan gescheiden door een steil talud met houtkant.

Bodemkundige toestand: Het perceel ligt volgens de Bodemkaart van België op natte zandleembodem
zonder profiel. Klei zand steekt op matige diepte (tussen 75 en 125 cm). Het perceel valt in
drainageklasse e en heeft dus een tamelijk slechte natuurlijke drainage. Het lijkt dus vrij zeker dat de
grondwatertafel hier jaarrond voldoende hoog staat voor het graven van een poel.

Kritische succesfactoren: De weerhouden locatie ligt in een bloemrijke, vochtig ruigte met veel Grote
kattenstaart en Watermunt en een lagere bedekkingsgraad van o.a. Gele lis, Gewone engelwortel,
weinig Grote wederik, Koninginnekruid, Moerasspirea, Rietgras, Waterpeper en Wolfspoot.
Moerasspirearuigtes zijn typisch voor vochtige tot natte, (matig) voedselrijke bodems. De
standplaatsen worden meestal gekenmerkt door een hoge grondwatertafel. Tijdens de winter staan
ze vaak onder water, in de zomer zakt het grondwaterpeil enkele tientallen centimeters onder het
maaiveld. De typerende soorten zijn dan ook allemaal grondwaterafhankelijk. Het stuk wordt
vermoedelijk al lang niet meer gemaaid en is aan het verruigen met o.a. (weinig) Akkerdistel,
Gekroesde melkdistel, Gewone hennepnetel, Grote brandnetel, Haagwinde en Kleefkruid.
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Op de rechteroever is het oorspronkelijk karakter van de vallei van de Molenbeek nog grotendeels
bewaard gebleven. Relatief kleine hooilandpercelen, afgeboord met knotwilgen, worden er
afgewisseld met nattere ruigtes die jammer genoeg vaak werden ingeplant met populier.

Richtlijnen: Om de ecologisch interessante moerasspirearuigte niet te moeten vergraven voor de
aanleg van een poel, is het aangewezen om een boring uit te voeren op het westelijk aangrenzend
soortenarm grasland. Dit perceel is ecologisch minder waardevol maar ligt eveneens op natte
zandleembodem. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat ook hier de grondwatertafel voldoende hoog zal
staan. Indien dit zo zou zijn, kan de poel best (centraal) op dit hooiland worden aangelegd. Deze locatie
geniet op een aantal punten de voorkeur op de weerhouden locatie:

 Het soortenarm weiland is ecologisch minder waardevol dan de moerasspirearuigte. De
ecologische meerwaarde die wordt bekomen door de aanleg van een poel, zal dan ook groter
zijn dan wanneer hiervoor een moerasspirearuigte zou moeten worden vergraven.

 Door de poel centraal op het grasland aan te leggen, kan gemakkelijker uit het schaduwbereik
van de (acht) kaprijpe en (24) pas aangeplante populieren worden gebleven.

 De ‘graslandpoel’ zal verder van de hoger gelegen akkers af liggen dan de ‘ruigtepoel’. Ook al
is de ruigte enigszins t.o.v. de akkers gebufferd door de houtkant op het talud, toch lijkt een
grotere afstand altijd beter om instroom en/of inwaai van agrochemische polluenten en
meststoffen tot een minimum te beperken.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, Gewone pad,
Bruine kikker, Bastaardkikker.



Poelenplan Rodeland 2021 149

 Kloosterstraat: afhellende kwelweide (9860 Moortsele)

Figuur 88 Deze weide langsheen de Kloosterstraat helt af naar de Molenbeek toe. Op de taluds omheen staan 55 
knotwilgen. Het perceel wordt over een grote oppervlakte gevoed door uittredend kwelwater (19 januari 2022) 
(foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Dit weiland werd (in 2014) gekarteerd als een soortenarm permanent
cultuurgrasland. De uitgerasterde weide grenst in het oosten aan de Kloosterstraat en wordt aan de
westelijke zijde begrensd door de Molenbeek.

Bodemkundige toestand: Volgens de Bodemkaart van België ligt dit omvangrijke perceel op (zeer)
natte zandleembodem zonder profiel. Met drainageklasses e en f kent dit terrein een (zeer) slechte
natuurlijke drainage. Dit biedt alvast een gunstige uitganssituatie voor de aanleg van een nieuwe poel.

Kritische succesfactoren: Het terrein werd slechts één keer bezocht in het winterhalfjaar. Op dat
moment konden geen (representatieve) vegetatieopnames worden gemaakt. Toch werd op de laagst
gelegen delen langsheen de Molenbeek o.a. Beekpunge opgemerkt. Deze soort groeit vaak in ondiep
water en op min of meer open plekken aan waterkanten. Op het betreffende perceel werd de soort
enkel aangetroffen op een door vee ingetrapte oeverstrook. Op dezelfde plaats stond ook Geoord
helmkruid. Hoewel dit geen uitgesproken kwel indicator is, komt Geoord helmkruid net als
Beekpunge vaak voor op kwelplekken in weidegebieden. Kwel treedt over een aanzienlijke
oppervlakte van het perceel uit, wat gunstige factor lijkt voor de watervoorziening van een nieuw uit
te graven poel.

Richtlijnen: Het perceel wordt doorsneden door een aardgasleiding onder hoge druk. Deze leiding
doorkruist het perceel van het noordoosten naar het zuidwesten. Bij eventuele graafwerken zal zeker
contact moeten worden opgenomen met Fluxys. Het weiland is echter voldoende groot om op een
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veilige afstand van deze aardgasleiding graafwerken te kunnen uitvoeren. Gelet op de uittredende
kwel en het grondgebruik (koeienweide) is het niet aangewezen om de uitgegraven grond op het
perceel zelf te spreiden (de oostelijk aangrenzende akker zou wél een optie kunnen zijn). De westelijke
helft van het weiland valt binnen de overstromingsgrens van de Molenbeek en zou dan ook bij
piekdebieten onder water kunnen komen te staan. Om de kans op infiltratie met vervuild beekwater
en kolonisatie door vis te beperken, wordt de een nieuwe poel dan ook best op de oostelijke
perceelsgrens aangelegd.

Op het zuidoostelijk talud (langsheen de Kloosterstraat) staan 40 knotwilgen, op het noordoostelijk
talud staan er 15 en ook langsheen de Molenbeek werd een aantal knotbomen aangeplant. Door een
gebrek aan beheer is een aantal van deze bomen echter opengescheurd. Een knotbeurt dringt zich dan
op om een duurzaam voortbestaan van deze knotwilgenrij te kunnen garanderen. De ’gaten’ in
noordoostelijke wilgenrij worden best ‘opgevuld’ door nieuw aan te planten wilgen of inheemse
bloesemende en besdragende struiken. Dit zou niet alleen voor ecologische meerwaarde vormen, het
zou ook inwaai en/of instroom van agrochemische polluenten en meststoffen van de hoger gelegen
akker kunnen beperken.

Op basis van de aantallen amfibieën die jaarlijks worden geregistreerd bij de paddenoverzetacties
langsheen de Landskoutersesteenweg (zie 4.10) en Hoek ter Hulst (zie 4.11), mag worden aangenomen
dat nieuwe poellocaties in deze regio snel zullen worden gekoloniseerd. Naast geschikte
voortplantingslocaties zijn er ook voldoende zomer en overwinteringsleefgebieden in de omgeving
aanwezig. Door de mogelijke aanleg van een extra poel op deze weide en drie nieuwe poelen in de
Uilhoek (zie 6.10, 6.11, 6.12) zou het leefgebied voor amfibieën hier de komende jaren een pak
aantrekkelijker kunnen worden.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, Gewone pad,
Bruine kikker, Bastaardkikker.
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 Oude Tramroute: weiland langsheen Driesbeek (9860 Moortsele)

Figuur 89 Smalle weide tegen de Driesbeekvallei aan (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Het weiland waarop de weerhouden locatie is gelegen werd (in mei
2004) gekarteerd als een soortenarm permanent cultuurgrasland, afgebakend door een bomenrij met
dominantie van wilgen. De westelijke perceelsgrens volgt hier de loop van de Driesbeek. De weide kan
worden betreden via de Oude Tramroute, een doodlopend wandelpad in het verlengde van de
Diepestraat. Deze trage weg ligt op de bedding van de paardentram die Gent begin vorige eeuw naar
het zuiden van Oost Vlaanderen toe ontsloot. Hieraan ontleent deze Oude Tramroute een zeker
cultuurhistorisch belang (Monsecour, 2003). Door een begeleidend lineair groenlint (van vooral
Gewone essen, populieren en Schietwilgen) tekent de loop van de Driesbeek zich in dit deel van de
vallei sterk in het landschap af. De vallei wordt hier gekenmerkt door een asymmetrisch dal. Ten zuiden
van de Driesbeek, op de oplopende valleikam, bepalen vooral akkers op vochtig zandleem het
grondgebruik. De noordelijke valleiflank vertoont naar de Driesbeek toe slechts een gering
hoogteverval. Hier vinden we vooral weilanden, vaak afgeboord met knotwilgrijen en houtkanten.
Langsheen de Oude Tramroute (dus ten noorden van de Driesbeek en op het grondgebied van de
gemeente Merelbeke ligt een grote weidepoel die in het kader van de monitoring van het poelenplan
van Merelbeke in 2021 werd opgevolgd (Verbelen, 2021).

Bodemkundige toestand: Het weiland waarop een nieuwe poel zou kunnen worden aangelegd, ligt
volgens de Bodemkaart van België op zeer natte zandleembodem zonder profiel e met drainageklasse
f. Dat het weiland van nature slecht draineert, bleek tijdens verschillende terreinbezoeken in de loop
van 2021, toen delen van het weiland steeds plasdras stonden.
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Kritische succesfactoren: Naast de gebruikelijke hoogproductieve grassoorten staat in dit perceel vrij
veelMannagras. Dit vlotgras staat hier vooral op laaggelegen plekken, waar langdurig water blijft staan
en wordt er vergezeld van Fioringras en Geknikte vossenstaart. Voor het vee dat deze weide begraasd
is Mannagras alvast interessant omwille van de sappigheid, de zoete smaak en de hoge
voedingswaarde (Weeda et al., 1994). Maar ook voor de aanleg van nieuwe poelen heeft dit gras een
indicatiewaarde. Als natte freatofyt is Mannagras immers een indicator van natte, waterverzadigde
standplaatsen. Als Mannagras in het water staat wordt de bladschijf van de drijvende bladeren vaak
gebruikt door watersalamanders om er eitjes op af te zetten. Het aantal andere soorten die wijzen op
een relatief hoge grondwatertafel is hier eerder beperkt (Liesgras, Lidrus, Rietgras en Veenwortel, alle
in lage dichtheden). Opvallend: in een strook langsheen de noordelijk aangrenzende Driesbeek staat
op meerdere plaatsen Gele lis. Dit is niet meteen een soort die je in graslanden zou verwachten. Het
lijkt er dan ook naar dat deze soort hier is terechtgekomen met het slib dat uit de noordelijk
aangrenzende Driesbeek werd geruimd en in een smalle strook op het weiland werd gedumpt. In de
Driesbeek staat ter hoogte van het weiland naast Gele lis ook Grote lisdodde, Liesgras en
Moerasspirea.

Bij de opmaak van het poelenplan van Merelbeke in 2004 werd een poellocatie ca. 250 m ten
noordwesten van de weerhouden locatie geïnventariseerd op de aanwezigheid van amfibieën. De
fuikbemonstering toen was goed voor 36 Alpenwatersalamanders, zes Kleine watersalamanders en
twee Vinpootsalamanders. De schepnetbemonstering in dat jaar leverde negen larven op van
Alpenwatersalamander en vier van Vinpootsalamander/Kleine watersalamander (Verbelen et al.,
2005). De poel werd opnieuw opgevolgd in 2021. Toenwaren de resultaten heel watminder, met enkel
één Alpenwatersalamander bij de fuikbemonstering en geen enkele larve bij de schepnetbemonstering
als resultaat (Verbelen, 2021). Mogelijk kan dit verschil worden verklaard doordat de poel in het najaar
van 2003 volledig werd geruimd. Door deze ruiming werd een grote hoeveelheid dood organisch
materiaal uit de poel verwijderd; een biologische ‘reset’ nam waardoor de waterkwaliteit aanzienlijk
verbeterde, wat van deze locatie in 2004 een geschikte voortplantingslocatie maakte voor
watersalamanders. Sindsdien werden hier geen beheerwerken meer uitgevoerd en nam vooral het
visbestand sterk toe, terwijl de herpetologische waarde van deze locatie evenredig afnam. Omdat het
omgevend landhabitat hier t.o.v. 2004 nauwelijks is gewijzigd, gaan we ervanuit dat de drie soorten
watersalamanders in de omgeving nog steeds aanwezig zijn maar waarschijnlijk is succesvolle
voortplanting hier wel moeilijk geworden. In het poelenplan van Merelbeke werden al eerder
voorstellen uitgewerkt voor de aanleg van nieuwe poelen in de onmiddellijke omgeving (Verbelen et
al., 2005). Jammer genoeg werden die voorstellen nog niet gerealiseerd. Hopelijk kan het
Rodelandproject als hefboom worden gebruikt om deze oude voorstellen opnieuw op de agenda te
plaatsen en om tegelijk aan de slag te gaan met de nieuwe voorstellen.

Richtlijnen: Het voornaamst aandachtspunt lijkt hier dat de poel voldoende ver van de Driesbeek moet
worden aangelegd zodat er steeds een zone langsheen de beek toegankelijk blijft voor
beheervoertuigen om de Driesbeek periodiek te ruimen. In deze zone werd in het verleden ook steeds
de geruimde specie gedumpt en deze beheerpraktijk zal vermoedelijk ook in de toekomst door de
waterbeheerder worden aangehouden. In het perceel kunnen duidelijk twee vochtige(re) zones
worden onderscheiden. De aanleg van twee poelen kan hier dan ook worden overwogen.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander en Bruine kikker zullen de poel
vermoedelijk snel bezetten. Hoewel ook Vinpootsalamander deze poel waarschijnlijk zal koloniseren,
wordt deze niet als doelsoort weerhouden omdat ze toch beter lijkt te gedijen in een meer gesloten
landschap met meer bos.
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 Boterhoekstraat 4: verruigend weiland (9860 Moortsele)

Figuur 90 Een ondiepe greppel - vol Beekpunge, Geoord helmkruid en Groot moerasscherm - doorsnijdt dit 
verruigend weiland. Het zou mooi zijn mochten hier op de perceelsgrenzen weer fraaie knotwilgrijen kunnen worden 
aangeplant, vooral om en soort als Steenuil opnieuw kansen te geven. Vroeger was dit een vrij algemene soort in 
de Driesbeekvallei maar momenteel is dit kleine ‘katuiltje’ er zo goed als verdwenen (14 oktober 2021) (foto: 
Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Dit weiland ligt aan de noordkant van de Boterhoekstraat en werd (in
april 2003) gekarteerd als een soortenarm permanent cultuurgrasland. De weide helt af naar de
Driesbeek en werd vroeger als een huiskavel voor vee gebruikt. In de ruime omgeving wordt het
grondgebruik gedomineerd door akkers op lemige bodem. Vermoedelijk werd het weiland (nog) niet
gescheurd wegens ‘te nat’ om te worden omgezet naar akkerbouw.

Bodemkundige toestand: Deze locatie ligt in een weiland waarvan het centrale deel rust op zeer natte
zandleembodem zonder profiel met een drainageklasse f. Het perceel draineert van nature slecht en
zelfs op 14 oktober 2021 stonden stukken tegen de Boterhoekstraat aan nog vrij vochtig. Het slootje
dat het perceel van noordwest naar zuidoost doorsnijdt was op dat ogenblik nog watervoerend.

Kritische succesfactoren: Dit weiland werd in 2021 vermoedelijk niet gebruikt, niet om te hooien, noch
als begrazingsweide. De vegetatie is dan ook enigszins aan het verruigen. Verspreid staan enkele
haarden van Grote brandnetel en Akkerdistel. Ook anders soorten als Gekroesde melkdistel, Gewone
berenklauw, Kompassla, Ridderzuring en Speerdistel wijzen hier op verruiging. Er staan ook een aantal
goede vochtindicatoren. Mannagras is vooral aanwezig in het zuidelijke deel, Geknikte vossenstaart
vooral in het noordelijke. Mannagras wijst vooral op natte, waterverzadigde standplaatsen en ook
Geknikte vossenstaart is een vast bestanddeel van weilanden die in de winter en het voorjaar drassig
zijn of onder water staan. Ook ’s zomers blijven de groeiplaatsen vochtig tot nat. Hoogstens vindt er
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zeer oppervlakkige uitdroging plaats (Weeda et al., 1994). Andere vochtige of natte freatofyten die
hier (op 14 oktober 2021) werden opgemerkt zijn Heelblaadjes, Lidrus, Pitrus, Rietgras, Waterpeper en
Zeegroene rus. Het perceel wordt centraal doorsneden door een noordoost zuidwest georiënteerde
watervoerende greppel die in het noorden (via een ondergrondse buis) aantakt op een brede sloot die
het water van de hoger gelegen gebieden afvoert naar de Driesbeek. De sloot is over de ganse lengte
uitgepaald maar doordat tussen de palen geen prikkel of schrikdraad is bevestigd, is de greppel
volledige ‘betreedbaar’ door vee. De vegetatie in deze sloot wordt gedomineerd door Beekpunge,
Geoord helmkruid en Groot moerasscherm. Dit is de enige plek waar Beekpunge en Geoord helmkruid
zo talrijk voorkwamen. Geoord helmkruid is een licht en warmteminnende soort van voornamelijk
natte tot kletsnatte bodems die doorgaans groeit op voedselrijke gronden en vaak ook opduikt in of
langs ondiepe kwelrijke sloten en greppels. In de sloot werden echter geen andere kwelindicatoren
aangetroffen.

Richtlijnen: Dit is een perceel van een landbouwer die binnenkort zijn landbouwactiviteiten zal
stopzetten. Het weiland wordt niet meer bewerkt of gebruikt en door de verruiging vormt dit een
geschikt jachtgebied voor o.a. Torenvalk (een schaars geworden roofvogel die vermoedelijk in de
nabijgelegen hoeve broedt). Langsheen de westrand van het perceel staan twee knotpopulieren, twee
knotwilgen en een mooie Zomereik. Ook langsheen het noordelijk aangrenzend weiland staat een
fraaie knotwilgenrij. Hier moet vol worden ingezet op Steenuil. Een vergelijk van de Vlaamse
steenuilpopulatie in de periode 1998 2000 en de periode 2018 2020 leert dat de soort er met 10%
op achteruitging (Binnenmans et al., 2021). De oorzaken van deze achteruitgang zijn veelvuldig maar
habitatverlies en een afname van geschikte nestplaatsen door het uitkleden van het landschap zullen
zeker deels de dalende trend kunnen verklaren. In de loop van deze eeuw zijn door intensivering van
de landbouw nog meer kleinschalige cultuurlandschappen aangetast of verdwenen dan voorheen.
Deze negatieve evolutie moet worden gestopt, o.a. door behoud van kleine perceelsstructuren, goed
onderhoud van bestaande knotwilgen en ‘opvullen’ van knotwilgrijen waaruit bomen zijn verdwenen.
Deze weide leent zich hier perfect toe. Vooral op het oostelijk talud kunnen over de ganse lengte
knotwilgen worden aangeplant. Deze rij zou dan aansluiten bij de knotwilgen langs het noordelijk
aangrenzend weiland. Steenuil als kwaliteitslabel en ambassadeur van dit stukje Rodeland: die kaart
moet echt worden getrokken. Een subsidiereglement voor het onderhoud van kleine
landschapselementen kan landbouwers en particulieren hierbij ondersteunen. Naast knotwilgen is het
ook altijd interessant om enkele vlierstruiken of meidoorns te voorzien. Zeker voor soorten van
‘rommelhoekjes’ als Grasmus is dit van belang. Door het landschap weer aan te kleden en te zorgen
voor een voldoende robuuste ecologische infrastructuur moeten Torenvalk, Steenuil, Grasmus, maar
ook Dwergmuis, Oranjetipje en Hermelijn het weer beter doen. Deze soorten zijn dan ook goede
graadmeters om het succes van het Rodelandproject aan af te meten.

Op basis van de vegetatie wordt een nieuwe poel best aangelegd ten oosten van de centrale sloot,
tegen de Boterhoekstraat aan, al lijkt het hele perceel zich hiertoe wel te lenen. Indien het perceel uit
landbouwkundig gebruik zou kunnen worden genomen, moet zeker ook bekeken worden of het zinvol
is om het water op het perceel op te stuwen door de ondergrondse verbinding met de sloot die het
water afvoert naar de Driesbeek te verbreken. Dit wordt enkel aangeraden indien de kwaliteit van het
opgestuwde water voldoende goed zou zijn. Voor zover we dit correct konden inschatten tijdens het
terreinbezoek, wordt het perceel enkel gevoed door regenwater en lijkt dit dus wel in orde te zijn, al
moet dit zeker verder worden onderzocht.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander, Bruine kikker. Tijdens een
terreinbezoek (op 14 oktober 2021) werd in de sloot al een adulte Bruine kikker vastgesteld.
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 Provinciaal natuurdomein Drooghout: Zilverschoon hooiland (9860
Moortsele)

Figuur 91 Rechts in beeld kan het noordoost-zuidwest geöriënteerde laantje (met plaatselijk veel Zilverschoon) 
worden onderscheiden. Linksachter een stuk met vrij veel Zeegroene rus, wat Pitrus en weinig Zomprus (20 
september 2021) (foto: Dominque Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Dit weiland ligt in het overstromingsgebied van Moortsele en wordt
omgeven door soortenarme permanente cultuurgraslanden, alluviaal elzen essenbos, een
moerasspirearuigte en relicten van dotterbloemgraslanden. Het weiland zelf maakt deel uit van het
Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek. Dit perceel werd (in mei
2018) gekarteerd als een soortenrijk permanent cultuurgrasland met een uitgesproken microreliëf.

Bodemkundige toestand: Het perceel ligt op een zeer natte zandleembodem zonder profiel. Het
weiland heeft een slechte natuurlijke drainering (drainageklasse f), wat op zich een gunstige
uitgangssituatie is voor de aanleg van een nieuwe poel.

Kritische succesfactoren: Zeegroene rus en Pitrus komen hier vrij talrijk voor. Beide soorten zijn
tolerant voor zuurstofarmoede in de grond door blijvende of tijdelijke hoge grondwaterstanden
(Weeda et al., 1994). Het talrijk voorkomen van Zeegroene rus in een weiland is doorgaans een
aanwijzing dat de bodem in feite te drassig is voor beweiding, al lijkt dat op dit perceel goed mee te
vallen. Het grasland is eerder soortenarm met o.a. Echte koekoeksbloem, Heelblaadjes, Moeraskers,
Rode klaver, Scherpe boterbloem, Veenwortel, alle in erg lage dichtheden. Kruipende boterbloem en
Witte klaver bepalen er in geringe mate het bloeiaspect.
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Het ganse perceel wordt doorsneden door een noordoost zuidwest georiënteerd laantje dat duidelijk
herkenbaar is op het digitaal hoogtemodel maar zich ook op het terrein nog goed laat lezen, zowel
door een zichtbaar reliëfverschil als door een afwijkende vegetatie. In het noordoostelijke deel van
deze langwerpige, nattere depressie is Zilverschoon plaatselijk vlakdekkend aanwezig. Deze soort is
kenmerkend voor zonnige standplaatsen met een wisselvallige waterhuishouding en, in samenhang
daarmee, een verdichte bodem (Weeda et al., 1987). De vertrappeling door vee leidt tot
vestigingskansen voor een aantal soorten die dit grasland eerder doen aanleunen bij de
Zilverschoongraslanden met o.a. Fioringras en Geknikte vossenstaart (Vanden Borre & Durinck, 2006).
Dit zijn grassen met kruipende, op de onderste knopen wortelende stengels, net zoals Zilverschoon. In
deze depressies staat ook Akkerkers, weinig Grote kattenstaart en Ruige zegge, Veenwortel,
Watermunt, Waterpeper en Zomprus.

Richtlijnen: De ontwikkelingskansen van dit weiland worden voor een groot deel gestuurd door het
feit dat het perceel meerdere keren per jaar zo goed als volledig overstroomt met water uit de
Molenbeek (Figuur 92). Onder invloed van overstromingen met voedselrijk beekwater treedt een
sterke eutrofiëring op. Dit heeft een permanent effect op de vegetatie. De duur van de overstroming
én de overstromingsperiode zijn hierbij belangrijke factoren. Voor een overzicht van de mogelijke
impact van deze overstromingen op de flora verwijzen we naar Vanden Borre & Durinck (2006).

Figuur 92 Overstroming op 28 januari 2021. Het weiland achter de populierenrij is grotendeels overstroomd maar 
het zuidoostelijke deel lijkt nog grotendeels droog te blijven. (foto: Karine Declercq). 

Vanuit een herpetologisch standpunt is de aanleg van een poel in een overstromingsgebied geen voor
de hand liggende keuze. Overstromingen zorgen voor infiltratie van verontreinigd, voedselrijk water
en leiden regelmatig tot kolonisatie door vis. Beide factoren hebben een negatieve impact op de
geschiktheid van poelen voor watersalamanders, gewone pad en bruine kikker (voor ‘groene’ kikkers
spelen deze factorenminder). Omdat in het overstromingsgebied vanMoortsele enkel diepere, relatief
grote, deels beschaduwde (vis)vijvers met weinig vegetatie aanwezig zijn, lijkt de aanleg van een
kleinere (ca. 150 m²), bezonde poel op dit perceel toch het overwegen waard, ook voor andere
waterafhankelijke soorten als libellen. De exacte locatie kan worden bepaald op basis van de
overstromingslijn die aangeeft welke percelen door de overstromingen worden geïmpacteerd. Figuur
92 toont alvast dat het weiland bij de overstroming van 28 januari 2021 integraal onder water kwam
te staan, wat ook wordt bevestigd door de kaart van de recent overstroomde gebieden (bron:
www.geopunt.vlaanderen).
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Ook de bestaande slenk overstroomt meermaals per jaar. Hier zou kunnen worden overwogen om
deze slenken uit te diepen en zo tot ver in het voorjaar een plasdras situatie te creëren die als stop
over voor steltlopers aantrekkelijk zou kunnen zijn. Probleem: langsheen de weide loopt aan de rand
een wandelpad. Vermoedelijk zullen de meeste steltlopers opvliegen van zodra er wandelaars (al dan
niet met loslopende honden) dit wandelpad betreden. Alle opties kunnen best worden afgewogen bij
het natuurbeheerplan dan voor dit gebied binnenkort zal worden opgemaakt.

Ter info: Uit een visstandsonderzoek van enkele beken gelegen binnen het projectgebied Rodeland,
werd op de Molenbeek een meetpunt bemonsterd net ten noorden van het overstromingsgebied van
Moortsele. Deze bemonstering leverde op een traject van 100 meter één Bittervoorn, 64 Driedoornige
stekelbaarzen, één Ruisvoorn, 55 Riviergrondels en één Paling op (Boets et al., 2020) (Figuur 93). De
kans op een snelle kolonisatie van nieuwe poelen aangelegd binnen het overstromingsgebied van de
Molenbeek lijkt dan ook erg groot.

Figuur 93 Linksboven: Bittervoorn; rechtsboven: Riviergrondel; linksonder: Ruisvoorn; rechtsonder: Driedoornige 
stekelbaars. Deze soorten werden geregistreerd tijdens een visstandsonderzoek van de Molenbeek op een 
staalnamepunt net ten noorden van het overstromingsgebied van Moortsele. Dit zijn dan ook de meest voor de 
hand liggende soorten die bij een overstroming kunnen opduiken in poelen die worden uitgegraven in het 
‘Molenbeek-bekken’ (foto’s: Jelger Herder/RAVON). 

Doelsoorten: Vinpootsalamander, Bruine kikker, Bastaardkikker.
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 Provinciaal natuurdomein Drooghout: Lidrus hooiland (9860 Moortsele)

Figuur 94 Een hooiland met veel Lidrus, Pitrus, enkele pollen Veldrus en wat Bosbies: de eerste twee soorten 
wijzen op (sterk) wisselende grondwaterstanden, de laatste twee op kwel. Op basis van de vegetatie mag worden 
aangenomen dat het grondwater op dit perceel jaarrond voldoende hoog zit voor de aanleg van een poel (20 
september 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze locatie ligt in een perceel dat (in mei 2004) werd gekarteerd als
een soortenrijk permanent cultuurgrasland. Het perceel wordt langsheen de noord en oostkant
afgeboord met een erg fraaie houtkant.

Bodemkundige toestand: Het perceel ligt op een zeer natte zandleembodem zonder profiel. Het
weiland heeft een slechte natuurlijke drainering (drainageklasse f), wat op zich een gunstige
uitgangssituatie is voor de aanleg van een nieuwe poel.

Kritische succesfactoren: Het perceel staat vol Lidrus. Dit is een plant van vochtige standplaatsen die
vooral in natte hooilanden talrijk kan voorkomen (Weeda et al., 1985). Ontwatering, intensieve
beweiding en bemesting doen Lidrus uit graslanden verdwijnen. Het talrijk voorkomen van deze
paardenstaart zou een aandachtspunt kunnen vormen voor de landbouwer die zijn vee op dit perceel
laat grazen. Lidrus is door zijn giftigheid immers schadelijk voor koeien, ook in gedroogde toestand. Bij
het grazen wordt de plant gemeden maar met het hooi kan het vee de plant toch binnen krijgen, wat
tot een daling van de melkproductie leidt en als het om grote hoeveelheden gaat dodelijk is. Het
huidige begrazingsbeheer kan worden bestendigd, al moet worden overwogen om de begrazingsdruk
te verlagen (in september 2021 stonden hier 14 koeien en een stier). Als hooiweide is dit perceel
momenteel eigenlijk minder geschikt door de talrijke aanwezigheid van Lidrus, maar de hoge
bedekkingsgraad geeft dus wel een belangrijke indicatie over de hoogte van de grondwatertafel.
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Van vochtminnende soorten werden in het perceel (weinig) Mannagras, Moerasrolklaver, veel Pitrus,
Ruige zegge, Scherpe boterbloem, Viltige basterdwederik en enkele pollen Veldrus opgemerkt. Veldrus
is een karakteristieke verschijning op plaatsen met horizontale waterbeweging op geringe diepte. De
soort groeit best op terreinen waar de grond ook ’s zomers drassig of althans vochtig blijft. Net als
Lidrus kan deze soort niet tegen bemesting of ontwatering (Weeda et al., 1999).

De interessantste soorten werden aangetroffen in de sloot(rand) langsheen de zuidwestrand van dit
weiland. In deze slootrand staat o.a. Bosbies, Gewone hennepnetel, Grote egelskop, Heggenwikke,
Lidrus, veel Moerasspirea, Rietgras, Scherpe zegge, Veenwortel en wat Watermunt. Bosbies is in deze
sloot de meest opvallende soort. Door haar omvangrijke bloeiwijze beheerst deze bies hier ’s zomers
het beeld van de vegetatie. Op de meeste standplaatsen doet de soort waterbeweging in de
ondergrond vermoeden (Weeda et al., 1994). Dat is ook hier het geval: het gebied staat immers
duidelijk onder invloed van kwel. Kwel treedt uit in de sloot die het perceel aan de noordwestrand
begrenst. Zuurstofarm ijzerhoudend kwelwater komt er aan de oppervlakte en neemt zuurstof op uit
de lucht. Dit zorgt ervoor dat het opgeloste ijzer oxideert tot onoplosbare ijzeroxiden die
uitvlokken en neerslaan. Hierdoor is het water in deze sloot sterk roestkleurig. Nochtans staan hier
nauwelijks echte kwelindicatoren. We vonden er enkel Bosveldkers, maar elders in het gebied zijn
vooral ook Bittere veldkers, veel Dotterbloem en (in minder mate) Holpijp als duidelijke ‘kwelsoorten’
aanwezig. Vroeger werd hier ook Reuzenpaardenstaart aangetroffenmaar deze soort werd recent niet
meer aangetroffen. Ook dit is een goede kwelindicator. Met een aantal kwelsoorten en heel wat
vochtminnende soorten, lijkt deze locatie goed geschikt voor de aanleg van een nieuwe poel.

De spoorweg die langsheen de noordoostkant van het perceel loopt is enerzijds een migratiebarrière
voor amfibieën maar vormt anderzijds een geschikt habitat voor Hazelworm. Vlakbij (in de
Roosbroekstraat) werd in augustus 2021 nog een verkeersslachtoffer aangetroffen. In het beheerplan
dat voor het overstromingsgebied Moortsele in 2022 zal worden opgemaakt, wordt best gekeken hoe
met deze schaarse soort rekening kan worden gehouden.

Richtlijnen: Op zich lijkt het volledige perceel geschikt voor de aanleg van een poel. Het weiland helt
af naar de Molenbeek toe waardoor aanleg op lager gelegen deel opportuun lijkt. De kaart van recent
overstroomde gebieden geeft echter aan dat grote delen van dit perceel overstromen. Het
noordoostelijke deel, tegen de spoorweg aan, zou echter buiten het overstromingsgebied van de
Molenbeek vallen. Bij het bepalen van de exacte locatie voor de aanleg van een nieuwe poel, wordt
best rekening gehouden met de overstromingslijn van de Molenbeek. Aanleg op delen van het perceel
die normaal niet overstromen geniet de voorkeur. De meest geschikte locatie voor de aanleg van een
nieuwe poel op dit perceel kan best worden bepaald in het natuurbeheerplan dat momenteel voor dit
gebied wordt opgemaakt.

Om oeverbetreding en vraat aan de oevervegetatie te vermijden, wordt de poel best volledig
uitgerasterd. In het kader van het beheerplan dat voor het overstromingsgebied zal worden
opgemaakt in 2022, moet worden bekeken in welke mate de kwel uit de aangrenzende sloten meer in
het perceel kan worden gebracht door het water in deze sloten op te stuwen. Dergelijke ingrepen
moeten echter deel uitmaken van een specifiek hydrologisch onderzoek.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Gewone pad, Bruine kikker.
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 Spoorwegwegel: vernetelde koeienweide (9860 Scheldewindeke)

Figuur 95 Deze ruigte werd tot ca. 2026 begraads door koeien. Nadat het graasbeheer werd stopgezet  

Beschrijving van de omgeving: Deze locatie ligt in een perceel dat (in mei 2018) grotendeels werd
gekarteerd als een verruigd grasland. Enkel in het noordelijke deel zijn elementen aanwezig van een
zwak ontwikkelde moerasspirea ruigte. Het perceel was tot ca. 2016 in gebruik als een koeienweide
maar wordt sindsdien niet meer begraasd of beheerd. Aan de zuidkant wordt deze ruigte begrensd
door een doodlopende privateweg. Aan de noordkant grenst het perceel aan een bosbestand datwerd
gekarteerd als een eiken haakbeukenbos met Wilde hyacint.

Bodemkundige toestand: Het westelijke deel van dit perceel is gelegen op een zeer natte
zandleembodem zonder profiel en heeft een slechte natuurlijke drainering (drainageklasse f). Het
oostelijke deel ligt op een matig natte zandleembodem met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur
B horizont. Ook hier draineert het perceel van nature onvoldoende (drainageklasse d).

Kritische succesfactoren: Delen van het perceel stonden tijdens een terreinbezoek (op 16 oktober
2021) plasdras. De vegetatie wordt gedomineerd door Grote brandnetel, Harig wilgenroosje en
Koninginnekruid. Ook Gewone engelwortel en Gewone hennepnetel staan verspreid in deze
voormalige graasweide. Bosveldkers, Kale jonker, Pitrus, Veenwortel en Waterpeper zijn indicatief
voor een relatief hoge grondwatertafel. Het perceel wordt doorsneden door een klein beekje dat
(vermoedelijk) jaarrond watervoerend is. In enkele vlakbij gelegen tuinen werden vijvers uitgegraven
op natuurlijk substraat. De eigenaars geven aan de deze waterpartijen jaarrond water houden. Zelfs in
de extreem warme zomer van 2020 was hier geen droogval. Het lijkt dan ook aannemelijk dat het
verruigend weiland een geschikte locatie zal zijn voor de aanleg van een nieuwe poel.
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Richtlijnen: Bij het bepalen van de exacte locatie voor het uitgraven van een nieuwe poel moet
voldoende afstand worden behouden tot de aangrenzende bosbestanden om beschaduwing en
bladval tot een minimum te beperken. Bij uitblijvend beheer zal het perceel verder verruigen en
verbossen (in oktober 2021 was er al enige wilgenopslag). Indien het stuk niet opnieuw in graasbeheer
zal worden genomen, lijkt ‘nietsdoen’ de meest voor de hand liggende optie. Hierbij zal er dan wel
moetenworden op toegezien dat ook de poel niet volledig zal overgroeien. Langsheen de doodlopende
weg werden o.a. Gewone es, Okkernoot, Schietwilg, Tamme kastanje en Zomereik aangeplant. De
takken van deze bomen groeien plaatselijk door de elektriciteitsdraden heen, wat op termijn zou
kunnen leiden tot een conflict met de netbeheerder. Een periodieke snoei is hier dus zeker
aangewezen.

Langsheen de westrand staat een haard van Japanse duizendknoop. In Vlaanderen werd een kader
voor goed beheer opgemaakt voor invasieve duizendknopen (Thoonen & Willems, 2018). Dit rapport
bundelt informatie over de herkenning, verspreiding en impact van invasieve duizendknoopsoorten
en geeft een overzicht van goede beheerpraktijken. Onderstaan worden enkele punten uitgelicht die
van belang kunnen zijn indien op de verruigde koeienweide langsheen de Spoorwegwegel een poel
zou worden gegraven:

 Haarden kunnen gedurende vele jaren vrij stabiel in oppervlakte blijven en pas beginnen
uitbreiden wanneer ze verstoord worden. Wanneer stengels worden gemaaid of op een
andere manier worden onderdrukt tijdens het groeiseizoen, worden de wortelstokken
geactiveerd en kan snelle, ondergrondse horizontale uitbreiding plaatsvinden. Niet zelden
leiden goed bedoelde beheermaatregelen tot de kolonisatie van een nog grotere oppervlakte
dan die de oorspronkelijke haard innam.

 In Vlaanderen ontstaan nieuwe haarden meestal door beheeringrepen, graafwerken of
grondverzet. Elk type beheer waarbij wortelstokfragmenten of onderste stengeldelen op
onbesmette plekken kunnen terechtkomen, houdt een risico op verspreiding in. Ook via de
(rups)banden en carrosserie van graaf en andere machines die af en aan rijden, kunnen
wortelstokken verspreid worden over een grotere oppervlakte.

 Bij het graven van een poel op dit perceel is het dus van belang om voorafgaand aan de
graafwerken de haarden gedetailleerd in kaart te brengen en deze onaangeroerd te laten.

 Aangezien het hier gaat om een kleine haard, wordt best geopteerd voor een nulbeheer.
Hierbij wordt de populatie bewust gespaard van elke vorm van beheer of verstoring. Hoe
minder verstoring, hoe minder de vorming van ondergrondse uitlopers wordt gestimuleerd en
bijgevolg hoe trager de uitbreiding. Daarnaast wordt het risico op verspreiding van
wortelstokdelen of onderste delen van stengels door beheeringrepen opgeheven.

 Populatiecontrole van invasieve duizendknopen is moeilijk, duur en lang niet altijd succesvol
en/of nodig.

Voor het betreffende perceel raden we dan ook geen specifiek beheer m.b.t. Japanse duizendknoop
aan. De oude Schietwilgen in deze perceelsrand moeten wél dringend worden beheerd: een aantal
scheurt open doordat ze al te lang niet meer werden geknot. Het verlies van oude knotwilgen is altijd
een verlies aan natuurwaarden. Indien dit kan worden vermeden door gepast beheer, dan moet dat
zeker worden gedaan.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Gewone pad, Bruine kikker.
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 Fietssnelweg F417: bronpoel (9860 Scheldewindeke)

Figuur 96 Net voor de linkse knotwilg ligt een natte plek die volledig wordt ingenomen door Groot moerasscherm 
en Beekpunge. Omdat die natte plek zeer lokaal is, wordt vermoedt dat hier een bron opduikt waardoor deze plek 
waarschijnlijk jaarrond plasdras zal staan (16 oktober) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: De weerhouden locatie ligt in de zuidoosthoek van een perceel dat (in
juli 2003) werd gekarteerd als een biologisch minder waardevol soortenarm permanent
cultuurgrasland met op de perceelsgrenzen een bomenrij met dominantie van wilg en Zwarte els. Ten
noorden wordt het perceel begrensd door een akker op lemige bodem, ten zuiden en ten oosten door
een soortenarm permanent cultuurgrasland. In het zuidoosten ligt een populierenbos (met een nest
van een Buizerd).

Bodemkundige toestand: Volgens de Bodemkaart van België ligt deze locatie op matig natte
zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. De drainageklasse d geeft aan
dat de natuurlijke drainering hier onvoldoende zou moeten zijn. Het noordwestelijke deel van het
hooiland (dus tegen de spoorlijn aan) zou met een drainageklasse e slechter moeten draineren en dus
vochtiger zijn, maar dat kon bij een terreinbezoek (op 16 oktober 2021) op basis van de vegetatie niet
worden bevestigd.

Kritische succesfactoren: Het weiland werd in 2021 vermoedelijk niet gemaaid. Het ligt er dan ook
enigszins verruigd bij met grote brandnetelhaarden, niet gesproeide Akkerdistels en verspreid in het
perceel wat Gewone berenklauw en Ridderzuring. Langsheen de perceelsgrenzen staan enkele grote
Schietwilgen (waarvan demeeste niet als knotboomworden beheerd), een Zomereikje en twee Zwarte
elzen met ertussen wat ijle braamsingels. In het perceel staat een solitair meidoornstruikje. Op
Geknikte vossenstaart na werden in de weide niet meteen natte freatofyten opgemerkt. Wel valt op
dat Scherpe boterbloem hier talrijk voorkomt (op drogere weides is vooral Kruipende boterbloem de
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meest voorkomende boterbloemsoort is). De natte plek in de zuidoosthoek die volledig wordt
ingenomen door Beekpunge en Groot moerasscherm valt op. Beide soorten zijn obligate natte
freatofyten en zijn indicatoren van vaak onder water staande ondiepe standplaatsen. Beekpunge heeft
wel een smallere ecologische amplitude dan Groot moerasscherm. Het zeer geconcentreerd en
vlakdekkend voorkomen van deze twee vochtgebonden planten laat vermoeden dat deze vegetatie
hier gelinkt zou kunnen zijn aan een bron (Beekpunge groeit trouwens vaak op kwelplekken). Op ca.
700 ten noorden van deze locatie ligt het domein de Ginstbronnen dus op zich zijn opduikende
bronnen hier niet zo vreemd (zie 4.19).

Richtlijnen: Op basis van de polygonen die werden ingetekend op de laag van de stilstaande wateren
in Vlaanderen werd in de voorbereiden fase van het Poelenplan Rodeland aan beide zijden van de
spoorlijn een aantal waterlichamen bezocht in de ruimere omgeving van de plek waar de nieuwe poel
zou kunnen worden aangelegd. Hieruit bleek dat het vaak ging om kasteelvijvers, grotere tuinvijvers
met vis, waterbekkens, overstromingsbekkens: alle minder geschikt als voortplantingslocatie voor
amfibieën (zie 4.14). Een ‘echte’ amfibieënpoel in dit deelgebied van het Rodelandproject zou dus
zeker een meerwaarde zijn.

Omdat het hooiland in 2021 vermoedelijk niet werd gebruikt voor landbouwkundige doeleinden, lijkt
het aangewezen om na te gaan of dit perceel kan worden ingezet voor natuurinrichting. Naast een
nieuwe poel, zouden de bomenrijen op de perceelsgrenzen moeten worden aangevuld waarbij alle
opschietende wilgen best als knotbomen worden beheerd. Ook in het perceel zelf zouden
groepsgewijs enkele meidoorns, Sleedoorns en Gelders rozen kunnen worden aangeplant. Bij
uitblijven van bemesting en een aangepast maaibeheer kan van dit hooilandje een interessant stukje
worden gemaakt voor insecten, struweelsoorten (als Grasmus en Spotvogel), kleine zoogdieren (met
Dwergmuis als voornaamste doelsoort) én hun predatoren (Figuur 97). Hiervoor worden ook best
enkele zones (langsheen de houtkanten) niet (jaarlijks) gemaaid. Dergelijke gordels met een hogere
vegetatie en slordige ‘overhoekjes’ zijn van belang als schuilzones of zones voor eiafzet (insecten) en
nestgelegenheid (vogels, kleine zoogdieren).

Figuur 97 Een hooiland met brede houtkanten, niet gemaaide ‘overhoekjes en groepsgewijs aangeplante 
struikeilandjes zou hier in de toekomst kansen kunnen bieden voor schaarse soorten als Grasmus en Dwergmuis 
(foto’s: Glenn Vermeersch, Norbert Huys). 

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, Bruine kikker.
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 Drooghout: weilandcomplex (9860 Scheldewindeke)

Figuur 98 Op dit weilandcomplex liggen enkele laantjes waar (in natte jaren) jaarrond water staat. Deze laantjes 
zouden kunnen worden verbreed en licht uitgediept. De aanleg van twee (uitgerasterde) poelen, versterkt door 
aanplant van houtkanten en knotwilgrijen zou hier op korte termijn een meerwaarde kunnen vormen voor 
Alpenwatersalamanders, Vinpootsalamanders, Kleine watersalamanders, Bruine kikkers maar evenzeer voor 
Steenuilen en Grasmussen. Verwerving van dit weilandcomplex - grenzend aan een Natura 2000-gebied - voor 
natuurdoeleinden zou het verwezenlijken van de vooropgestelde ecologische doelen kunnen bespoedigen (12 
oktober 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Het weilandcomplex werd (in april 2003) gekarteerd als een
soortenarm permanent cultuurgraslandmet op de perceelsgrenzen een aantal oude knotwilgen. In het
complex liggen enkele ondiepe laantjes die (zeker in ‘natte’ jaren) jaarrond waterhoudend zijn. Net ten
noorden van deze weilanden ligt een deelgebied van het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van het
zuidoosten van de Zandleemstreek’. Het gaat om een biologisch zeer waardevol alluviaal elzen
essenbos waarin populieren werden aangeplant. Het gaat deels om oud bos (dat dus al was bebost
voor 1775). De weilanden worden enkel door de Kerkesbeek van het bos gescheiden. Op een enkele
akker centraal in het weilandblok na wordt het landgebruik hier volledig gedomineerd door
weilanden.

Bodemkundige toestand: Dit weilandcomplex ligt volgens de Bodemkaart van België grotendeels op
natte zandleembodem zonder profiel. De drainageklasse e geeft aan dat deze weilanden van nature
slecht draineren. Delen van dit weilandcomplex staan in het winterhalfjaar regelmatig plasdras, zoals
ook duidelijk te zien is op sommige winteropnames van de luchtfoto’ s van Vlaanderen (Figuur 99).
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Figuur 99 In het winterhalfjaar staan steeds dezelfde delen in dit weilandcomplex plasdras (rood omcirkeld). Ook in 
de lente en zomer laten deze ondergelopen stukken zich duidelijk onderscheiden (bron: Geopunt Vlaanderen, 
luchtfoto Vlaanderen, middenschalig, winteropname 2014). 

Kritische succesfactoren: De delen die in het winterhalfjaar onder water komen te staan, blijven vaak
plasdras tot eind maart begin april. Deze natte stukken worden hier in sommige jaren gebruikt door
Bruine kikkers om er hun legsels af te zetten. De Bruine kikker is één van onze amfibieën die het vroegst
naar het voortplantingswater trekt. Na een zachte winter kan dit reeds gebeuren vanaf de tweede helft
van februari, al komt de paaractiviteit doorgaans pas een tweetal weken later op gang om te pieken
half maart. De voorkeur van Bruine kikkers voor ondiepe, vaak tijdelijke waters die langdurig door de
zon worden beschenen heeft als voordeel dat de geringe diepte en het ontbreken van beschaduwing
zorgt voor een snelle opwarming van het water, wat de ontwikkeling van eieren en larven bevordert.
Maar er zijn ook risico’s aan de voorkeur voor zulke locaties verbonden: door de geringe diepte en het
vroege tijdstip van eiafzet bestaat de kans dat legsels die werden afgezet in ondiepe weidedepressies
bevriezen tijdens perioden met nachtvorst. Indien de legsels toch succesvol uitkomen, is er nog altijd
het risico dat plasdrasweilanden niet voldoende lang water houden, waardoor larven niet tijdig kunnen
metamorfoseren en sterven bij vroegtijdige droogval van de afzetlocatie. Een dergelijk totaalverlies
van alle afgezette legsels van Bruine kikker werd op dit weiland al meermaals vastgesteld.

In het kader van het Poelenplan Rodeland werd een nabijgelegen poellocatie in 2021 twee keer
bemonsterd (zie 4.20). Tijdens de gestandaardiseerde inventarisaties kon succesvolle voortplanting
van Alpenwatersalamander en Vinpootsalamander worden vastgesteld, ondanks de aanwezigheid van
vrij veel Driedoornige stekelbaars. Samen met het voorkomen van Bruine kikkers lijkt het dus
aannemelijk dat nieuwe poellocaties op dit weilandcomplex snel door amfibieën zullen worden
gekoloniseerd.
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Figuur 100 Bij een recente overstroming (op 12 januari 2021) liepen ook de weilanden ten westen van Drooghout 
deels onder water. Deze foto geeft wel aan dat de weerhouden locaties voor de aanleg van nieuwe buiten het 
overstromingsgebied van de Molenbeek vallen (foto: Karine Declercq). 

Richtlijnen: Bij de aanleg van nieuwe poelen kan met de voorkeur van Bruine kikkers voor eerder
ondiepe paaiplaatsen rekening worden gehouden. Het weilandcomplex biedt voldoende kansen om
hier twee of drie nieuwe poelen aan te leggen met een variërende oppervlakte en diepte. Een
minimum van drie nieuw aan te leggen voortplantingslocaties is hier aangewezen:

 Een relatief kleine poel (ca. 100 m²), volledig in de zon, buiten het overstromingsgebied van
de Molenbeek, ca. 50 m ten zuiden van de Kerkesbeek, met een maximale diepte van 1,5 m
en een zeer zachte hellingsgradiënt. Deze poel zal vermoedelijk regelmatig uitdrogen in de
voorzomer, op het ogenblik dat de meeste larven van Bruine kikker het water al zullen hebben
verlaten. Regelmatige droogval biedt het voordeel dat mocht de poel gekoloniseerd geraken
door vis het visbestand efficiënt tot nul kan worden herleid.

 Een grotere poel (ca. 150 m²), eveneens volledig bezond en buiten de contour van het
overstromingsgebied van Moortsele, met een maximale diepte van 1,8 2 m. Deze poel zal
vermoedelijk minder vaak uitdrogen (kans op droogval wordt ingeschat op één keer om de 10
jaar) en moet voldoende ver van de Kerkesbeek worden aangelegd om de kans op kolonisatie
door vis maximaal te beperken. Deze poel zou vooral gericht zijn op Alpenwatersalamander,
Vinpootsalamander en Kleine watersalamander.

 Voor een derde locatie zou kunnen worden gekozen tussen:
o het verbreden en licht uitdiepen van een bestaand laantje (dat zowel op 7 februari als

op 12 oktober 2021 waterhoudend was)
o een locatie met veel Pijptorkruid
o locaties waar vroeger drinkpompjes voor koeien werden geïnstalleerd (dergelijke

‘steekpompjes’ werden door landbouwers doorgaans voorzien op de meest vochtige
plaatsen in het weiland).

Het weilandcomplex zou ecologisch sterk kunnen worden opgewaardeerd door het aanplanten van
houtkanten en enkele struweelbosjes, het uitvoeren van achterstallig knotbeheer (een aantal wilgen
is intussen al opengescheurd of zal op korte termijn openscheuren), het graven van poelen, stopzetten
van bemesting, verlagen van de begrazingsdruk, … Verwerving voor natuurinrichting zou het uitvoeren
van deze natuurinrichting kunnen bespoedigen.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander
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 Betsberg: Grote wederik vlakte (9860 Oosterzele)

Figuur 101 Een verruigd grasland met een zomers bloeiaspect dat in hoge mate wordt bepaald door Grote wederik. 
Dit perceel ligt aan de zuidrand van het Betsbergbos, een stukje Europese topnatuur (30 juli 2021) (foto: Dominique 
Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Het perceel waarop een nieuwe poel zou kunnen worden uitgegraven,
grenst in het noorden aan het Betsbergbos. Dit bos maakt integraal deel uit van het Vlaams Ecologisch
Netwerk en is Europees beschermd als onderdeel van het Natura 2000 habitatrichtlijngebied 'Bossen
van het zuidoosten van de Zandleemstreek'. Het Betsbergbos is 14 hectare groot en werd in mei 2018
gekarteerd als een overwegend zuur beukenbos met een eiken haagbeukenbos in het noordelijke
gedeelte. Het is een oud bos dat al zeker sinds 1770 bestaat. Aan de zuidrand wordt het poelperceel
begrensd door een soortenarm permanent cultuurgrasland dat sterk afhelt van zuid (ca. 65 m) naar
noord (ca. 61 m).

Bodemkundige toestand: Het perceel ligt volgens de Bodemkaart op een natte zandleembodem met
sterk gevlekte structuur (bij lemige sedimenten) en een verbrokkelde textuur B horizont (bij zandige
sedimenten). Klei steekt op een geringe diepte ( 75 cm). Bij graafwerken mag de ondiepe kleilaag niet
worden doorboord. Het perceel valt in drainageklasse h en heeft dus een tamelijk slechte natuurlijke
drainage.

Kritische succesfactoren: Het perceel kleurt in de zomermaanden geel door Grote wederik. Plaatsen
waar deze soort dominant voorkomt vertonen een combinatie van minstens twee van de volgende
drie kenmerken: een ruime hoeveelheid vocht, een matige voedselrijkdom en een hoog gehalte aan
organische stof in de bodem (Weeda et al., 1988). Deze hoge, rechtopstaande plant staat hier in een
verruigd grasland en komt er samen voor met o.a. Biezenknoppen, Kale Jonker, Moerasrolklaver,
Pitrus, Scherpe boterbloem en Veenwortel. Elk van deze soorten duidt op een relatief hoge
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grondwaterstand. Verspreid in het perceel staan enkele vlekjes Rietgras en op de drogere stukken
groeit ook Duinriet, Jakobskruiskruid, Veldzuring en Kruipende boterbloem. De bloemrijke ruigte gaat
via een goed ontwikkeld braamstruweel over in het aangrenzend bos en maakt er deel uit van een
ecologisch waardevolle mantelzoomvegetatie.

Het perceel wordt slechts in geringe mate beschaduwd (o.a. door twee Zomereikjes op de zuidrand
van het grasland). Het perceel werd door de eigenaar aangewezen als een waterziek stuk dat niet
jaarlijks toegankelijk is voor beheervoertuigen doordat het vaak plasdras staat. De aanwezigheid van
geschikt landhabitat, een hoge grondwatertafel en een goede buffering tegen externe negatieve
factoren (drainage, infiltratie van verontreinigd oppervlaktewater, kolonisatie door vis, afvloei van
meststoffen en pesticiden), zorgen ervoor dat dit een optimale locatie lijkt voor de aanleg van een
nieuwe poel. De eigenaar staat alvast positief t.o.v. dit voorstel.

In het Betsbergbos liggen er slechts drie poelen. Twee ervan staan het grootste deel van het jaar droog,
een derde is jaarrond waterhoudend maar slibt elk jaar wat meer dicht (zie 4.17). Een
fuikbemonstering (uitgevoerd op 8 mei 2021) was goed voor 30 Alpenwatersalamanders en 18
Vinpootsalamanders. Gelet op de oppervlakte van deze poel (651 m²), mag worden aangenomen dat
hier jaarlijks enkele honderden salamanders naar toe trekken om er zich voort te planten. Wanneer
deze poel verder zou dichtslibben, zullen die salamanders op zoek gaan naar een dichtbijgelegen
alternatief. Een nieuwe aangelegde poel opminder dan 250m van een bestaande poellocatie met veel
salamanders, zal dan ook erg snel worden gekoloniseerd.

Richtlijnen: Het verruigd grasland lijkt geschikt voor de aanleg van een poel. Een terreinbezoek in
februari maart zou moeten volstaan om de meest vochtige plaatsen uit te palen. Het zuidwestelijke
deel van het perceel is het laagst gelegen en lijkt daardoor het meest aangewezen, al kan op basis van
de vegetatie worden aangenomen dat de grondwatertafel op het ganse perceel voldoende hoog steekt
voor het graven van een poel. Het beheer van het perceel kan best worden afgestemd op het behoud
van de grote wederik vegetatie. In bloemrijke, vochtige ruigtes volstaat het om éénmaal in de twee
tot vijf jaar te maaien. Grote wederik breidt vooral vegetatief uit. Juni en juli zijn af te raden als
maaiperiode. Bij augustus , september en november maaibeurten (met afvoer van hetmaaisel) breidt
de soort uit (Zwaenepoel, 1998). In de meeste gevallen weet de soort echter goed stand te houden bij
een beheer van ‘nietsdoen’ en dat lijkt ook hier de beste optie. In het grasland staat langsheen de
zuidrand opslag van abelen. Om beschaduwing op de nieuw aan te leggen poel maximaal te beperken,
kan worden overwogen om deze (en alle toekomstige) opslag te verwijderen. Deze beslissing zal voor
een deel worden bepaald door de exacte locatie van de nieuwe poel. Liever dus geen bomen op
‘beschaduwingsafstand’ van de poel. Een lage houtkant (opgebouwd uit inheemse bloesemende en
besdragende struiken) langsheen de zuidrand kan wel.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander.
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 Hauwsestraat 3: paardenweide (9860 Scheldewindeke)

Figuur 102 Dit soortenarm permanent cultuurgasland wordt gebruikt als paardenweide. Centraal in het perceel zit 
een lichte ‘zink’ die tijdens het winterhalfjaar steeds onder water komt te staan. De eigenaar is vragende partij om 
hier een poel aan te leggen. Een grondboring is hier - voorafgaand aan graafwerken - noodzakelijk om zeker te zijn 
dat de grondwatertafel niet te diep onder het maaiveld steekt (2 oktober 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: De weerhouden locatie ligt in een grasland dat (in juli 2003) werd
gekarteerd als een soortenarm permanent cultuurgrasland met in de perceelsranden rietland en
andere vegetaties van het rietverbond, afgeboord met een bomenrij met dominantie van Gewone es.
Het weiland hoort als huiskavel bij een verbouwde hoeve. Het omgevend grondgebruik wordt in hoge
mate bepaald door akkerbouw.

Bodemkundige toestand: Het westelijke deel van de weide ligt op een natte leembodem met
drainageklasse h. De natuurlijke drainering is er tamelijk slecht en de roestverschijnsel treden volgens
de Bodemkaart van België op op een diepte van 30 50 cm. De oostelijke helft ligt op een matig natte
leembodem en werd ingedeeld bij drainageklasse d. Dit deel zou in theorie beter (maar toch nog
onvoldoende) natuurlijk draineren.

Kritische succesfactoren: De eigenaar geeft aan dat delen van het perceel in het winterhalfjaar plasdras
staan. Deze zone wordt dan uitgerasterd wegens ‘te vochtig’ voor het paard dat deze weide begraasd
(Figuur 103). Dit bevestigt alvast het zware, slecht drainerende karakter van de bodem.
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Figuur 103 Het deel dat elk winterhalfjaar wordt uitgerasterd omdat dit te vochtig is voor het paard dat deze weide 
begraast, is duidelijk herkenbaar (rood omcirkeld). 

Het perceel kon niet tijdens het vegetatieseizoen worden bezocht. Toch lijkt het ernaar dat hier
vermoedelijk weinig of geen vochtminnende soorten zullen staan. Glanshaver, Kruipende boterbloem
en Witte klaver halen er een hoge bedekkingsgraad. Verspreid in het perceel staan Akkerdistel,
Gewone berenklauw, Grote brandnetel, Klein streepzaad, Ringelwikke, Rode klaver, Scherpe
boterbloem en Veldzuring, net als een enkele haard van Heelblaadjes. Deze groepsgewijs groeiende
zomerbloeier staat doorgaans op zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige, min of meer
voedselrijke maar niet zwaar bemeste bodem (Weeda et al., 1991). Dit komt vrij goed overeen met de
bodemeigenschappen van de weerhouden locatie. De eigenaar geeft aan dat het perceel in elk geval
niet wordt bemest maar het perceel wordt soms wel aangerijkt met kalkcyanmide. Doorgaans wordt
het weiland één keer per jaar gemaaid (eind juli begin augustus). Op basis van de vegetatie mag
worden vermoed dat de winterse plasdrassituatie het resultaat is van stagnerend regenwater, niet van
een hoge grondwaterstand. Alvorens wordt beslist om hier een poel aan te leggen, moet er
duidelijkheid zijn over het niveau en de schommelingen van de grondwatertafel. Een grondboring (best
tot ca. 2 m) is hier dan ook ten zeerste aangeraden.

Langsheen de oostkant van het perceel loopt een sloot die het huishoudelijk afvalwater afvoert naar
het rioleringsstelsel van de Hauwsestraat. Deze sloot wordt in de winter ook gevoed door een
natuurlijke bron. De huidige eigenaar heeft de sloot in het verleden twee keer machinaal laten ruimen:
één keer omdat ze volledig was verland door Grote lisdodde, en andere keer omdat het volledige
slootvolume was ingenomen door Mannagras. In oktober 2021 stond de sloot grotendeels droog.
Mannagras en Rietgras zijn er dominant. Rietgras kan hier duiden op dynamische omstandigheden
waarbij de standplaats in de winter langdurig onder water staat en de waterstand in de zomer tot een
halve meter of meer onder de slootbodem wegzakt. Verder stond hier ook Gele lis en Watermunt.

De eigenaar is vragende partij om op dit perceel een poel te laten graven. In februari 2020 heeft hij
zelf al Haagbeuk aangeplant langsheen de westelijke perceelsrand en in de winter van 2020 2021
werden hier ook een aantal Zomerlindes aangeplant. Een poel zou voor een verdere ecologische
upgrade van dit perceel kunnen zorgen.

Richtlijnen: De resultaten van een grondboring zullen uitwijzen hoe diep de poel moet worden
uitgegraven maar vermoedelijk zal het dieptepunt hier toch best 2 meter onder het maaiveld liggen.
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Gelet op de oppervlakte die elke winter onder water komt te staan, is een poel tussen 100 m² 150 m²
aangewezen. Het perceel helt licht af van noordwest naar zuidoost. Bij een poellocatie op de lager
gelegen delen zal dan ook minder diep moeten worden gegraven om water in de poel te
krijgen/houden. Gelet op het feit dat in de sloot huishoudelijk afvalwater wordt geloosd, moet er toch
een buffer worden behouden ( 10 m) tussen de sloot en de poel. Hoewel de eigenaar aangeeft dat
de sloot de voorbije 20 jaar nooit buiten haar oevers is getreden, is het toch aangewezen om zo’n
buffer als veiligheidsmarge aan te houden om infiltratie met huishoudelijk afvalwater te vermijden.

Langsheen de slootkant staan een aantal Gewone essen. Een aantal hiervan is aangetast door de
essenziekte die wordt veroorzaakt door een exotische schimmel en in Vlaanderen voor het eerst werd
vastgesteld in 2007. Het verwijderen van geïnfecteerde bomen draagt weinig toe aan het verlagen van
de infectiedruk. Omwille van de veiligheid en/of economische overwegingen (optreden van houtrot)
kan het kappen van aangetaste bomen wel zinvol zijn. Kapping kan vooral worden overwogen bij
exemplaren met meer dan 50% taksterfte. Er zou kunnen worden overwogen om alle aangetaste
Gewone essen te kappen en te vervangen door een beekbegeleidende houtkant (langsheen de sloot
staan nu al enkele meidoorns).

Aangezien de weide ook in de toekomst zal worden begraasd door een paard, is het aangewezen om
de poel volledig uit te rasteren en het raster te plaatsen op ca. 5 m van de poelrand. Zo’n uitgerasterde,
niet begraasde of gemaaide grasbuffer vormt vooral in de zomer een ideaal schuil en foerageerplek
voor pas gemetamorfoseerde amfibieën.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander, Gewone pad.
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 Ellenmeers: Kale jonker hooiland (9860 Scheldewindeke)

Figuur 104 Een ‘ingesneden’ hooilandje, aan beide zijden geprangd tussen akkers maar voldoende gebufferd door 
een elzenhoutkant en een goed ontwikkeld sleedoornstruweel op een talud (5 oktober 2021) (foto: Dominique 
Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze locatie ligt in hooiland dat (in mei 2004) werd gekarteerd deels
als een soortenarm, deels als een soortenrijk permanent cultuurgrasland. Aan de westrand wordt het
hooiland begrensd door de Middenbeek waarlangs in 2008 een elzenstruweel werd aangeplant.
Langsheen de oostelijke zijde ligt een biologisch zeer waardevol talud met een goed ontwikkeld
doornstruweel dat wordt gedomineerd door Sleedoorn, bijgemengdmet Gewone vlier, iep, meidoorn,
wilg en Zwarte els. Het grondgebruik in de ruime omgeving wordt in hoge mate bepaald door
akkerbouw. Het hooiland ligt opvallend ingesneden tussen de aangrenzende akkers die aan beide
zijden meer dan een meter hoger liggen.

Bodemkundige toestand: De westelijke helft van dit perceel rust op natte zandleembodem zonder
profiel en heeft drainageklasse e. De oostelijke helft, tegen het oplopend talud aan, rust opmatig natte
leembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont en werd ingedeeld in drainageklasse
d. In se zou dit moeten betekenen dat de natuurlijke drainering er onvoldoende tot tamelijk slecht
verloopt. Om een goed beeld te krijgen van hoe ver de grondwatertafel in de zomer en het najaar
wegzakt, lijkt een grondboring hier toch aanbevolen.

Kritische succesfactoren: Het hooiland werd bezocht op 5 oktober 2021. Doordat het perceel dit jaar
niet werd gemaaid wegens ‘te vochtig’ voor tractoren en maaimachines, kon toch nog een redelijk
goed beeld van de vegetatie worden verkregen. Door een uitgestelde maaibeurt is het perceel (vooral
langsheen de randen) aan het verruigen en treedt vervilting van de grasmat op. Schermbloemigen als
Fluitenkruid en Gewone berenklauw zijn verspreid aanwezig. Kale jonker lijkt hier de meest algemene
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distelsoort en is er talrijker dan Akkerdistel en Speerdistel. Kale jonker is een soort die het vooral goed
doet in vochtige tot natte biotopen op niet al te voedselrijke bodems. Bij ontwatering en/of zware
bemesting verdwijnt de soort snel. Bij niet te intensief grondgebruik kan de soort zich zowel in
hooilanden als in weilanden goed handhaven maar in ontwaterde en overbemeste cultuurgaslanden
houdt deze composiet enkel stand aan slootkanten en op kwelplekken (Weeda et al., 1991). Naast Kale
jonker staan in het hooiland ook nog andere soorten die gebonden zijn aan een relatief hoge
grondwatertafel met o.a. zeer weinig Gele lis, Lidrus, Moerasrolklaver, Pinksterbloem en vrij veel
Pitrus, alle natte of vochtige freatofyten. Ook Grasmuur komt verspreid in het hooiland voor. Hoewel
deze haar tolerantie t.o.v. bodemvochtigheid nogal ruim is, zal men ze op uitgesproken droge gronden
toch niet tegenkomen. Scherpe boterbloem is hier talrijker dan Kruipende boterbloem (in bemeste
hooilanden ligt die verhouding doorgaans wel anders).

Ten zuiden van dit hooiland lag tot 2008 een soortenrijk permanent cultuurgrasland met kenmerken
van een dotterbloemgrasland. In 2008 werd dit perceel echter omgezet naar een elzenbroekbos.
Zwarte els is er de dominante soort maar er werd ook enkele Gewone essen, Tamme kastanjes, Rode
kornoeljes en Zomereikjes aangeplant. Hoewel dit vochtige bosje een geschikt landhabitat vormt voor
amfibieën, was een aanplant in een dotterbloemhooiland vanuit een ecologisch standpunt misschien
toch niet de beste keuze. De (voormalige) aanwezigheid van een dotterbloemhooiland is wel indicatief
voor een relatief hoge grondwaterstand en mogelijk zelfs voor uittredende ijzerhoudende kwel.

Doordat het hooiland ligt geprangd tussen hoger gelegen akkers zou inwaai of instroom van
agrochemische polluenten of erosie van de bouwvoor een probleem kunnen vormen voor een nieuw
aangelegde, lager gelegen poel. Het hooiland wordt echter erg goed gebufferd t.o.v. de aangrenzende
akkers door de elzenhoutkant (in het westen) en het talud met een goed ontwikkeld doornstruweel
(in het oosten). Het behoud van deze buffers is echter wel essentieel. Ook de nabijheid van de
Middenbeek lijkt hier niet problematisch. Hoewel deze beek huishoudelijk afvalwater afvoert van een
aantal woningen langsheen Ellenmeers, treedt deze volgens buurtbewoners nooit buiten haar oevers,
ook niet bij piekdebieten. Dit wordt ook bevestigd door de kaartmet de recent overstroomde gebieden
In Vlaanderen waarop deze locatie niet is ingetekend (bron: www.geopunt.be).

Richtlijnen: Op basis van de grondwaterafhankelijke vegetatie lijkt noordelijke helft van dit perceel het
meest geschikt voor de aanleg van een poel. Vermoedelijk zal er wel voldoende mogelijkheid zijn om
de uitgegraven aarde te spreiden op de nabijgelegen akkers.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander
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 Blauw Kasteel: Voskop weide (9860 Scheldewindeke)

Figuur 105 Een zonbeschenen amfibieënpoel op de ‘Voskop-weide’ zou zondermeer een herpetologische 
meerwaarde vormen voor het domein van het Blauw Kasteel (1 juli 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze locatie ligt aan de noordrand van een weide die (in april 2003)
werd gekarteerd als een mix van verruigd grasland en soortenrijk permanent cultuurgrasland.
Sindsdien wordt het weiland begraasd door Ardense voskoppen, een oud, Belgisch schapenras dat
vaak wordt ingezet bij natuurbeheer. Het perceel wordt aan de noordrand begrensd eiken
haagbeukenbos en maakt deel uit van het domein van het Blauw Kasteel.

Bodemkundige toestand: Dit weerhouden locatie ligt volgens de Bodemkaart van België op een natte
zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. Met een drainageklasse h zou
de natuurlijke drainering hier tamelijk slecht moeten zijn, al viel daar tijdens het terreinbezoek niet
veel van te merken. Toch werd deze plek door de onderhoudsploeg van het domein aangewezen als
één van de vochtigste plekken op dit weiland. Een boring is zeker aangewezen om na te gaan tot hoe
diep het water hier in het zomerhalfjaar wegzakt.

Kritische succesfactoren: Het weiland zit al jaren in eenmaai en begrazingsbeheer. Hierdoor is het erg
verschraald. Het grazige aspect domineert. In het perceel staat veel Gewoon reukgras. Samen met
Gewoon struisgras en Rood zwenkgras behoort Gewoon reukgras tot de meest voorkomende grassen
op schralere maar niet uiterst voedselarme gronden. De verschralingsindicator verdraagt goed matige
betreding maar verdwijnt snel bij sterke bemesting. Ook Veldzuring geeft hier aan dat de mate van
bemesting eerder gering zal zijn, wat een positieve uitgangssituatie biedt voor de aanleg van een poel.
Op het perceel werden op Pitrus na geen vochtminnende soorten aangetroffen. De weerhouden
locatie voor de aanleg van een nieuwe poel ligt iets lager dan de rest van weiland en de geringe
depressie laat zich landschappelijk vrij goed lezen. De beheerder van het terrein geeft aan dat deze
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locatie elk winterhalfjaar plasdras staat. Hoe het ook zij: hier moet zeker eerst een grondboringworden
uitgevoerd om na te gaan hoe diep het grondwater in de zomer wegzakt.

Het Blauw Kasteel is vermoedelijk in oorsprong een laat middeleeuwse site met walgracht. Deze
serpentinevijver is ook nu nog aanwezig,986 net als meerdere poellocaties in het achterliggende bos.
Op zich is er geen gebrek aan water. Op het domein werden vier poellocaties bemonsterd (zie 4.24).
De fuikbemonstering resulteerde in maximaal vier volwassen salamanders per poel. Deze lage
aantallen staan in schril contrast met de aantallen die werden gevangen in nabijgelegen poelen (zie
4.26 en 4.27). Het verschil kan vermoedelijk best worden verklaard door het verschil in poeltype:
relatief kleine, sterk beschaduwde, vegetatiearme bospoelen met een dikke laag dood organisch
materiaal (Blauw Kasteel) vs. zonbeschenen poelen met een gevarieerde watervegetatie (nabijgelegen
locaties). Een ‘echte’ amfibieënpoel in een schraal hooiland met een lage bemestingsgraad, aan de
rand van een ecologisch waardevol bos dat voor amfibieën als een geschikt landhabitat kan fungeren,
zal een positieve impact hebben op de salamanderaantallen en soorten van het Blauw Kasteel.

De locatie staat niet onder invloed van een akker waardoor de kans op vervuilende of vermestende
stoffen. De plaats ligt ook buiten het overstromingsgebied van nabijgelegen waterlopen. De poel zal
dus enkel worden gevoed door capillair grondwater en/of regenwater. Hierdoor zal ook de kans op
kolonisatie door vis tot een minimum kunnen worden beperkt.

Richtlijnen: De locatie lijkt op basis van het winterse plasdras karakter aangewezen voor de aanleg van
een nieuwe poel. Een grondboring (tot 2 m) zal moeten aantonen hoe hoog de grondwatertafel komt
en in welke mate die schommelt. De hoogste biodiversiteit wordt bereikt in zonbeschenen poelen
waarbij minimaal 5 tot 6 uur directe inval van zonlicht wordt behaald. Dit lijkt hier zeker mogelijk, al
zullen de abelen, plataan en Zomereik net ten westen van deze locatie wel voor een geringe mate van
beschaduwing zorgen. Indien bijkomende boringenmeer centraal op het weiland zouden uitwijzen dat
de aanleg van een poel ook mogelijk zou zijn buiten het ‘schaduwbereik’ van deze bomen, dan geniet
dit de voorkeur. Aangezien het weiland intensief wordt begraasd door schapen, kan de poel best
volledig worden uitgerasterd om overmatige oeverbetreding, vraat aan oeverplanten en een mestgift
te vermijden. Een poel van 100 m² is aangewezen. Groter mag, maar de biodiversiteit neemt dan niet
meer noemenswaardig toe. In overleg met de eigenaar moet worden bepaald waar de uitgegraven
aarde kan worden gespreid. Gezien de eerder geringe botanische waarde van het weiland, zou kunnen
worden overwogen om de baggerspecie dun te spreiden op de perceelsrand grenzend aan het bos.

Doelsoorten: Hier wordt vooral ingezet op Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander en Kleine
watersalamander. De eerste twee soorten werden al op het domein waargenomen, Kleine
watersalamander werd hier nog niet vastgesteld, al komt de soort wel (in lage dichtheden) voor in de
onmiddellijk omgeving. Door de nabijheid van het bos mag worden aangenomen dat
Vinpootsalamander hier de meest talrijke soort zal zijn maar een kolonisatie door Kleine
watersalamander zou wel een erg mooie bonus zijn.
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 Beekstraat: Exmoor weide (9820 Melsen)

Figuur 106 Vochtig hooiland met veel Grote kattenstaart, Moerasrolklaver en Pitrus. In de achtergrond loopt een 
noord-zuid georiënteerd laantje met potenties voor de aanleg van een poel (18 september 2021) (foto: Dominique 
Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze locatie ligt in de vallei van de Molenbeek en werd (in mei 2003)
gekarteerd als een soortenarm permanent cultuurgrasland. Deze kartering is intussen achterhaald. Het
hooiland wordt in het zuiden begrensd door een voormalig grasland dat door het Agentschap voor
Natuur en Bos werd omgezet in een gemengd loofbos. Bos en hooiland worden van elkaar gescheiden
door de Molenbeek. In het noorden gaat het hooiland via een talud over in een hoger gelegen,
oplopend en ecologisch minder waardevolle weide.

Bodemkundige toestand: Het zuidelijke deel van dit perceel ligt op een natte lemige zandbodem
zonder profiel. De drainageklasse e geeft aan dat het om een nat stuk gaat met een tamelijk slechte
natuurlijke drainage, een gunstige uitgangssituatie voor de aanleg van een poel.

Kritische succesfactoren: In het noordoostelijke deel van het hooiland staat veel Pitrus, wat
vermoedelijk wijst op een sterk schommelende grondwatertafel. Plaatselijk zorgen Grote kattenstaart
en Moerasrolklaver voor een zomers bloeiaspect. Beide soorten zijn indicatief voor vochtige tot
doornatte bodems. Moerasrolklaver is een waard en nectarplant voor dagvlinders maar speelt ook als
drachtplant voor honingbijen, hommels en solitaire bijen een belangrijke rol in het ecosysteem.
Plaatselijk staan enkele forse vlekken Wolfspoot en ook Waterpeper haalt lokaal een hoge
bedekkingsgraad. Een aantal andere soorten is er minder talrijk maar wel indicatief voor het natte
karakter van dit hooiland: Liesgras, Moeraskers, Geknikte vossenstaart, Gewone engelwortel, Groot
moerasscherm, Watermunt en Zomprus.
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Het perceel wordt doorsneden door een ondiep, noord zuid georiënteerd laantje dat in het zuiden via
een ondergrondse buis afwatert naar de Molenbeek (Figuur 107). In dit laantje staat o.a. Greppelrus,
Groot moerasscherm, Liesgras, Moerasdroogbloem, Moerasrolklaver, Ruige zegge, Waterpeper,
Wolfspoot en Zomprus. Het laantje is jaarrond waterhoudend en was (op 19 september 2021) volledig
bedekt door Klein kroos.

Figuur 107 Noord-zuid georiënteerd laantje dat jaarrond waterhoudend is (bron: Digitaal Hoogte Model Vlaanderen 
II, multidirectionele hillshade 0,25 m). 

Tijdens het terreinbezoek zaten in de pitrusvegetatie verschillende juveniele en adulte Bruine kikkers.
Uit de oeverbegroeiing van het laantje sprongen een tiental juveniele ‘groene’ kikkers. Een snelle
kolonisatie van een nieuwe poel door amfibieën lijkt dus gegarandeerd.

Richtlijnen: Vermoedelijk is het ganse perceel ten zuiden van het talud geschikt voor de aanleg van
een poel. Voor de exacte locatie van een nieuwe poel zijn er een aantal opties:

 De pitrusvegetatie: dit is volgens de huidige gebruiker (die op het perceel een natuurbeweiding
met Exmoor pony’s uitvoert) een natte plek. Wanneer hier een voldoende diepe poel (1,8
2,2 m) zou worden uitgegraven, is de kans groot dat die in een ‘normale’ zomer zeker tot
midden augustus water zal houden. De poel moet buiten het schaduwbereik van het
‘Ganzendam bos’ worden aangelegd.

 Het laantje: indien dit zou worden verbreed tot een slenk van 20 25metermet zachtglooiende
oevers en een diepte tot ca. 1,5 meter moet dit snel kunnen leiden tot een interessante plek
voor kikker, padden en salamanders. De afvoer naar de Molenbeek zou dan wel moeten
worden verwijderd.

 Een andere plek ten zuiden van het talud: uit boringen moet blijken of ook andere plaatsen in
dit hooiland geschikt zouden kunnen zijn voor de aanleg van een nieuwe poel. Mocht dat zo
zijn, dan geniet dit de voorkeur aangezien de reeds aanwezige natte vegetaties dan niet
moeten worden vergraven.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, Gewone pad,
Bruine kikker, Bastaardkikker. De dichtstbijzijnde poel met Kamsalamander bevindt zich op ca. 2.300
m ten zuidoosten van de weerhouden locatie. Dat is ver maar indien werk zou worden gemaakt van
de aanleg van een dichte cluster van kamsalamanderpoelen in de open ruimte ten westen van de
Makegemse Bossen, dan moet een natuurlijke kolonisatie van de Molenbeekvallei door
Kamsalamander op termijn mogelijk zijn. Omdat Kamsalamander van alle inheemsewatersalamanders
het meeste nood heeft aan dichte poelclusters, stellen we voor om op deze weide twee poelen aan te
leggen (zie ook 6.26)
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Figuur 108 Een pitrusweide met veel Egelboterbloem: te vochtig om echt interessant te zijn voor landbouwkundig 
gebruik maar goed voor de aanleg van één of meerdere amfibiepoelen, als onderdeel van het ‘uitbreidingsplan’ 
voor de Makegemse Kamsalamander-populatie (18 september 2021) (foto: Dominique Verbelen). 

Beschrijving van de omgeving: Deze locatie ligt in een perceel dat (in mei 2003) werd gekarteerd als
een biologisch waardevol soortenrijk permanent cultuurgrasland. In het noorden wordt het perceel
begrensd door een nitrofiel alluviaal elzenbos, in het westen wordt het door een hoge historische
omheiningsmuur gescheiden van het kasteeldomein Borgwal. Ten zuiden en ten oosten liggen enkel
weilanden.

Bodemkundige toestand: Deze locatie ligt volgens de Bodemkaart van België op matig natte, lichte
zandleembodem zonder profiel. Met een drainageklasse d gaat het om een matig nat stuk met een
onvoldoende natuurlijke drainage. Dit lijkt dus geschikt voor de aanleg van een nieuwe poel.

Kritische succesfactoren: Het noordoostelijke (lager gelegen) deel van dit hooiland wordt over een
redelijke oppervlakte ingenomen door Pitrus. Het perceel wordt begraasd door koeien. Pitrus heeft
een erg lage voedingswaarde naar vee toe. Zelfs in jonge groeifasen, wanneer er net sprake is van het
uitlopen van de plant, zijn de ronde, met sponsachtig weefsel gevulde spruiten niet voedzaam voor
het vee (Corporaal et al., 2014). Omdat er geen onaangename geur of smaakstoffen inzitten, wordt
de plant niet door vee gemeden maar landbouwkundig biedt deze forse rus geen meerwaarde, zeker
wanneer een aanzienlijk oppervlak van het perceel erdoor wordt ingenomen, zoals hier het geval is.
Deze soort is een goede indicator van natte tot vochtige, voedselrijke bodem en komt in graas en
hooiweiden voor op plaatsen met een schommelende waterstand. Tussen de Pitrus staat hier ook vrij
veel Egelboterbloem. Deze overblijvende zomerbloeier komt vooral voor op plaatsen die ’s winters
ondiep onder water staan en ’s zomers meestal droogvallen maar niet uitdrogen (Weeda et al., 1985).
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Bij ontwatering of verrijking met fosfaten verdwijnt de soort snel. In België ligt het zwaartepunt van de
verspreiding in de Ardennen en de Kempen maar elders is de soort zeldzamer. Naast Egelboterbloem
en Pitrus wijzen ook andere vochtminnende soorten op een relatief hoge grondwatertafel: (weinig)
Beekpunge, Geknikte vossenstaart, Mannagras, Pinksterbloem, Waterpeper en Zomprus. Tegen het
noordelijk aangrenzend elzenbos is op het weiland een klein stukje uitgerasterd. Dit is een restant van
een voormalige veedrinkplaats. Hier staat o.a. Moeraskers en Riet.

Als gevolg van de drassige bodemomstandigheden resulteert nabeweiding met rundvee hier in een
grote hoeveelheid trapgaten die de begroeiing vooral in het voorjaar een wat rommelige aanblik
verlenen. In deze trapgaten, uitgereden tractorsporen en tussen de pitruspollen werden tijdens het
terreinbezoek (op 7 september 2021) twee juveniele ‘groene’ kikkers en verschillende juveniele en
adulte Bruine kikkers gezien. Het terrein is dus nu reeds ‘gekoloniseerd’ door amfibieën. De hoge
aantallen kikkers en padden die jaarlijks worden geregistreerd tijdens de overzetactie langsheen de
Ganzendam, maken een snelle kolonisatie van een nieuw aan te leggen poel erg waarschijnlijk (zie
Tabel 6).

Richtlijnen: Het behoud van de pitrusvegetatie is aangewezen. Een hoge bedekkingsgraad met forse
pitruspollen houdt lang vocht vast en vormt een geschikt zomers landhabitat voor amfibieën. Een poel
net ten westen van de pitrusvegetatie maar buiten het schaduwbereik van de 12 grote Schietwilgen
langsheen de westrand van het perceel lijkt dan ook de voorkeur te genieten. Gelet op de ecologische
waarde van dit perceel, wordt de uitgegraven grond best niet op het perceel zelf gespreid.

Vermoedelijk wordt het weiland niet gemaaid en wordt het enkel in de nazomer beweidt. Door de
relatief hoge grondwatertafel lijkt dit landbouwkundig ook het hoogst haalbare. In overleg met de
eigenaar en gebruiker kan best worden gekeken hoe de natuurwaarden van dit perceel kunnenworden
verhoogd. De 12 Schietwilgen langsheen dewestrand van het perceel moeten op korte termijn worden
geknot en ook de houtkant langsheen de westelijke perceelsrand moet worden ‘opgevuld’ (bv. door
aanplant van Gelderse roos, meidoorn en Sleedoorn). Een bloesemende houtkant langsheen deze
trage weg zal ook de recreatief esthetische belevingswaarde ten goede komen.

Doelsoorten: Alpenwatersalamander, Kamsalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander,
Gewone pad en Bruine kikker. Alpenwatersalamander wordt jaarlijks vastgesteld bij de overzetactie
(met 24 ex. in 2021). Kleine watersalamander werd hier nog maar twee keer opgemerkt (twee in 2011
en een enkel exemplaar in 2015). Een nieuwe, bezonde, vegetatierijke, visvrije poel zou de soort hier
ten goede kunnen komen, al zullen de aantallen vermoedelijk laag blijven. Kleine watersalamander is
en blijft in de regio immers erg schaars, ondanks de aanleg van heel wat nieuwe geschikte poelen. Net
als bij het poelvoorstel langsheen de Beekstraat (zie 6.25) kan ook hier worden opgemerkt dat op
termijn een kolonisatie door Kamsalamander niet magworden uitgesloten. De locatie sluit min ofmeer
aan op de Makegemse Bossen en tussen de Makegemse Bossen en de voorgestelde poellocatie op de
Pitrus weide nabij de Ganzendam bevinden zich geen harde, onneembare barrières. Ook al zal zo’n
kolonisatie een werk van lange adem zijn, tochmoet bij bestaande populaties van Kamsalamander niet
enkel worden gewerkt aan inbreiding (door aanleg van nieuwe poelen binnen de bestaande populatie)
maar ook uitbreiding is noodzakelijk (door potentieel geschikte poelen in een geschikt leefgebied aan
te leggen aan de rand van de bestaande populaties). De oefening die de voorbij 20 jaar werd gemaakt
in (de omgeving van) de Makegemse Bossen heeft alvast aangetoond dat zo’n inspanningen renderen.
Omdat deze locatie deel uitmaakt van het uitbreidingsplan voor Kamsalamander én omdat
Kamsalamander een uitgesproken voorkeur heeft voor poelclusters, is het aangewezen om op deze
locatie twee poelen aan te leggen. Eventueel kan met de aanleg van een tweede poel worden gewacht
tot wanneer duidelijk is of de eerst aangelegde poel succesvol is.
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7 Conclusies en adviezen 
 

De bemonstering van 30 poellocaties kon de aanwezigheid van Alpenwatersalamander,
Vinpootsalamander, Kleine watersalamander, Gewone pad, Bruine kikker, Bastaardkikker en
meerkikker aantonen.

Vinpootsalamander is voor de provincie Oost Vlaanderen een provinciaal prioritaire soort. De soort
is goed vertegenwoordigd in het projectgebied. Het Rodeland is dan ook één van de belangrijkere
regio’s in de provincie voor het behoud van deze soort.

Kleine watersalamander werd slechts in vier van de 30 bemonsterde poellocaties aangetroffen. Deze
soort doet het op regionaal en gewestelijk niveau niet goed. Elke poel waar deze ambassadeur van
kleine landschapselementen nog voorkomt heeft dan ook een hoge natuurbehoudswaarde. Voor deze
soortmoet vol worden ingezet op de aanleg van bijkomende poelen rond de poellocaties waar de soort
reeds voorkomt. Hierbij moet ook voldoende aandacht worden besteed aan het opnieuw ‘aankleden’
van het landschap met struweelbosjes, houtkanten, knotwilgenrijen. Waar mogelijk moeten
graslanden die eerder werden gescheurd om als akker te kunnen worden bewerkt, opnieuw als
grasland worden ingericht.

In Gavere, Melle en Oosterzele zijn geen waarnemingen van Vuursalamander bekend. De
dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Makegemse Bossen en de Bossen van Smetlede. In het
projectgebied bevinden zich nog enkele oud bos relicten die voldoen aan de habitatvereisten van
Vuursalamander. Een grondige inventarisatie van vooral het Betsbergbos en het Blauw Kasteel moet
duidelijk maken of zich ook hier nog relictpopulaties ophouden. Ook het Aelmoeseneiebos wordt best
grondig gescreend op de aanwezigheid van deze soort, al lijkt dit bos toch iets minder geschikt voor de
soort.

Ook Kamsalamander komt in Gavere, Melle en Oosterzele niet voor. Door zeer gerichte
beheermaatregelen die sinds 2004 werden genomen in (de omgeving van) deMakegemse bossen, kon
deze kwetsbare populatie meer robuust worden gemaakt. In 2004 kwam de soort er voor in drie
poelen, in 2021 is het aantal bezette poelen gestegen naar 16. Door de aanleg van nog meer poelen
en het met elkaar verbinden van potentieel geschikt landhabitat moeten bestaande populaties verder
kunnen worden versterkt. Een uitbreiding van de bestaande populatie richting Vurste (Gavere) en
richting Driesbeekvallei moet mogelijk zijn indien alle beschikbare middelen worden aangewend en
alle betrokken actoren zich hiertoe zullen engageren. Dit zou in het kader van het landschapsproject
Rodeland alvast een ambitieuze doelstelling moeten zijn.

Het verdient aanbeveling om per gemeente een selectie aan poelen periodiek op te volgen. Een
dergelijke monitoring werd reeds opgestart in Merelbeke

Elke poel vormt een ecosysteem op zich. Inzetten op (en het succes afmeten aan) de aanwezigheid
van amfibieën is goed, maar een poel vormt ook voor vele andere organismen een erg waardevol
leefgebied. Indien de locatie goed wordt gekozen, zou elke nieuwe poel een ecologische meerwaarde
moeten vormen. Op goede locaties moet vol de kaart van poelclusters worden getrokken: meerdere
poelen op korte afstand ( 400 m) van elkaar. Voor gering mobiele soorten is het van belang dat er
voldoende uitwijkmogelijkheden zijn indien een bestaande locatie minder of ongeschikt is geworden.
Risicospreiding is dan ook erg belangrijk voor het behoud en de uitbouw van duurzame populaties.

Amfibieën zijn (o.a. door hun geringe mobiliteit) goede bio indicatoren die enkel optimaal kunnen
voorkomen in robuuste ecosystemen. De focus van natuurinrichting en landschapsherstel moet in het
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projectgebied echter ook ruimer worden gezien, waarbij aandacht voor soorten als Dotterbloem,
Dwergmuis, Grasmus, Grote glimworm, Hazelworm, Kleine bonte specht, Oranjetipje, Pijptorkruid,
Roestbruine kniptor, Steenuil, Spotvogel, vleermuizen, Wezel, … even belangrijk is. Het poelenplan
mag dan ook maar één van de bouwstenen zijn waarmee wordt gewerkt aan een ecologische
herinrichting en opwaardering van het Rodeland.

Om meer aandacht te vragen voor de amfibieën van het Rodeland kunnen een aantal
publieksactiviteiten worden georganiseerd: een poelenwandeling, een bijdrage in het gemeentelijk
infomagazine van de deelnemende gemeenten, een wedstrijd voor de beste amfibieënpoel per
gemeente, gratis inventarisatie van poelen en tuinvijvers met bijhorend ecologisch advies, organisatie
van een jaarlijkse ‘Dag van de Poel’, specifieke acties naar lagere scholen toe, peter of meterschap
toewijzen voor poelen die periodiek beheer behoeven, … Burgers zouden ook kunnen worden
aangemoedigd om zelf amfibievriendelijke maatregelen te nemen op private gronden. Merelbeke
heeft aangetoond dat heel wat burgers kunnen worden overtuigd om poelen aan te leggen indien ze
daarbij maximaal worden ‘ontzorgd’ doordat bv. de gemeente de opmaak van de
omgevingsvergunningsaanvraag volledig op zich neemt en ook instaat voor de financiering van de
aanleg en het onderhoud van nieuw aan te leggen poelen.

Alle bestaande overzetacties van amfibieën zouden moeten kunnen worden verdergezet, met de
financiële en praktische ondersteuning vanuit de gemeenten. Indien mogelijk moeten
migratieknelpunten worden opgegeven door de aanleg van herpetofaunavoorzieningen. Hierbij met
ook steeds een budget worden voorzien voor het duurzaam onderhoud van de aangelegde
amfibieëntunnels en geleidingswanden.
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9 Bijlagen 
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 Situering 30 bemonsterde poellocaties

Figuur 109 Situering van 30 poellocaties die in 2021 in het kader van het Poelenplan Rodeland werden bemonsterd. Deze nummering wordt ook aangehouden in hoofdstuk 4 
waarin elk van de bestaande poellocaties uitvoerig worden beschreven. 
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 Technische fiches
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 Waargenomen amfibieën
 
In deze bijlage worden voor elk van de 30 bemonsterde poellocaties alle gekende amfibiewaarnemingen 
weergegeven. Alle werden opgevraagd uit www.waarnemingen.be. Voor elk van de bemonsteringen 
wordt aangegeven wanneer deze bemonstering plaatsvond en welke soorten werden aangetroffen, met 
onderscheid tussen de geslachten (man, wijf) en de ontwikkelingsfase (adult, larve, legsel). Adulten 
waarvan het geslacht niet kon worden bepaald, werden ondergebracht in de categorie ‘?’. Aangezien 
larven van Vinpootsalamander/Kleine watersalamander en Bastaardkikker/meerkikker in het veld niet 
(gemakkelijk) van elkaar kunnen worden onderscheiden, werden de vastgestelde aantallen larven 
weergegeven bij die soort(en) waarvan eerder al adulten werden geregistreerd. De data waarop 
bemonsteringen werden uitgevoerd buiten het kader van het Poelenplan Rodeland, worden steeds 
aangeduid met in het grijs opgelicht. Waarnemingen van amfibieën die met fuik of schepnet werden 
gevangen, worden in het rood aangeduid. Meestal gaat het om juveniele Bruine kikkers in de 
oevervegetatie van de poel of om adulte Bastaardkikkers, meerkikkers of ongedetermineerde ‘groene’ 
kikkers in het water. Bij elke poellocatie wordt links bovenaan ook het volgnummer meegegeven dat 
deze poel kreeg in dit rapport. Indien dit nummer geelbruin opgelicht is, wil dit zeggen dat er ook vis in 
de poel werd waargenomen. 
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SOORT
1 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

26 maart 1999 1
21 april 2021 3 4
15 juli 2021 2 1

Toponiem: Aelmoeseneiebos: grote bospoel (9090 Gontrode) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Melle - Gontrode -  Poel 24 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 318041
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
2 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

21 april 2021 5 1
15 juli 2021

Toponiem: Aelmoeseneiebos: poel aan kindercrèche (9090 Gontrode) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Melle - Gontrode -  Poel 28 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 345292
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
3 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

21 april 2021 2 1 6 3
15 juli 2021 1

Toponiem: Vierkanthoeve: uitgerasterde weidepoel (9090 Gontrode) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Melle - Gontrode -  Poel 27 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 345175
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
4 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

18 april 2021 14 3 7 7 48
3 augustus 2021 8 66 3 3 1 3

Toponiem: Aalmoezenijestraat 6: tuinvijver (9860 Landskouter) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Landskouter -  Poel 11 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 676397
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
5 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

18 april 2021 3 1
28 juli 2021

Toponiem: Aalmoezenijestraat 1: tuinvijver (9860 Landskouter) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Landskouter -  Poel 13 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 676399
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
6 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

2 mei 2021 3 13 10 40 1
22 juli 2021 5 7

Toponiem: Stuivenberg 32: tuinvijver (9860 Landskouter) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Landskouter -  Poel 10 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 345178
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
7 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

18 april 2021 6 2 30 7
5 augustus 2021 2

Toponiem: Rooberg 33a: tuinvijver (9860 Landskouter) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Landskouter -  Poel 1 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 345356
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker



Poelenplan Rodeland 2021 191

SOORT
8 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

15 maart 2011 1
2 mei 2021
4 augustus 2021

Toponiem: Schildershoek 21: tuinvijver (9860 Landskouter) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Moortsele -  Poel 27 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 345226
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
9 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

21 april 2021 100
20 juli 2021

Toponiem: Konijnenwegel: bosvijver (9860 Landskouter) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Landskouter -  Poel 4 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 345254
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
10 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

5 mei 2017 30
18 april 2021 2 4 1
12 mei 2021 18 3 2 3
13 juli 2021 8 25 25 5 4

Toponiem: Uilhoek: paddenpoel (9860 Moortsele) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Moortsele -  Poel 22 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 345273
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
11 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

25 april 2021 17 24 8 8
20 juli 2021 55 5 1

Toponiem: Hoek ter Hulst: amfibieënpoel (9860 Moortsele) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Moorstele -  Poel 29 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 676278
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
12 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

2 mei 2021 3 1 1

Toponiem: Watermolenstraat: Hof ter Loo (9860 Moortsele) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Moortsele -  Poel 21 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 353478
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
13 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

12 mei 2021 8 4 7 7
13 juli 2021 12 40 1 7

Toponiem: Sint-Antoniuslplein 10: grote kroospoel (9860 Moortsele) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Moortsele -  Poel 19 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 345329
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker
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SOORT
14 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

18 maart 2009 1
17 april 2009 2
25 april 2010 1
15 maart 2017 70 1
25 april 2021
31 mei 2021 10
27 juni 2021 5
19 juli 2021 1

Toponiem: Overstromingsgebied Moortsele: dodaarsvijver (9860 Moortsele) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Moortsele -  Poel 12 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 308806
Alpenwatersalamander Meerkikker groene kikkerVinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker

SOORT
15 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

9 mei 2021 3 18 6
13 juli 2021 47 5

Toponiem: Rattepas 17: amfibieënpoel (9860 Moortsele) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Moortsele -  Poel 4 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 341734
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
16 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

9 mei 2021
13 juli 2021

Gewone pad Bruine kikker
Toponiem: Rattepas 17: visvijver (9860 Moortsele) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Moortsele -  Poel 5 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 341669

Bastaardkikker Meerkikker groene kikkerAlpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander

SOORT
17 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

8 mei 2021 16 14 11 7
30 juli 2021 35 129 1

Toponiem: Betsberg: grote bospoel (9860 Oosterzele) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Oosterzele -  Poel 8 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 353480
Bastaardkikker Meerkikker groene kikkerAlpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker

SOORT
18 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

25 april 2021 33 24 63 25 3 6
3 augustus 2021 11 2 2 1

Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker
Toponiem: Beekstraat 8: amfibieënpoel (9860 Oosterzele) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Scheldewindeke -  Poel 87 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 676277

Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander

SOORT
19 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

25 april 2021 4 4 6 4
19 juli 2021 16

Toponiem: Van Thorenburghlaan 13: Ginstbronpoel (9860 Scheldewindeke) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Scheldewindeke -  Poel 63 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 341774
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker
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SOORT
20 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

25 april 2021 3 3 5 3
19 juli 2021 6 4

Toponiem: Drooghout: privaat elzenbroekbos (9860 Scheldewindeke) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Scheldewindeke -  Poel 43 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 341778
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
21 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

7 april 2021
6 mei 2021
28 juli 2021

Toponiem: Blauw Kasteel: vuursalamanderpoel (9860 Scheldewindeke) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Scheldewindeke - Poel 88 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 676284
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
22 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

9 april 2003 1 1
6 mei 2021 2 1
1 juni 2021 1 77

Toponiem: Blauw Kasteel: kleine, rechthoekige bospoel (9860 Scheldewindeke) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Scheldewindeke - Poel 9 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 314648
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
23 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

7 april 2021
6 mei 2021 2 1
1 juni 2021 25 1

Toponiem: Blauw Kasteel: grenspaalpoel (9860 Scheldewindeke) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Scheldewindeke - Poel 86 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 676276
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
24 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

7 april 2021 3 1
6 mei 2021 3 1
1 juni 2021 3 3 1

Toponiem: Blauw Kasteel: bospoel aan ovale weide (9860 Scheldewindeke) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Scheldewindeke - Poel 14 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 353747
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
25 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

9 mei 2021
8 juli 2021

Toponiem: Hoeve ten Blokke: walgracht (9860 Scheldewindeke) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Scheldewindeke - Poel 2 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 341798
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bastaardkikker Meerkikker groene kikkerBruine kikker

SOORT
26 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

13 mei 2021 11 1 19 14 1
8 juli 2021 2 2 2 1

Toponiem: Hoeve ten Blokke: (deels) gedempte poel (9860 Scheldewindeke) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Scheldewindeke - Poel 3 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 341661
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker
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SOORT
27 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

9 mei 2021 11 9 9 5 5 3
8 juli 2021 17 13 13 1

Toponiem: Schaperstraat 12: tuinvijver (9860 Scheldewindeke) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Oosterzele - Scheldewindeke - Poel 5 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 351350
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
28 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

20 mei 2021 56
3 september 2021 5 15

Toponiem: Ganzendam 5: tuinvijver (9890 Vurste) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Gavere - Vurste - Poel 33 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 676275
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
29 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

20 mei 2021 5 1
18 juni 2021

Toponiem: Borgwal: grotpoel (9890 Vurste) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Gavere - Vurste - Poel 34 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 676281
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker

SOORT
30 ? larve ? larve ? larve ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel ? larve legsel

20 mei 2021 2
18 juni 2021 2

Toponiem: Borgwal: zuidelijke bospoel (9890 Vurste) • Nummer projectmodule 'fuik- en schepnetbemonstering': Gavere - Vurste - Poel 18 • Unieke ID www.waarnemingen.be: 341568
Alpenwatersalamander Vinpootsalamander Kleine watersalamander Gewone pad Bruine kikker Bastaardkikker Meerkikker groene kikker
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 Verspreidingskaarten
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9.4.1 Vuursalamander (Salamandra salamandra) 

Figuur 110 Verspreiding van de Vuursalamander in (de ruime omgeving van) het Rodeland:  waarnemingen <2010,  waarnemingen  2010,  afwezig in poellocatie die in 
2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland,  aanwezig in poellocatie die in 2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland. 
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9.4.1 Alpenwatersalamander (Ichtyosaura alpestris) 

Figuur 111 Verspreiding van de Alpenwatersalamander in (de ruime omgeving van) het Rodeland:  waarnemingen <2010,  waarnemingen  2010,  afwezig in poellocatie 
die in 2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland,  aanwezig in poellocatie die in 2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland. 
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9.4.2 Kamsalamander (Triturus cristatus) 
 

Figuur 112 Verspreiding van de Kamsalamander in (de ruime omgeving van) het Rodeland:  waarnemingen <2010,  waarnemingen  2010,  afwezig in poellocatie die in 
2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland,  aanwezig in poellocatie die in 2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland. 
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9.4.3 Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus) 

Figuur 113 Verspreiding van de Vinpootsalamander in (de ruime omgeving van) het Rodeland:  waarnemingen <2010,  waarnemingen  2010,  afwezig in poellocatie die in 
2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland,  aanwezig in poellocatie die in 2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland. 
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9.4.4 Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) 

Figuur 114 Verspreiding van de Kleine watersalamander in (de ruime omgeving van) het Rodeland:  waarnemingen <2010,  waarnemingen  2010,  afwezig in poellocatie 
die in 2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland,  aanwezig in poellocatie die in 2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland. 
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9.4.5 Gewone pad (Bufo bufo) 

Figuur 115 Verspreiding van de Gewone pad in (de ruime omgeving van) het Rodeland:  waarnemingen <2010,  waarnemingen  2010,  afwezig in poellocatie die in 2021 
werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland,  aanwezig in poellocatie die in 2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland. 
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9.4.6 Bruine kikker (Rana temporaria) 

Figuur 116 Verspreiding van de Bruine kikker in (de ruime omgeving van) het Rodeland:  waarnemingen <2010,  waarnemingen  2010,  afwezig in poellocatie die in 2021 
werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland,  aanwezig in poellocatie die in 2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland. 
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9.4.7 Bastaardkikker (Rana kl. esculenta) 

Figuur 117 Verspreiding van de Bastaardkikker in (de ruime omgeving van) het Rodeland:  waarnemingen <2010,  waarnemingen  2010,  afwezig in poellocatie die in 
2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland,  aanwezig in poellocatie die in 2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland. 
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9.4.8 (Europese) meerkikker (Rana ridibunda s.l.) 

Figuur 118 Verspreiding van de (Europese) meerkikker in (de ruime omgeving van) het Rodeland:  waarnemingen <2010,  waarnemingen  2010,  afwezig in poellocatie die 
in 2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland,  aanwezig in poellocatie die in 2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland. 
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9.4.9 Groene kikker (Rana kl. esculenta/lessonae/ridibunda s.l.) 

 
Figuur 119 Verspreiding van de ‘groene’ kikker in (de ruime omgeving van) het Rodeland:  waarnemingen <2010,  waarnemingen  2010,  afwezig in poellocatie die in 2021 
werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland,  aanwezig in poellocatie die in 2021 werd bemonsterd in het kader van het Poelenplan Rodeland. 
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 Situering 30 nieuwe poellocaties




