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Samenvatting
Voorliggend rapport handelt over de verspreiding, de ecologie en het beheer van het leefgebied van 
de Kamsalamander in de provincie Vlaams-Brabant. Wat ecologie betreft, werd de relatie tussen het 
voorkomen van larven en het voortplantingshabitat (biotische en niet-biotische milieuvariabelen) onder 
de loep genomen. 

De verspreiding van de Kamsalamander in Vlaams-Brabant werd in 2009-’11 vrij grondig in kaart 
gebracht. De toestand van 25 populaties in Vlaams-Brabant werd afgetoetst aan de criteria van de 
staat van instandhouding voor het criterium ‘toestand van de populatie’. Deze 25 populaties, 
uitgezonderd één, bevonden zich allen in een ongunstige staat van instandhouding voor dit criterium. 
Voor tien andere populaties kon geen staat van instandhouding worden opgemaakt, voornamelijk door 
praktische belemmeringen. Daarnaast bleken twee vindplaatsen foutief en op twee locaties vonden 
ooit introducties plaats. Op het merendeel van het totaal van 39 vindplaatsen Kamsalamander werden 
eerder (zeer) lage aantallen, zowel adulten als larven, waargenomen. Een andere of meer uitvoerige 
manier van inventarisatie zou aan dit resultaat mogelijk weinig hebben veranderd.  

Onderzoek naar het voortplantingshabitat wees uit dat een beperkt aantal significante 
omgevingsvariabelen kan dienen om de staat van het voortplantingshabitat te bepalen. Een lage 
trofiegraad (o.a. deels te bepalen door de hoeveelheid ondergedoken vegetatie), helder water, en 
afwezigheid van vis blijken zeer bepalend voor het voortplantingssucces van de Kamsalamander. 
Waterpartijen die dienen als kraamkamer zijn eerder minder diep dan die waar geen larven worden 
waargenomen. Specifiek onderzoek naar het landhabitat (op landschapsschaal) kwam niet aan bod. 
Er wordt wel aangenomen dat de aanleg van geschikt voortplantingshabitat quasi enkel kan slagen in 
geschikt landhabitat, meer bepaald een (historisch) weinig bemest, kleinschalig landschap dat 
voldoende zonlicht doorlaat zodat waterpartijen voldoende kunnen opwarmen en er zich een 
structuurrijke onderwatervegetatie kan ontwikkelen. 

Een beknopte enquête over het beheer en de kennis van het voorkomen van de Kamsalamander 
onder de beheerders bracht aan het licht dat bijna een derde van de vindplaatsen niet gekend is door 
vrijwillige of professionele natuurbeheerders. Kennis van voorkomen resulteert bovendien niet altijd tot 
succesvol beheer. Het beheer van de verschillende populaties gebeurt daarnaast op zeer 
uiteenlopende manieren, aangezien zowat elke populatie lijdt onder specifieke, negatieve invloeden. 
De combinatie van verschillende negatieve invloeden zorgt ervoor dat het beheer vaak niet leidt tot 
duurzame populaties. Op tal van locaties gebeurt het beheer (nog) niet op maat van de soort of is er 
sprake van achterstallig beheer.  

Nieuwe beheertoepassingen zoals de aanleg van droogvallende poelen en het droogleggen van 
vijvers zijn heel succesvol gebleken met het oog op de bescherming van de Boomkikker en de 
Knoflookpad in Limburg. Niet geheel onverwacht profiteerden Kamsalamanders ook van deze nieuwe 
beheerconcepten. Deze beheermaatregelen werden voor dit project nog amper tot niet toegepast in 
Vlaams-Brabant. Er wordt verondersteld dat deze toepassingen ook in deze provincie voor een 
ommekeer kunnen zorgen, aangezien het droogvallen van waterpartijen o.a. de aanwezigheid van vis 
ongedaan maakt en in bepaalde mate eutrofiëring verhelpt. Lokaal werden in 2011 al de eerste 
successen geboekt. 

Natuurbeheerders en/of vrijwilligers werden nauw betrokken bij de inventarisaties, maar ook bij de 
evaluatie van het habitat van de Kamsalamander. Het mag gezegd worden dat de participatie van 
vrijwillige en professionele natuurbeheerders vrij succesvol was. Aansluitend hierop werden 
natuurbeheerders en/of vrijwilligers maximaal betrokken bij het uitwerken en/of opstarten van acties 
waarbij een eerste reeks van beheermaatregelen het uitsterven van de meest bedreigde populaties 
Kamsalamander moet voorkomen. In samenwerking met meerdere projectpartners werden een 
twintigtal poelen aangelegd en/of hersteld. Bovendien zijn er initiatieven lopende om een tweede 
reeks aan acties/beheermaatregelen in 2012 uit te voeren. 

Voor elke (meta)populatie in Vlaams-Brabant werd een gebiedsfiche opgemaakt die extra onderzoek 
en corrigerende maatregelen op elke vindplaats dient in te leiden. Hopelijk kan dit project gelden als 
eerste aanzet tot het veiligstellen van deze populaties. Het voortbestaan van een aantal populaties zal 
wel afhangen van het nodige geluk; zijn er nog voldoende (niet-verwante) dieren aanwezig!? 
Onderzoek naar de genetische status is eveneens noodzakelijk (zat niet in deze studie). Het is niet 
uitgesloten dat bepaalde populaties niet enkel door habitatherstel zullen kunnen herstellen.
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Situering en doel van de opdracht 
Situering
Natuurpunt Studie nam in 2008-’11 samen met 15 natuurpuntafdelingen/-kernen, de regionale 
landschappen in Vlaams-Brabant, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor 
Natuur en Bos Vlaams-Brabant (ANB) het initiatief om de status van de gekende 
vindplaatsen/populaties van de Kamsalamander op te maken en het habitat ter hoogte van deze 
vindplaatsen/populaties te evalueren. Dit project was mogelijk dankzij de provincie Vlaams-Brabant. 

De Kamsalamander is een bijzondere soort. Het is niet alleen de grootste inheemse 
watersalamandersoort, maar ook de zeldzaamste. De Kamsalamander staat in de categorie 
‘zeldzaam’ op de Rode Lijst Amfibieën en Reptielen in Vlaanderen (Bauwens & Claus, 1996), maar 
deze status is intussen achterhaald. Vlaanderen is een regio die continu sterk verandert door 
menselijk handelen. Naast eutrofiëring, verdroging, versnippering en habitatvernietiging zijn er nog tal 
van oorzaken die er toe bijdragen dat de Kamsalamander (lokaal) achteruit gaat. Zelfs natuurbeheer 
in functie van de Kamsalamander is niet altijd even succesvol. Verschillende populaties worden zelfs 
niet beheerd omdat de verspreiding van deze amfibieënsoort onvoldoende gekend is. 
Beheermaatregelen zijn daarnaast niet altijd op maat van de soort omdat de ecologie van de 
Kamsalamander onvoldoende gekend is bij natuurbeheerders. 

Zowel in natuurgebied als in de rest van het buitengebied dreigen populaties Kamsalamander uit te 
sterven door achterstallig of door foutief beheer. Een deel van de natuurbeheerders is vertrouwd met 
de richtlijnen hoe een poel in functie van de Kamsalamander aangelegd of beheerd moet worden. 
Maar negatieve invloeden en/of het onderschatten van het belang van één bepaald beheeraspect, 
maakt dat veel poelen niet (meer) geschikt zijn als voortplantingshabitat voor de Kamsalamander. Er 
bleek nood aan meer kennis over de kenmerken van functionele voortplantingspoelen en over het 
precieze beheer dat het voortplantingshabitat geschikt kan houden. 

Op basis van de Hyladatabank werd een selectie van alle vindplaatsen Kamsalamander van 
01/01/2000 t/m 31/12/2008 gemaakt, en werd er een status van deze populaties opgemaakt. In 
samenwerking met de verschillende projectpartners werden gedurende dit project al de eerste 
stappen gezet naar het behoud van een aantal (zwaar) bedreigde populaties Kamsalamanders in 
Vlaams-Brabant.  

Doelstellingen 
De doelstellingen van dit project betreffen onderzoek naar de verspreiding en de status van populaties 
van de Kamsalamander, analyse van het habitat, vnl. het voortplantingshabitat, analyse van het 
beheer dat men voert in functie van het behoud van de Kamsalamander en een aanzet geven tot een 
eerste reeks van (grootschalige) maatregelen. 

Het voorliggende rapport omvat de volgende luiken: 

 Het nauwkeurig in kaart brengen van de verspreiding van de Kamsalamander in Vlaams-
Brabant vertrekkende van waarnemingen uit de periode 01/01/2000 tot 31/12/2008 uit de 
Hyladatabank (§ 5.1 ).  

 Uitvoerig onderzoek naar het habitat, met een focus op het voortplantingshabitat (§ 5.2).   
 Beschrijving van de verschillende types waterpartijen en de ligging van deze waterpartijen 

waarin de Kamsalamander voorkomt. Tijdens terreinbezoeken en/of overleg met de 
beheerders werd het habitat, het gevoerde beheer, kennis van voorkomen van de 
Kamsalamander en de methode van inventarisatie geëvalueerd (§ 5.3 & 5.5). 

 Beschrijving van beheerwerken die gedurende dit project werden uitgevoerd, van 
beheerwerken die werden uitgewerkt voor uitvoering in 2011-’12 en van de contacten die 
hopelijk leiden tot nieuwe initiatieven in de nabije toekomst (§ 5.6). 

 Beschrijving van knelpunten die het voorkomen van de Kamsalamander bepalen. Synthese 
van het beheer van populaties Kamsalamander in Vlaams-Brabant, maar ook van populaties 
uit binnen- en buitenland. (§ 6) 

 Een beschrijving van concrete beheermaatregelen die kunnen bijdragen aan het 
verwezenlijken van een gunstige staat van instandhouding van de populaties Kamsalamander 
in Vlaams-Brabant (§ 7).  
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1. Ecologische fiche Kamsalamander 

1.1. Uiterlijk 

1.1.1. Adulten  
De Kamsalamander is de grootste 
watersalamander in België en omringende 
landen. De Kamsalamander dankt zijn naam aan 
de getande kam op de rug van de mannetjes in 
bruidskleed. De Kamsalamander is vrij donker tot 
zwartbruin gekleurd, maar heeft zowel donkere 
als kleine, witte vlekken, verspreid over zijn 
lichaam. De buikzijde is oranje met grote zwarte 
vlekken die individuele herkenning mogelijk 
maken.

In landfase zijn geslachten te onderscheiden door 
de oranje onderzijde van de staart van de 
vrouwtjes; mannetjes hebben een zwarte 
onderzijde van de staart. De mannetjes hebben, 
weliswaar enkel in de voortplantingsperiode, een 
parelmoer witte band over de staart lopen. 

Adulten meten ongeveer 11 – 15 cm, en halen een gewicht van 5 -12 g. Vrouwtjes halen uitzonderlijk 
een lengte van 18 cm, en wegen tot 15 g. 

1.1.2. Larven en eieren 
De eieren variëren van roomwit tot groenig wit en 
zijn ingebed in een doorzichtig gelomhulsel. Een ei 
meet 1,9 – 2,4 mm en het gelomhulsel is tot 5 mm 
breed. Larven meten 8 – 12 mm bij het uitsluipen. 

De larven vallen op door de lange tenen en 
vingers, en hebben een lange, spitse staart, die 
eindigt in een ‘draad’. De larven hebben een 
relatief brede kop en de ogen hebben een 
geelkleurige iris. Oudere larven hebben 
duidelijke zwarte stippen op de staart(zoom). De 
lichaamskleur varieert van roomwit tot 
donkergrijs, zelfs zwart. Larven bereiken een 
lengte van 7 – 8 cm vooraleer ze 
metamorfoseren.

Figuur 1. Een vrouwtje Kamsalamander, gevangen 
door middel van een schepnet. De onderkant van 
de staart is oranje gekleurd (foto Iwan Lewylle) 

Figuur 2. Een eitje van de Kamsalamander,
afgezet op blad. (foto Ferry Siemensma) 

Figuur 3. Larven van de Kamsalamander met
verschillende groottes. (foto Iwan Lewylle) 
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1.2. Habitat & ecologie  

1.2.1. Landhabitat  
De Kamsalamander komt voor in 
(half)open landschappen met 
een grote variatie aan 
landschapselementen; 
houtkanten, struwelen en 
ruigtestroken. De 
Kamsalamander komt ook voor 
in bosrijke gebieden en in grote 
extensief beheerde (vochtige) 
weidecomplexen, liefst in de 
nabijheid van bos. In 
grootschalig akkergebied wordt 
hij zelden aangetroffen. Overdag 
houdt de Kamsalamander zich 
o.a. op onder vermolmde 
boomstronken, steen- en 
houtstapels, en bladafval. Ook 
holen en spleten dienen als 
schuilplaats. 

1.2.2. Voortplantingshabitat 
Voortplantingspoelen zijn voornamelijk: 

 zonbeschenen, (middel)grote poelen en vijvers met helder water,  
 voorzien van veel ondergedoken watervegetatie,  
 zonder vis.  

In (half)natuurlijke landschappen komen 
bomputten, veedrinkpoelen, 
afgesneden rivierarmen en in mindere 
mate relatief voedselrijke vennen in 
aanmerking. Bospoelen of tuinvijvers 
worden minder vaak gebruikt. De 
Kamsalamander plant zich niet voort in 
stromend water. Te voedselarme 
waterpartijen worden gemeden. 

1.2.3. Ecologie 
Kamsalamanders kunnen zowel op het land als in het water overwinteren. In sommige jaren begint de 
trek al in februari (Creemers, 1994), waarbij de mannetjes meestal eerder dan de vrouwtjes aankomen 
(Arntzen, 2000). Balts en eiafzet gebeuren grotendeels in april en mei, uitzonderlijk in het najaar (Von 
Bülow, 2001). In de paarperiode zijn zowel zicht, tast als reukzin belangrijk bij de balts en paring. 

Figuur 4. Een soortenrijk grasland in een gevarieerd landschap met
voldoende struikgewas en bos is geschikt landhabitat voor
Kamsalamanders. (foto Iwan Lewylle) 

Figuur 5. Een poel met helder water en
een gevarieerde watervegetatie, maar
zonder vis vormt het ideale
voortplantingshabitat voor de
Kamsalamander. (foto Iwan Lewylle) 
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Larven treft men vooral aan van mei tot en met augustus, en metamorfoseren vanaf juli. Het 
merendeel van de gemetamorfoseerde dieren verlaat het water in september. Uitzonderlijk 
metamorfoseren sommige exemplaren pas in november. Na het voortplantingsseizoen volgt de 
najaarstrek die gespreid over meerdere maanden kan verlopen. Rond oktober zoeken de dieren 
vochtige, vorstvrije plaatsen op en beginnen ze aan hun winterrust. In de nazomer en herfst maken 
adulten meestal al sperma of eieren aan voor het daaropvolgende voortplantingsseizoen (Langton et 
al, 2001).  

Larven zijn zowel dag- als nachtactief, terwijl adulten vooral nachtactief zijn. Larven ontwikkelen zich 
in drie tot vier maanden tot juvenielen. Pas na twee of drie jaar zijn de dieren geslachtsrijp (Arntzen & 
Teunis, 1993). In de vrije natuur kunnen Kamsalamanders 13 tot 18 jaar oud worden, in 
gevangenschap nog ouder. 

Hoewel Kamsalamanders zich maar traag voortbewegen over land, zijn verplaatsingen van ongeveer 
1,3 km opgemeten (Kupfer, 1998; Kupfer & Kneitz, 2000). Wanneer land- en voortplantingshabitat 
dicht bij elkaar liggen, meten verplaatsingen meestal minder dan 100 m (Creemers & van Delft, 2009). 
Juvenielen of onvolwassen exemplaren leggen waarschijnlijk de grootste afstanden af (Oldham et al., 
2000). 

Volwassen Kamsalamanders jagen zowel actief of vanuit een hinderlaag, en hebben een uitgebreid 
gamma aan ongewervelden op het menu staan. In het water voeden ze zich voornamelijk met 
insecten, allerlei eieren, bloedzuigers, larven van kleinere salamandersoorten en soms ook de 
volwassen exemplaren. Op het land voeden ze zich met regenwormen, slakken en insecten.  

Kamsalamanders vallen op hun beurt ten prooi aan tal van watervogels zoals eenden en reigers. De 
larven van de Kamsalamander worden verorberd door vissen, libellenlarven en grotere 
waterkeversoorten. Kannibalisme werd al waargenomen bij deze soort (Grösse & Günther, 1996), 
vrouwtjes eten ook eieren van de eigen soort (Arntzen, 1988). Naast een afweerroep en –houding als 
anti-predatorgedrag scheiden Kamsalamanders soms een wit schuimige, onwelriekende substantie af. 

Figuur 6. Een eiafzettend vrouwtje in het licht van een zaklamp (foto Iwan Lewylle). 
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2. Verspreiding en status 

2.1. Verspreiding in België 
De verspreiding in Vlaanderen is discontinu en gefragmenteerd. Concentraties aan vindplaatsen vindt 
men in het zuiden van West-Vlaanderen, de Noorderkempen (Antwerpen), Haspengouw (Vlaams-
Brabant en Limburg) en in het Mechels Rivierengebied. De meeste vindplaatsen geven aan dat de 
soort gebonden is aan smalle, kleine rivier- en beekvalleien (Bauwens & Claus, 1996). 

Figuur 7. De verspreiding van de Kamsalamander in Vlaanderen in 1995-2005 (www. 
Hylawerkgroep.be)  

Ondanks het feit dat de soort in bijna alle regio’s van de zuidelijke landshelft, nl. Wallonië, aanwezig is, 
heeft ze een verspreid en zeer lokaal voorkomen. De Kamsalamander komt niet in de Ardennen voor. 
De bestaande populaties zijn er bovendien vaak klein, liggen geïsoleerd en het habitat waar ze 
verblijven is niet altijd optimaal. Waarschijnlijk gaat de Kamsalamander, ondanks het gebrek aan 
voldoende historische gegevens, ook in Wallonië over het algemeen sterk achteruitgaat (Jacob et al., 
2007) 

Figuur 8. De verspreiding van de Kamsalamander in Wallonië in 1995-2005 (uit Jacob et al. 2007).  



De Kamsalamander in Vlaams-Brabant                                                                                       11 
Verspreiding, ecologie en beheer 

2.2. Verspreiding en status in Europa  
De Kamsalamander komt voor in Midden-Europa: van het Verenigd Koninkrijk tot net voorbij het 
Oeralgebergte in Rusland. In Scandinavië is het verspreidingsgebied gefragmenteerd. De 
Kamsalamander komt niet in Zuid-Europa voor. Op de Europese Rode Lijst van de IUCN staat de 
Kamsalamander in de categorie ‘least concern’ (www.iucn.org). 

Figuur 9. Verspreiding en status van de Kamsalamander in Europa. 
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3. Status en wettelijke bescherming Kamsalamander 

3.1. Internationale bescherming 
Het verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa werd 
opgemaakt op 19 september 1979 in Bern (Conventie van Bern). Deze wet trad in België in werking 
op 1 december 1990 (B.S. 29 december 1990). De Kamsalamander werd opgenomen in Bijlage II en 
is bijgevolg strikt beschermd.  

De Kamsalamander werd opgenomen in Bijlage II en IV van de Europese habitatrichtlijn, wat maakt 
dat de betreffende lidstaten die de Richtlijn implementeerden niet enkel verplicht zijn de soort maar 
ook zijn habitat in stand te houden. 

3.2. Lokale bescherming 
Het soortenbesluit vervangt sinds 1 september 2009 de Koninklijke besluiten van 16 februari 1976 
(planten), 22 september 1980 (diersoorten uitgezonderd vogels) en 9 september 1981 (vogels). De 
Kamsalamander is opgenomen in bijlage 1 in categorie 3. De soort geniet strenge bescherming. De 
Kamsalamander werd op de Rode Lijst Amfibieën en Reptielen van Vlaanderen opgenomen in de 
categorie ‘zeldzaam’ (Bauwens & Claus, 1996). Deze status is intussen achterhaald. Wellicht hoort de 
soort eerder in de categorie ‘kwetsbaar’ thuis. Een herziening van de Rode lijst zou daar dringend 
duidelijkheid in moeten brengen. 

Vlaanderen dient tegen 2010 (uitgesteld tot eind 2012) instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) te 
formuleren voor elke Speciale Beschermingszone (SBZ) en dient een gunstige staat van 
instandhouding van de habitattypen en soorten te verwezenlijken. De Kamsalamander is één van de 
47 soorten in Vlaanderen die op de bijlage II of IV van de Europese Habitatrichtlijn staan. Zowel 
a.d.h.v. de toestand van hun populaties in Vlaanderen als op basis van de kwaliteit van hun leefgebied 
dient een staat van instandhouding te worden opgemaakt op basis van een uitgebreid 
wetenschappelijk kader. De staat van instandhouding van de Kamsalamander in Vlaanderen wordt 
omschreven als zeer ongunstig. Vlaanderen is relatief belangrijk voor de totale instandhouding van de 
Kamsalamander in Europa. De SBZ's voor Kamsalamander in Vlaams-Brabant zijn het Zoniënwoud, 
de Demervallei, Vallei van de Winge en de Motte met valleihellingen, Valleien van de Dijle, de IJse en 
de Laan met aangrenzende bos- en moerasgebieden, het Hallerbos en nabije boscomplexen met 
brongebieden en heide 

De Kamsalamander werd opgenomen in de lijst met Provinciaal Prioritaire Soorten in Vlaams-
Brabant. Dat geeft aan dat de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid draagt om deze soort in 
stand te houden. Met de provinciale biodiversiteitcampagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’, wordt 
alvast een eerste stap in de richting van concrete soortbescherming gezet. Maar liefst 17 gemeenten 
opteerden voor de Kamsalamanders als één van hun koestersoorten (zie figuur 10).  

Figuur 10. De 17 gemeenten in Vlaams-Brabant met Kamsalamander als Provinciaal Prioritaire Soort. 
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4. Werkwijze 

4.1. Veldinventarisatie 
De inventarisatie voor de opmaak van staat van instandhouding – criterium ‘toestand van de populatie’ 
van de populaties in Vlaams-Brabant vond plaats in de periode 2009-’11. De focus van de 
inventarisatie lag op locaties in Vlaams-Brabant waar in de periode 1 jan. 2000 t/m 31 dec. 2008 
waarnemingen van adulten en/of larven van Kamsalamander werden gemeld. De puntlocaties op 
figuur 11 komen uit de Hyladatabank. Gedurende het project werden extra locaties aan de 
inventarisatie toegevoegd na nieuwe meldingen op www.waarnemingen.be of andere losse 
waarnemingen (niet zichtbaar in figuur 11).  

Figuur 11. Waarnemingen van Kamsalamander na 01/01/2000 uit de Hyladatabank. Deze data 
omvatten zowel projectdata als losse waarnemingen. Het merendeel van de waarnemingen slaan op 
adulte dieren. Deze kaart diende als ‘blueprint’ voor de projectinventarisatie.  

In waterpartijen in de nabijheid van of op de 
vindplaatsen werden minstens twee fuiken 
geplaatst langs de oevers van de poelen over 
meerdere dagen in de periode april - juni. De 
duur van inventarisatie was deels afhankelijk van 
de medewerking van lokale vrijwilligers. Op elke 
locatie bleven de fuiken minstens twee nachten 
staan. Fuiken zijn vooral bedoeld om adulten te 
vangen (in de maanden mei - juni - juli worden er 
ook al wel eens larven gevangen d.m.v. fuiken). 
Fuiken werden ter beschikking gesteld van 
vrijwilligers die een vergunning hadden, anderen 
werden bij de inventarisatie begeleid door de 
projectmedewerker. Uitzonderlijk werd een 
populatie geïnventariseerd d.m.v. een krachtige 
zaklamp. Er werd dan per waterpartij minstens 30 
min. gezocht naar adulte Kamsalamanders. 

Een groot, fijnmazig schepnet werd gebruikt bij de inventarisatie naar larven. Er werd langs elke oever 
ofwel elke windrichting van het waterlichaam geschept, en eenmaal in het midden van de waterpartij 
indien bereikbaar met waadpak. In kleine tot middelgrote poelen werd minstens vijf keer geschept, in 
grote waterpartijen zoals (vis)vijvers tien keer. De larven van de Kamsalamander zijn vanaf een 
bepaalde grootte relatief makkelijk te determineren t.o.v. larven van andere salamandersoorten. De 
inventarisatie van larven vond plaats in de periode juni – juli, uitzonderlijk in augustus. 

Figuur 12. Fuiken werden telkens pas na twee 
nachten gecheckt op de aanwezigheid van 
Kamsalamander. (foto Iwan Lewylle). 
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Een passieve manier van inventariseren bestond uit het opvragen van data die niet werden 
doorgegeven aan Hyla of niet waren ingevoerd in www.waarnemingen.be. Er werd actief bevraagd 
naar oude en/of nieuwe waarnemingen. Een oproep naar data (en medewerking) werd gepubliceerd in 
de Brakona Nieuwsbrief en de Boomklever (het natuurstudietijdschrift van NSG Dijleland).

De resultaten van de veldinventarisatie werden uitgezet op 1x1 km UTM-niveau op provinciale schaal.  
UTM-hokken werden ingekleurd volgens categorie ‘voorkomen’:

- Afwezig, niet waargenomen in periode 2009-’11. 
- Aanwezig, enkel adult(en) waargenomen in periode 2009-’11. 
- Aanwezig en voorplanting vastgesteld; larve(n) waargenomen in periode 2009-’11. 
- Niet (voldoende) onderzocht, of inventarisatie niet mogelijk. 
- Geïntroduceerd.  
- Foutief gedetermineerd, waarneming uit Hyladatabank bleek foutief. 

De resultaten van de veldinventarisatie werden op (meta)populatieniveau afgetoetst aan de criteria 
voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding voor het criterium ‘toestand van de 
populatie’ (Adriaens et. al., 2008). Waterpartijen binnen een straal van 500 m rondom een 
(voortplantings)poel met Kamsalamander werden onderzocht indien toegankelijk.  

4.2. Onderzoek voortplantingshabitat 
Aansluitend op de veldinventarisatie van de larven werden op vooraf bepaalde locaties 
omgevingsvariabelen van het voortplantingshabitat opgemeten in 2010-’11. Er werd bemonsterd in 
waterpartij(en) op vindplaatsen van Kamsalamanders (locaties met waarnemingen van 
Kamsalamander uit de periode 2008-’11) of op minder dan 500 m van de vindplaatsen.  

4.2.1. Locaties onderzoek voortplantingshabitat 
Op de volgende locaties in Vlaams-Brabant werden meerdere waterpartijen bemonsterd:  

 Meertsheuvel, Zoutleeuw (zeven poelen) 
 Bomputten, Vilvoorde (vijf poelen) 
 Bos van Aa – Kollinten, en omgeving Kesterbeek, Zemst (vijf poelen) 
 Liedekerkebos en de Vallier, Liedekerke (vijf poelen) 
 Doysbroek, Walsbergen en Viskot, Linter (zeven poelen) 
 Antitankgracht, Haacht (drie poelen) 
 Aangevuld met waterstalen uit Tollembeek, Herne, Betekom, Tienen, Kampenhout, Herent en 

Tremelo (telkens één of twee poelen). 

Op basis van de eerste resultaten van de veldinventarisatie in 2009 werd besloten om de analyse van 
het voortplantingshabitat uit te breiden naar populaties in de provincie Oost-Vlaanderen en Limburg. 
Er werden te weinig voortplantingspoelen in Vlaams-Brabant aangetroffen voor een uitgebreide 
analyse.

Er werden 24 extra waterpartijen bemonsterd in andere provincies:
 Tommelen Hasselt, prov. Limburg (vijf poelen) 
 Wetteren, prov. Oost-Vlaanderen (vijf poelen) 
 Maaswinkel, Maasmechelen, prov. Limburg (vijf poelen) 
 Platwijers, Zonhoven, prov. Limburg (twee poelen) 
 Bomerhei, Peer, prov. Limburg (twee poelen) 
 Dautenweyers, Diepenbeek, prov. Limburg (vijf poelen) 

De populaties in Tommelen, Maaswinkel en Dautenweyers, Limburg, en Wetteren, Oost-Vlaanderen 
bevinden zich in gelijkaardige geografische regio’s als de populaties in Vlaams-Brabant. Deze 
populaties bevinden zich in de zandleem- of leemregio van Vlaanderen. De populaties in de Platwijers 
en de Bomerhei bevinden zich in de Kempen, nl. de zandregio.  
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4.2.2. Omgevingsvariabelen 
Er werden vier waterstalen per poel ingezameld, die werden koel bewaard en binnen 24u naar een 
geaccrediteerd labo, nl. de VMW in Haasrode, gebracht. De onderstaande fysico-chemische
omgevingsvariabelen werden geanalyseerd:  

Tabel 1. Overzicht van de ionen en nutriënten die werden geanalyseerd door een geaccrediteerd labo.  
Zouten en metalen     Nutriënten
Aluminium (Al3+) μg/l Kalium (K) mg/l Nitraat (NO3-) mg/l 
Antimoon (Sb) μg/l Koper (Cu) μg/l Sulfaat (SO4

2-) mg/l 
Arseen (As) μg/l Kwik (Hg) μg/l Niet purgeerbare  mg/l 

Barium (Ba2+) μg/l Lood (Pb) μg/l 
Organische Koolstof 
(NPOC)   

Bromaat (BrO3) μg/l 
Magnesium 
(Mg2+) mg/l Totaal Stikstof (tot_N) mg/l 

Cadmium (Cd) μg/l Mangaan (Mn)  μg/l Totaal Fosfaat (Tot PO4
3-)

μg/l
fosfaat 

Calcium (Ca2+) mg/l Natrium (Na+) mg/l Overige variabelen 
Chloride (Cl-) mg/l Nikkel (Ni) μg/l Geleidbaarheid (Cond.) μS/cm 
Chroom (Cr) μg/l Selenium (Se) μg/l TA / TAC (buffercapaciteit) ° F 
Fluor (F) mg/l Strontium (Sr) μg/l   
Ijzer (Fe) μg/l Zink (Zn) μg/l     

Naast de fysico-chemische variabelen werden de volgende biotische omgevingsvariabelen
opgemeten:  

 De vegetatiebedekking van de poel werd beschreven volgens het procentueel 
aandeel submerse, emerse en drijvende vegetatie, en open water (volgens 
protocol Pondscape 2007). 

 Rondom het waterlichaam werd landhabitat (10 m) beschreven d.m.v. 
procentueel aandeel grasland - struikgewas/ruigte – bos – akker. 

Het aantal gevangen larven werd opgedeeld in categorieën: 
 categorie 0 : geen larven 
 categorie 1 : 1 t/m 9 larven 
 categorie 2 : > en = 10 larven 

De volgende abiotische omgevingsvariabelen werden opgedeeld in categorieën: 
 De helderheid van het water werd opgedeeld in vier categorieën: zeer troebel – 

troebel –helder – zeer helder.  
 De diepte werd opgemeten en opgedeeld in vier categorieën: <0,5 m; >0,5 en <1 

m; >1 en <1,5 m, en >1,5 m. 

De waterstalen werden ingezameld in de maanden juni-juli, gelijktijdig met het scheppen naar larven 
en het opmeten van de overige omgevingsvariabelen. 

Gegevensverwerking gebeurde met het softwarepakket Statistica 6 (StatSoft, 2001), GIS-verwerking 
door middel van het softwareprogramma MapInfo Professional 9.5. 
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4.3.  Type habitat en type beheer 
Tijdens de terreinbezoeken, mét of zonder de terreinbeheerders, werd een staat van het habitat 
opgemaakt: 

 Beschrijving van het type en de ligging van het voortplantingshabitat.  
 Het huidige beheer werd geëvalueerd. 
 Omschrijving van knelpunten in het land- en/of voortplantingshabitat. 

Tijdens terreinbezoeken mét terreinbeheerders werd geïnformeerd naar de: 
 Kennis over (nieuwe) beheertoepassingen die het behoud of het herstel van (andere) 

zeldzame amfibieën mogelijk maakt(e). 
 Kennis over de verschillende inventarisatiemethodes en over het lokale voorkomen van de 

Kamsalamander. 

4.4. Educatieve activiteiten, terreinbezoeken en 
beheerwerken

Op basis van de locaties met Kamsalamander uit de Hyladatabank werd een uitnodiging tot overleg 
en/of terreinbezoek gestuurd naar de eigenaars en/of beheerders van (natuur)gebieden/percelen met 
gekende vindplaatsen van Kamsalamander.  

Educatieve activiteiten vonden plaats op aanvraag en bestonden uit: 
 Voordrachten over de ecologie van amfibieën en/of de Kamsalamander in het bijzonder. 
 Uiteenzettingen over (nieuwe) beheertoepassingen in functie van het behoud van de 

Kamsalamander, met een link naar actieprogramma’s in functie van de bescherming van de 
Boomkikker en Knoflookpad. 

 Terreinbezoeken op locaties met pas uitgevoerde werken. 

Terreinbezoeken met de beheerders werden georiënteerd naargelang de specifieke interesse/vraag 
van de terreinbeheerders: 

 Evaluatie van de staat van de aanwezige poelen en discussie over het gevoerde beheer. 
 Synthese waar en hoe (nieuwe) beheermaatregelen kunnen worden uitgevoerd en/of 

toegepast, en welke instanties lokaal kunnen bijdragen aan de bescherming en het behoud 
van een populatie. 

 Uiteenzetting over de wijze waarop men kan en mag inventariseren, en bijhorende 
reglementering. 

4.5. Knelpunten en beheer 

Op basis van literatuuronderzoek en de resultaten van het projectonderzoek werden verschillende 
knelpunten geformuleerd en werd er advies gegeven om deze knelpunten te verhelpen. Daarop 
aansluitend werden een aantal beheermaatregelen beschreven die in 2007-’10 heel succesvol bleken 
bij het herstel of uitbreiding van verschillende populaties Kamsalamander in de provincies Limburg, 
West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Zie Hoofdstuk 6 – Knelpunten en beheer. 

Gebiedsfiches werden opgemaakt voor elke (meta)populatie in Vlaams-Brabant die grondig werd 
onderzocht (Hoofdstuk 7 – Gebiedsfiches). De gebiedsfiches bestaan uit een korte 
gebiedsbeschrijving, historische en projectwaarnemingen, een omschrijving van de knelpunten van 
het land- en voortplantingshabitat, en een reeks beheermaatregelen die de knelpunten moeten 
verhelpen zodat de populatie zich kan herstellen en behouden kan worden.  

Vindplaatsen die niet uitgebreid werden onderzocht, werden kort samengevat, net als de vindplaatsen 
met geïntroduceerde populaties of foutief gedetermineerde populaties. 
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5. Resultaten en bespreking  

5.1. Voorkomen Kamsalamander in Vlaams-Brabant 

5.1.1. Inventarisatie  
Bij aanvang van het project waren er 32 vindplaatsen in Vlaams-Brabant gekend in de Hyladatabank. 
Bovenop de vindplaatsen uit de Hyladatabank werden er zeven nieuwe vindplaatsen opgetekend. 
Vier nieuwe vindplaatsen werden aangetroffen nabij gekende vindplaatsen, maar drie vindplaatsen 
lagen daarentegen ver buiten gekend verspreidingsgebied.  

In totaal werden er 39 locaties met Kamsalamanders opgetekend. Niet al deze locaties werden op 
dezelfde manier onderzocht (zie figuur 13 – Overzicht resultaat inventarisatie per vindplaats). 

Figuur 13. Overzicht type ‘inventarisatie’ over de verschillende vindplaatsen met Kamsalamander in de 
provincie Vlaams-Brabant. Volledig geïnventariseerd = fuiken + schepnet, gedeeltelijk 
geïnventariseerd = fuik of schepnet. 

 Op 25 locaties was het mogelijk om zowel op adulten als op larven te inventariseren (volledig 
geïnventariseerd): 

 Op 20 locaties werden Kamsalamanders waargenomen tijdens de inventarisatie in 2009-’11. 
Op tien van deze 20 vindplaatsen werden er na grondig onderzoek larven of juvenielen 
waargenomen in de periode 2009-’11. (In totaal werd er op 12 plaatsen voortplanting 
vastgesteld. In Zemst, Kesterbeek Zuid en de Dorent, werden er op twee plaatsen d.m.v. 
fuiken juvenielen/onvolwassen exemplaren aangetroffen, maar kon er dat jaar niet naar larven 
worden geschept (zie verder).) 

 Op vijf vindplaatsen werden er geen Kamsalamanders waargenomen in de periode 2009-’11. 
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 Tien vindplaatsen werden gedeeltelijk (enkel d.m.v. fuik of schepnet) of niet geïnventariseerd vanwege 
praktische belemmeringen: 

 op vier locaties werd ofwel enkel naar adulten gezocht, ofwel enkel naar larven. 
 op zes locaties werd niet geïnventariseerd. 

Op de vier locaties waar er enkel gedeeltelijk geïnventariseerd is, kon er op twee locaties geen 
toestemming worden verkregen; op één locatie was de voortplantingspoel vroegtijdig uitgedroogd en 
op één locatie waren de waterlichamen slecht toegankelijk voor het inventariseren van larven. Die 
laatste locatie betreft meerdere grote, relatief diepe meanders in de Dorent in Zemst. 

Zes populaties konden niet worden geïnventariseerd omdat inventarisatie praktisch niet mogelijk was. 
Ofwel was het habitat verdwenen (één locatie), ofwel waren de waterpartijen zeer vroeg in het 
voortplantingsseizoen drooggevallen (twee locaties), ofwel was het habitat niet toegankelijk vanwege 
privé-eigendom (twee locaties) en kon er geen toestemming voor inventarisatie worden bekomen. Op 
één locatie, nl. een openbaar domein, werden geen fuiken geplaatst vanwege de vrees voor diefstal of 
beschadiging van de fuiken. 

 Vier vindplaatsen werden niet geïnventariseerd om de volgende redenen: 
 Twee vindplaatsen worden beschouwd als introducties. 
 Twee vindplaatsen werden verkeerd gedetermineerd door de waarnemer en bijgevolg werden 

deze twee locaties in het verleden onterecht opgenomen als vindplaats van Kamsalamander 
in de Hyladatabank. 

Er zijn aanwijzingen dat twee vindplaatsen, één in Schaffen, Diest, en één in Zichem, 
Scherpenheuvel-Zichem, foutief als vindplaats van Kamsalamander in de Hyladatabank waren 
opgenomen. De twee waarnemingen werden gedaan door een onervaren stagiaire/student in het 
kader van een inventarisatieproject (van Regionaal Landschap Noord Hageland). Hyla beschouwde 
deze waarnemingen al als foutief gezien er geen nieuwe waarnemingen van andere vrijwilligers 
volgde in daaropvolgende jaren (mond. med. Robert Jooris). Hyla tracht steeds nieuwe vindplaatsen 
van zeldzame amfibieën- reptielensoorten te verifiëren, maar meer informatie over door wie en 
wanneer deze vindplaatsen werden gecontroleerd, werd niet aangeleverd. 

Er is met zekerheid één introductie van Kamsalamander gekend, nl. in Tremelo. De Kamsalamander 
is zeer waarschijnlijk uitgezet op een tweede locatie, nl. een tuin in Ternat. In diezelfde tuin werden 
naast Kamsalamander, ook Vroedmeesterpad, Rugstreeppad Bufo calamita, Vuursalamander 
Salamandra salamandra en Muurhagedis Podarcis muralis waargenomen. Al deze soorten komen 
historisch gezien niet voor in Ternat, en er zijn ook geen nabijgelegen populaties gekend. In Tremelo 
werden Kamsalamanders verplaatst naar een tuin omdat de lokale voortplantingspoelen tientallen 
jaren geleden (precieze jaartal niet geweten) werden vernietigd door een verkaveling1. De twee 
geïntroduceerde en twee fout gedetermineerde populaties worden niet in detail beschreven 
(Hoofdstuk 7- Gebiedsfiches). 

Gedurende het project ‘De Kamsalamander in Vlaams-Brabant’ werden er zeven nieuwe vindplaatsen 
ontdekt: nl. in Aarschot, Betekom, Kampenhout, Liedekerke, Rillaar, Tervuren en Zoutleeuw. De 
vondst in Tervuren gebeurde gedurende het project ‘Onderzoek naar de verspreiding van en opmaak 
van een soortbeschermingsplan voor de Vuursalamander (Salamandra salamandra L.) (Lambrechts et 
al., 2011). De laatst gekende waarneming uit Tervuren dateerde er uit 1994 (Vervoort, 1994). Er wordt 
aangenomen dat er nog (meta)populaties (her)ontdekt kunnen worden. 

5.1.2. Staat van Instandhouding – criterium ‘toestand van de populatie’ 
Het resultaat van de inventarisatie voor het criterium ‘toestand van de populatie’ voor de beoordeling 
van de staat van instandhouding (Adriaens et al., 2008) vindt men in tabel 3. Een vindplaats 
Kamsalamander wordt gelijkgesteld aan een (geografische) populatie, aangezien Kamsalamanders 
meestal geen al te grote afstanden afleggen (tot 500 m, zelden tot 1 km of meer). Ter hoogte van een 

1 Er is sprake van een derde introductie in een tuin in het Hageland, maar er is geen informatie 
beschikbaar over de precieze locatie noch over de status van deze populatie. 
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vindplaats werden (toegankelijke) poelen in een straal van 500 m onderzocht. Populaties worden als 
metapopulaties beschouwd wanneer ze op < of = 1 km van elkaar liggen. Sommige metapopulaties 
spreiden zich zo uit over meerdere kilometers. 

Op basis van het aantal adulte dieren per populatie bevinden alle populaties zich in een ongunstige 
staat van instandhouding, uitgezonderd twee populaties in Zemst en één in Linter. Op geen enkele 
vindplaats werd namelijk een hoog aantal adulten (> 50 exemplaren = goede staat) waargenomen. Op 
basis van het aantal larven bevinden er zich vier populaties in een gunstige staat van instandhouding; 
één heeft een goede staat en drie hebben een voldoende staat. Negen populaties kregen een 
voldoende en vier een goede staat op basis van de afstand  tot de meest dichtbij gelegen populatie. In 
praktijk zijn er alvast minstens drie van deze populaties geïsoleerd door menselijke infrastructuur zoals 
wegen, industriezones en dorpskernen. Let wel, dit is een balans voor elk onderdeel van het criterium 
‘toestand van de populatie’, voor alle 39 populaties. Slechts indien er voor alle drie onderdelen van dit 
criterium een resultaat kon worden opgetekend, kon een evaluatie voor de desbetreffende populatie 
worden opgemaakt. 

Slechts één populatie in Linter, nl. het Viskot, krijgt bij de eindevaluatie van de 25 volledig 
geïnventariseerde populaties de gunstige staat ‘voldoende‘ toebedeeld voor het criterium ‘toestand 
van de populatie’. Alle andere 24 populaties in Vlaams-Brabant verkeren in een ongunstige staat van 
instandhouding voor dit criterium. Voor de overige 14 populaties was de inventarisatie ontoereikend of 
kon deze niet worden uitgevoerd, wat het toekennen van een status belette. 

5.1.3. Verspreiding Kamsalamander in Vlaams-Brabant 
De 39 vindplaatsen vallen binnen 43 1x1 km UTM-hokken. De keuze om de verspreiding weer te 
geven d.m.v. 1x1 km UTM-hokken is van visuele aard (zie figuur 14). Puntlocaties op een kaart op 
provinciale schaal zouden elkaar overlappen, wat zou resulteren in een onduidelijk of vertekend beeld. 
Een aantal populaties spreiden zich over meerdere 1x1 km UTM-hokken (spreiding over 1 tot max. 4 
1x1 km UTM-hokken). 

Tabel 2. De 1x1 km UTM-hokken in figuur 14 worden opgedeeld in categorieën volgens:  
Niet waargenomen  Geen Kamsalamanders waargenomen  

Adulten Enkel adulte Kamsalamanders waargenomen 
Voortplanting Er werd voortplanting vastgesteld 

Niet (voldoende) geïnventariseerd Er werd niet (voldoende) geïnventariseerd 
Geïntroduceerd  Populatie is geïntroduceerd 

Fout gedetermineerd Waarneming uit Hyladatabank bleek foutief 

Meer nauwkeurige informatie over de verschillende (meta)populaties, over het aantal poelen dat per 
locatie werd onderzocht, de specifieke puntlocaties, en informatie over historische en de 
projectwaarnemingen vindt men in Hoofdstuk 7 – Gebiedsfiches. 
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Tabel 3. Het resultaat van de projectinventarisatie afgetoetst aan de criteria voor de beoordeling van de staat van instandhouding. Vindplaatsen met een * zijn 
nieuwe vindplaatsen. Op vindplaatsen met ** werd voortplanting (juv.) vastgesteld, maar onderzoek naar larven in juni-juli was niet mogelijk (zie verder). 
Toestand populatie
Staat van Instandhouding Populatiegrootte Voortplanting Afstand nabije populatie
Gunstig A goed >50 adulte dieren > 50 larven of eieren < 1 km

B voldoende 20 50 adulte dieren 20 50 larven of eieren < 2 km
Ongunstig C gedegradeerd <20 adulte dieren < 20 larven of eieren > 2 km
niet voldoende onderzocht n.v.o.
Populatie Populatiegrootte in 2009 '11 Afstand nabije populatie

Naam populatie Gemeente Adulten Staat Voortplanting Staat km Staat Opmerking
Antitankgracht Haacht > 2 C 11 C >2 km C

Bos van Aa Kollinten Zemst 1 C 2 juv. C >2 km C
De Bomputten Vilvoorde 5 C 27 B <1 km A Geïsoleerd

De Vallier en omgeving* Liedekerke 1 C 0 C <2 km B
Dijlemeanders Wijgmaal 0 C 0 C <2 km B Geïsoleerd

Dokkenebos Trot Opwijk 0 C 0 C >2 km C
Doysbroek Linter 0 C 0 C <1 km A
Getebos Linter 0 C 0 C <1 km A

Heibossen Gelbergen Kortenaken 0 C 0 C >2 km C
Herent Herent 6 C 54 A >2 km C

Het Vinne Klein Vinne* Zoutleeuw 1 C 0 C <2 km B
Kampenhout Sas* Kampenhout 1 C 0 C >2 km C

Kesterbeek Noord
Wormelaer* Zemst 1 C 0 C <2 km B

Kleine Flossendelle Tervuren 2 C 1 juv. C >2 km C
Liedekerkebos Liedekerke 1 C 0 C <2 km B
Meerdaalwoud Oud Heverlee 0 C 0 C >2 km C
Meertsheuvel Zoutleeuw 3 C 9 C <2 km B

Tienbunderbos* Rillaar 2 C 0 C >2 km C
Tiens Broek* Tienen 1 C 0 C >2 km C
Tollembeek Galmaarden 0 C 20 B >2 km C
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Toestand populatie
Staat van Instandhouding Populatiegrootte Voortplanting Afstand nabije populatie
Gunstig A goed >50adulte dieren > 50 larven of eieren < 1 km

B voldoende 20 50 adulte dieren 20 50 larven of eieren < 2 km
Ongunstig C gedegradeerd <20 adulte dieren < 20 larven of eieren > 2 km
niet voldoende onderzocht n.v.o.
Populatie Populatiegrootte in 2009 '11 Afstand nabije populatie

Naam populatie Gemeente Adulten Staat Voortplanting Staat km Staat Opmerking
Sint Pieters Kapelle Herne 1 C 1 C >2 km C

Viskot Linter 23 B 21 B <2 km B
Walsbergen Linter 2 C 4 C >2 km C
Werchter Werchter 0 C 0 C >2 km C

Wijgmaalbroek Wijgmaal 1 C 0 C <2 km B
Niet volledig geïnventariseerd

Demerbeemden Begijnendijk / n.v.o. 0 C >2 km C
De Dorent** Zemst >30 A / n.v.o. <1 km A Geïsoleerd

Holsbeek Holsbeek / n.v.o. 0 C >2 km C
Kesterbeek Zuid** 31 A / n.v.o. <2 km B

Niet geïnventariseerd
Baal Baal / n.v.o. / n.v.o. >2 km C

Domein Bloso Hofstade / n.v.o. / n.v.o. >2 km C
Demerbroeken Scherpenheuvel Zichem / n.v.o. / n.v.o. >2 km C

Gijmel Aarschot / n.v.o. / n.v.o. >2 km C
Zallaken Rotselaar / n.v.o. / n.v.o. >2 km C
Linden Lubbeek / n.v.o. / n.v.o. >2 km C

Foutief gedetermineerd of geïntroduceerd
Schaffen Diest Foutief gedetermineerd
Zichem Scherpenheuvel Zichem Foutief gedetermineerd
Ternat Ternat Geïntroduceerd

Tremelo Tremelo Geïntroduceerd
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Figuur 14. Overzicht van 1x1 km UTM-hokken in Vlaams-Brabant ingekleurd volgens resultaat inventarisatie in de periode 2009-’11.
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5.1.4. Bespreking 
De methode van twee standaard amfibiefuiken per waterlichaam die telkens 36 à 48u (lees minstens 
twee nachten) blijven staan, is een robuuste, relatieve maat voor populatieschattingen van 
Kamsalamander (Wilson & Pearman, 2000). Op elke locatie met een populatie werden minstens drie 
waterpartijen bemonsterd (twee keer per voorjaar), indien dit aantal waterpartijen aanwezig was. Een 
betere methode voor populatieschattingen is vangst—merk—hervangst (CMR-methode) (Willockx, 
1991), maar deze methode is zéér arbeidsintensief en toepassing op grote schaal is praktisch niet 
altijd mogelijk. Deze methode maakt het echter mogelijk zicht te krijgen op de relatie relatieve versus 
absolute aantallen. 

Het inventariseren van Kamsalamanders is in vergelijking met bv. Vroedmeesterpad Alytes 
obstestricans of Knoflookpad Pelobates fuscus niet bijzonder moeilijk, maar was wel redelijk 
arbeidsintensief vanwege het relatief hoog aantal populaties in Vlaams-Brabant. Zowel het plaatsen 
van fuiken als het scheppen naar larven is niet sluitend; soms worden aanwezige dieren gemist 
ondanks gerichte inventarisaties. In het geval er (middel)grote populaties aanwezig zijn, is de trefkans 
eerder hoog. Waar relictpopulaties aanwezig zijn, en dan vooral in grote waterpartijen, is de kans 
echter groot dat de weinige dieren niet worden waargenomen. Populaties zonder waarnemingen in de 
periode 2009-’11 worden in ieder geval niet per se als uitgestorven beschouwd. Op basis van de 
combinatie van historische waarnemingen en de projectwaarnemingen kan alvast een beter beeld 
verkregen worden welke populaties sterk bedreigd of waarschijnlijk uitgestorven zijn (zie ook 
Hoofdstuk 7 – gebiedsfiches). 

Problemen bij inventarisatie kunnen ook van andere aard zijn. Bij langdurig droog weer kunnen poelen 
vroegtijdig uitdrogen, waarbij de larven omkomen. Larven kunnen daarentegen vroegtijdig 
metamorfoseren na langdurig warme weersomstandigheden en kunnen bij de inventarisatie bijgevolg 
ook zo gemist worden. Dit zijn omstandigheden die de resultaten kunnen beïnvloeden. Zowel het 
voorjaar van 2010 als 2011 waren alvast (uitzonderlijk) warm en droog (www.kmi.be). De vindplaatsen 
in Demerbeemden in Betekom en Demerbroeken in Scherpenheuvel-Zichem konden niet worden 
geïnventariseerd door vroegtijdig uitdrogen van de waterpartijen. In poelen met zeer weinig water is 
het daarentegen mogelijk dat larven zich net concentreren in een kleine plas water, wat de resultaten 
dan weer ‘positief’ beïnvloedt. Enkel in Haacht werden enkele larven gevangen in zeer kleine plassen. 

Sommige inventarisaties gebeurden uitvoeriger dan andere. Waar lokale vrijwilligers de inventarisaties 
uitvoerden, bleven fuiken soms meer dan twee nachten staan. Men kreeg niet de indruk dat langer 
inventariseren resulteerde in hogere aantallen Kamsalamanders. Maar aangezien de vangst—merk—
hervangstmethode niet werd toegepast, kunnen we hier eigenlijk geen uitspraken over doen. 

Eventuele, vals negatieven (dieren aanwezig, maar niet waargenomen) hebben de staat van 
instandhouding van de verschillende populaties waarschijnlijk niet beïnvloed. Het merendeel van 
populaties met een ongunstige staat van instandhouding telde te weinig adulten en/of larven om aan 
te leunen bij een gunstige staat van instandhouding voor het criterium ‘toestand van de populatie’ 
(meer dan 20 adulten en/of larven). Het is in ieder geval weinig waarschijnlijk dat op plaatsen waar 
door middel van fuiken én scheppen naar larven meer dan twintig exemplaren werden gemist. Het is 
wel mogelijk dat er systematisch wordt onderbemonsterd m.b.v. fuiken.  Omdat de populatieomvang 
sterk kan verschillen van jaar tot jaar (Arntzen & Teunis 1993), kunnen nieuwe 
inventarisaties/evaluaties andere resultaten opleveren. Er is sowieso nood aan meerjarige gegevens 
vanwege (natuurlijke) populatieschommelingen en variatie binnen de omgeving. 

5.1.5. Conclusie: 
Op één uitzondering na verkeren alle populaties Kamsalamander in Vlaams-Brabant, die grondig 
werden onderzocht, in een ongunstige staat van instandhouding. Twee gedeeltelijk onderzochte 
populaties hebben mogelijk ook een gunstige staat, maar om dit te kunnen concluderen is meer 
onderzoek vereist. Op amper 12 van de 39 populaties werd er in de periode 2009-’11 voortplanting 
vastgesteld. Aangezien het lage aantal larven en de slechte staat van het habitat op de verschillende 
locaties (zie verder), wordt gevreesd dat verschillende populaties op korte of middellange termijn 
dreigen uit te sterven. Een van de aanleidingen van dit project was de reeds vermoede slechte 
toestand van de verschillende populaties in Vlaams-Brabant, en dit wordt door de projectinventarisatie 
grotendeels bevestigd. 
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5.2. Onderzoek voortplantingshabitat 

5.2.1. Inleiding 
Voor de analyse van het voortplantingshabitat werden 70 poelen bemonsterd, verspreid over 19 
locaties. Het voorkomen van Kamsalamander wordt gemodelleerd door middel van een veralgemeend 
lineair model (Generalized lineair model) op basis van een uitgebreide set van opgemeten 
omgevingsvariabelen. Hierin wordt expliciet een binomiale verdeling van de binaire responsvariabele 
(aan- en afwezigheid van kamsalamander) gespecificeerd en wordt de relatie tussen de lineaire 
voorspellende variabelen en de respons beschreven door een logit link functie (= logistische 
regressie).  

Om robuuste en betrouwbare modellen te verkrijgen waarin enkel significant verklarende variabelen 
worden weerhouden, werden modellen objectief opgebouwd op basis van drie geautomatiseerde 
algoritmes: ‘stepwise forward selection’, ‘stepwise backward selection’ en tot slot via Akaike’s 
informatiecriterium.  

5.2.2. Voorkomen adulten 
In eerste instantie wordt een model opgesteld waarin het voorkomen van de soort wordt voorspeld op 
basis van omgevingsvariabelen. In dit model wordt geen onderscheid gemaakt tussen waarnemingen 
van larven of adulten. Indien één van beide levensstadia (larve en/of adult) werd aangetroffen wordt 
de soort als aanwezig beschouwd (kamsalamander aangetroffen: 1, niet aangetroffen: 0). 

Tabel 4. Resultaat logistische regressie voor LogPO4
3- en aan- of afwezigheid van vis op het 

voorkomen van Kamsalamander. 
Estimate Standard 

Error 
Wald
Stat

Lower CL Upper CL p 

Intercept 0,16430 0,528149 0,096775 -0,87085 1,199453 0,755735 

logPO4 -
2,61519 1,146726 5,200999 -4,86273 -0,367647 0,022574 

Vis 0,96891 0,418972 5,348062 0,14774 1,790080 0,020745 

Kamsalamander

YES NO

LO
G

 P
O

4 
(m

g/
l)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Figuur 15. LOG PO4
3- over waterpartijen met en zonder Kamsalamander(s) (foutenvlag geeft 

standaardfout weer).  
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Figuur 16. Voorkomen van vis t.o.v. voorkomen van Kamsalamander. 

5.2.3. Voorkomen larven 
Vervolgens wordt een model opgesteld waarin we de factoren onderzoeken die bepalen of er in een 
habitat al dan niet larven kunnen worden aangetroffen (larven van Kamsalamander aangetroffen: 1, 
geen larven aangetroffen: 0).  

Dit tweede model stelt ons in staat om een idee te krijgen welke habitatkarakteristieken bepalen of de 
kamsalamander zich zal kunnen voortplanten. Aangezien de overleving van de larven niet verder werd 
opgevolgd tot metamorfose betreft het hier potentieel geschikt voortplantingshabitat.  

Model 2: (n =70)

Tabel 5. Resultaat logistische regressie voor helderheid, ondergedoken vegetatie, diepte en vis op het 
voorkomen van larven van Kamsalamander. 

Estimate Standard 
Error 

Wald
Stat

Lower CL Upper CL p 

Intercept 2,238023 1,197937 3,490283 -0,10989 4,585937 0,061730
Helderheid -0,825025 0,339131 5,918334 -1,48971 -0,160341 0,014984
Ondergedoken 
vegetatie -0,037761 0,022122 2,913480 -0,08112 0,005599 0,087842

Diepte 0,997385 0,406376 6,023794 0,20090 1,793867 0,014114
Vis -0,982186 0,573998 2,927971 -2,10720 0,142829 0,087057

Model 2: (n = 70, verder gereduceerd tot enkel variabelen die significant zijn op het 5% 
significantieniveau)

Tabel 6. Resultaat logistische regressie voor helderheid en diepte op het voorkomen van larven 
van Kamsalamander. 

Estimate Standard 
Error 

Wald
Stat

Lower CL% Upper CL% p 

Intercept 2,05909 1,109064 3,44695 -0,11464 4,232813 0,063368

Helderheid -
1,09578 0,328904 11,09962 -1,74042 -0,451140 0,000863

Diepte 0,89038 0,405435 4,82294 0,09575 1,685022 0,028083

Adulten

Kam vis

Kam geen vis

Geen Kam vis

Geen Kam geen vis
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Significante omgevingsvariabelen: 

Larven kamsalamander
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Figuur 17. Helderheid over waterpartijen met en zonder larven Kamsalamander (foutenvlag geeft 
standaardfout weer). 

Waterpartijen met larven Kamsalamander bevatten helderder water dan waterpartijen zonder larven 
Kamsalamander.  

Larven kamsalamander

1 0

D
ie

pt
e 

(0
-4

)

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

Figuur 18. Diepte over waterpartijen met en zonder larven Kamsalamander (foutenvlag geeft 
standaardfout weer). 

Waterpartijen met larven van Kamsalamander zijn minder diep dan waterpartijen zonder larven 
Kamsalamander.  
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Net niet-significante omgevingsvariabelen: 

Larven kamsalamander
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Figuur 19. Output logistische regressie voor ondergedoken vegetatie voor waterpartijen met en zonder 
larven Kamsalamander (foutenvlag geeft standaardfout weer). 

Poelen met larven van Kamsalamander hebben eerder een hoger procentueel aandeel ondergedoken 
vegetatie dan poelen zonder larven Kamsalamander.  

Figuur 20. Voorkomen van vis t.o.v. voorkomen van larven van de Kamsalamander. 
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5.2.4. Bepaling matig versus goed voortplantingshabitat 
Tot slot beschouwen we in een laatste analyse enkel de waterpartijen waarin effectief larven van 
Kamsalamander werden aangetroffen. In deze gereduceerde dataset verdeelden we de habitat op in 
goede reproductiehabitat ( > 10 larven per waterpartij) en matig geschikt reproductiebiotoop (1 t/m 9 
larven per waterpartij), en onderzoeken we welke omgevingsfactoren bijdragen tot geschiktheid van 
het biotoop voor reproductie van Kamsalamander. 

Model 3: (n = 26)

Op basis van univariate analyses zijn er trends met Ni, Se, Cr, Na en totale N maar deze verdwijnen 
als het procentueel aandeel struikgewas/ruigte in het model wordt opgenomen. Dit is de enige 
variabele die significant blijft wanneer het model wordt opgebouwd d.m.v. stepwise forward en 
backward selection methodes. 

Tabel 7. Resultaat logistische regressie voor % struikgewas voor goed en matig voortplantingshabitat. 
Estimate Standard 

Error 
Wald
Stat

Lower CL% Upper CL% p 

Intercept -2,54615 0,957240 7,074994 -4,42231 -0,669994 0,007817
% struikgewas 0,06704 0,026047 6,625024 0,01599 0,118095 0,010056
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Figuur 21. Procentueel aandeel struikgewas/ruigte over goed en matig voortplantingshabitat. 

Waterpartijen met een hoog aantal larven Kamsalamander hebben een hoger procentueel aandeel 
struikgewas/ruigte rondom de waterpartij dan waterpartijen met een laag aantal larven 
Kamsalamander.  



De Kamsalamander in Vlaams-Brabant    29 
Verspreiding, ecologie en beheer 

5.2.5.  Bespreking 
Het voorkomen van Kamsalamanders wordt in grote mate bepaald door de hoeveelheid (totale) 
fosfaat in de waterkolom en de aan- of afwezigheid van vis.  
In de meeste watersystemen was fosfor ooit het groeibeperkend element (Pot, 2003). Hoge 
hoeveelheden fosfaat kunnen duiden op vermesting/eutrofiëring (Hermy et al., 2004). Bij verhoogde 
aanvoer van fosfaat kan er verzadiging optreden wat leidt tot versnelde plantengroei. Een verhoogde 
beschikbaarheid van nutriënten (inclusief stikstof) leidt zo tot versnelde successie, waarop uiteindelijk 
verlanding van de waterpartij volgt; het groeistimulerend effect van nutriënten leidt ertoe dat 
voedselminnende planten een snelle sluiting van de vegetatiebedekking veroorzaken. De hogere 
productie van strooisel en ander dood plantenmateriaal draagt eveneens bij aan de verlanding (Hermy 
et al., 2004). Verland voortplantingshabitat is natuurlijk amper tot niet geschikt voor een populatie 
Kamsalamander. 

Zuurstof werd om praktische redenen niet opgemeten ondanks het feit dat de zuurstofbeschikbaarheid 
de motor van de afbraakprocessen van organisch materiaal is (Hermy et al., 2004). De bodem van 
een waterpartij heeft meestal een sliblaag. Zuurstof baant zich d.m.v. diffusie doorheen de waterkolom 
en organisch materiaal in de sliblaag kan zo worden afgebroken. De bovenste laag van het slib is 
meestal aeroob, dieper is het sediment dan weer anaeroob. Bij versnelde verlanding, omwille van 
vermesting, kan er zich een dikke zuurstofloze sliblaag vormen. Bij een verhoogde vraag naar zuurstof 
voor afbraak voor organisch materiaal kan de waterkolom tijdelijk zuurstofloos worden. Hoge 
hoeveelheden nutriënten kunnen bovendien leiden tot algenbloei, die eveneens sterke 
zuurstofschommelingen kunnen veroorzaken. Larven van Kamsalamander zijn kwetsbaar voor een 
laag zuurstofgehalte als gevolg van eutrofiëring (Oldham et al., 2000). 

Ortho-fosfaat is een betere maat voor menselijke handelen, maar is zeer variabel in de tijd en vergt 
meerdere metingen per seizoen. Ortho-fosfaat is de beschikbare vorm (anorganisch) van fosfor voor 
planten en algen. In natuurlijke omstandigheden is fosfaat minder beschikbaar, want het wordt 
vastgelegd in zowel organische als anorganische vorm. Fosfaat wordt o.a. gebonden door ijzer-, 
calcium- en aluminium, afhankelijk van de pH. Ondanks het feit dat er per waterpartij slechts één keer 
het totale fosfaat werd opgemeten, geldt deze variabele als een goede relatieve maat voor eutrofiëring 
(trofiegraad) aangezien alle metingen in de periode mei-juli gebeurden. Het gehalte totale fosfaat 
vertoont wel (sterke) schommelingen op jaarbasis maar niet binnen seizoenen (Louette et al., 2008).  

Amfibieën detecteren de aanwezigheid van vis in waterpartijen en mijden deze waterpartijen (Petranke 
et al., 1987). Bovendien heeft de aanwezigheid van vis een sterk negatief effect op het voorkomen 
van larven van de Kamsalamander (Joly et al., 2001). Vis is een predator van larven van een hele 
reeks amfibieënsoorten: Kamsalamander, Boomkikker, Knoflookpad, … (Reshetnikov, 2003; Hecnar & 
M’ Closkey, 1996).  

De aanwezigheid van vis en een hoge trofiegraad hebben een negatief effect, zowel op korte termijn 
(op het voorkomen van voortplanting van de Kamsalamander) als op lange termijn (op 
populatieniveau). Op plaatsen waar voortplantingshabitat al lange tijd bewoond wordt door vis en/of 
sterk eutroof is, is de populatie reeds verdwenen aangezien er over meerdere jaren geen succesvolle 
voortplanting mogelijk was. Desondanks kunnen adulten minstens vier (Atkins, 1998) tot 16 jaar 
(Hagström, 1977) ter plaatse blijven nadat het voortplantingshabitat  ongeschikt is geworden.  

Op plaatsen waar er nog populaties Kamsalamander werden waargenomen, zorgen helder water en 
de diepte van de waterpartij voor een significante scheiding in poelen met of zonder voortplanting. De 
aanwezigheid van vis en het aandeel ondergedoken vegetatie zijn net niet significante 
omgevingsvariabelen in deze studie. Ondergedoken vegetatie en helder water worden in ieder geval 
door meerdere auteurs (o.a. Denoël & Lehmann, 2006; Sztateccsny et al., 2004) als belangrijke 
omgevingsvariabelen aangebracht. Deze omgevingsvariabelen zijn dan ook onderling gecorreleerd: in 
helder water ontstaat spontaan een rijke submerse vegetatie, in troebel water zijn (hogere) 
waterplanten eerder beperkt.  

Deze omgevingsvariabelen worden beïnvloed door de hoeveelheid nutriënten fosfor en stikstof, en/of 
door de aanwezigheid van bepaalde vissoorten. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen algen 
en/of cyanobacteriën de bovenhand krijgen op hogere planten, waarbij het watersysteem omslaat van 
een heldere naar een troebele toestand (Lamers et al., 2004, Scheffer et. al., 1993). Een 
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watersysteem met herbivore vissoorten, zoals karpers, kan omslaan naar een troebele toestand 
omdat deze vissen de vegetatie begrazen en de bodem omwoelen door hun foerageergedrag. 
Nutriënten blijven zo beschikbaar voor algen en cyanobacteriën, wat eveneens leidt tot een troebele 
waterkolom met weinig tot geen ondergedoken vegetatie. 

Larven van Kamsalamander worden vooral in ondiepe poelen (< 1,5 m) met helder water 
waargenomen. Ondiep water warmt beter op wat een snellere ontwikkeling van de larven mogelijk 
maakt. Ondiepe poelen drogen bovendien vaker uit wat kolonisatie van vis ongedaan maakt, en 
vermesting deels ongedaan maakt. Nutriënten oxideren en mineraliseren bij een verhoogde 
beschikbaarheid aan zuurstof bij het droogvallen (Declerck et al, 2006). In dergelijke poelen wordt 
vaak een structuurrijke ondergedoken vegetatie in helder water aangetroffen, wat gunstig is. 

Het procentueel aandeel van struikgewas/ruigte rondom het voortplantingshabitat heeft een positief 
effect op het aantal larven van Kamsalamander. Dit is waarschijnlijk een indirect effect van het feit dat 
de adulten profiteren van de aanwezige struiken en ruigte als landhabitat. Een hoog aandeel 
struikgewas rondom de poel betekent ook een lager aandeel akkers en weilanden die meestal worden 
bemest wat de instroom van nutriënten in de poel mogelijk maakt. De omgevingsvariabele 
struikgewas/ruigte geeft mogelijk ook aan of een poel in natuurgebied of in het landbouwgebied ligt. 
Deze variabele is mogelijk een maat voor de oppervlakte in natuurgebied en/of in natuurbeheer 
rondom een poel. Poelen in particuliere eigendom worden meestal omringd door bos, akker of 
weiland, en niet door struikgewas/ruigte, dat eerder ontstaat door een gefaseerd hakhout- of 
maaibeheer (lees natuurbeheer).  

5.2.6. Conclusie 
We concluderen dat voor het evalueren van het voortplantingshabitat we vooral de volgende 
omgevingsvariabelen dienen te beschouwen: 

- Trofiegraad van de waterpartij (mesotroof tot van nature eutroof). 
- Aan- of afwezigheid van vis (geen vis). 
- Helderheid van de waterkolom (helder water). 
- Diepte van de waterpartij (eerder geen al te diepe waterpartijen). 
- Aandeel struikgewas/ruigte rondom de waterpartij. 

Het optekenen van omgevingsvariabelen zoals de helderheid van water, de hoeveelheid 
ondergedoken watervegetatie in combinatie met aan- of afwezigheid van vis kan ons inzien in grote 
mate dienen om te bepalen of een waterpartij al dan niet geschikt als voortplantingshabitat voor 
Kamsalamander is, aangezien verschillende van bovenstaande omgevingsvariabelen (sterk) met 
elkaar correleren. We leggen de nadruk op de combinatie van deze variabelen, want bv. een matig 
voedselrijke waterpartij met een structuurrijke onderwatervegetatie maar met vis is toch ongeschikt als 
voortplantingshabitat voor de Kamsalamander. 

Figuur 22. Het vangstresultaat na scheppen naar larven Kamsalamander (14 ex.) in een heldere poel 
met een structuurrijke vegetatie zonder vis in een natuurgebied in Wetteren. (foto Iwan Lewylle) 
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5.3. Onderzoek type en ligging waterpartijen, en type beheer 

5.3.1. Inleiding 
Naast specifiek onderzoek naar het voortplantingshabitat van de Kamsalamander werd de functie en 
het type van de onderzochte waterpartijen onder de loep genomen. Weliswaar veel minder 
gedetailleerd dan het specifieke onderzoek op het voortplantingshabitat uit hoofdstuk 5.2. Het beheer 
op de verschillende locaties werd ‘geëvalueerd’ a.d.h.v. het voorkomen van de Kamsalamander en het 
voorkomen van voortplanting, en werd gelinkt aan kennis van het voorkomen van de Kamsalamander 
door de natuurbeheerders. 

5.3.2. Analyse type en ligging waterpartijen  
In totaal werden er 129 poelen getypeerd, verspreid over de 35 vindplaatsen (range 1 tot 19 poelen). 
In deze waterpartijen werden gedurende de periode 2000-’11 Kamsalamanders waargenomen of 
lagen in de nabijheid (< 500 m) van waterpartijen waarin Kamsalamander(s) werden aangetroffen.  

Het type ‘amfibieënpoel’ werd het meest aangetroffen, 49 exemplaren waarvan er 12 als 
voortplantingspoel functioneerden in de periode 2009-‘11. Amfibieënpoelen zijn speciaal ingerichte 
poelen voor amfibieën, in bepaalde gevallen zeer specifiek voor Kamsalamander. Meanders en 
grachten lijken op basis van onderstaande figuur een vrij goed voortplantingshabitat voor 
Kamsalamander, maar de vijf waterlichamen met larven of juvenielen beperken zich tot twee 
gebieden. 

Ondanks het feit dat bospoelen bijna een kwart van het aantal onderzochte waterpartijen innemen, nl. 
29 exemplaren, werd er slechts in één poel voortplanting vastgesteld. Het aantal geschikte 
veedrinkpoelen was eveneens zeer laag. In dit ooit zo belangrijke type waterpartij werd maar in één op 
14 poelen larven waargenomen. Ook in bronnen, tuinvijvers, jachtputten en grote waterpartijen kwam 
voortplanting louter marginaal voor. 

Figuur 23. Type ‘waterpartij’ over 129 onderzochte waterpartijen in Vlaams-Brabant. Deze 
waterpartijen werden in de periode 2000-‘11 bezocht door Kamsalamander of lagen op minder dan 
500 m van een waterpartij met Kamsalamander. De verschillende types waterpartijen worden 
opgedeeld in de categorieën met of zonder voortplanting Kamsalamander. 

We onderzochten in welk type gebied de verschillende waterpartijen lagen: in natuurgebied of buiten 
natuurgebied. Er lagen 86 waterpartijen in natuurgebied versus 43 buiten natuurgebied. In ongeveer 
één waterpartij op vijf (ca. 19%) in natuurgebied en in ongeveer één waterpartij op zeven buiten 
natuurgebied (ca. 14%) werd voortplanting waargenomen. 
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De kans om voortplanting aan te treffen in natuurgebied is ongeveer 1,34 keer groter dan de kans op 
voortplanting in het buitengebied. Dit is geen al te groot verschil, en dat is opmerkelijk te noemen. 

     P (voortplanting/ natuurgebied)     = 16/86 = 1,34 
P (voortplanting/buiten natuurgebied)      6/43 

Figuur 24. De verschillende waterpartijen met of zonder voortplanting Kamsalamander over ligging in 
natuur- of het buitengebied.  

Er bevinden zich 18 (gekende) populaties in natuurgebied en 11 in de rest van het buitengebied. 
Gedurende het project werd op sommige vindplaatsen enkel adulten en/of larven waargenomen en op 
andere locaties werden geen waarnemingen gedaan. Wanneer we de volgende types waarneming; 
‘voortplanting – enkel adulten - geen waarnemingen’ uitzetten over natuur- en buiten natuurgebied 
krijgen we de volgende grafiek. 

Figuur 25. Type waarneming ‘voortplanting -  enkel adulten – geen waarnemingen’ over type gebied. 

In ongeveer 60% van de onderzochte natuurgebieden (11 op 18 vindplaatsen) wordt Kamsalamander 
aangetroffen tegenover ongeveer 55% van de onderzochte locaties buiten natuurgebied (7 op 11). In 
40% van de onderzochte natuurgebieden (8 op 18 vindplaatsen) wordt voortplanting vastgesteld 
tegenover 45% van de onderzochte locaties in de rest van het buitengebied (5 op 11 vindplaatsen). 
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5.3.3. Analyse kennis natuurbeheerders  
Er werden aan de (natuur)beheerders van de waterpartijen met Kamsalamander een (beperkt) aantal 
vragen gesteld. Tijdens de terreinbezoeken of door middel van e-mails werd bij de desbetreffende 
beheerder gepolst naar de kennis van voorkomen van de Kamsalamander voor de aanvang van het 
project ‘De Kamsalamander in Vlaams-Brabant’.  

Dit resultaat geldt enkel voor 29 vindplaatsen; de 25 vindplaatsen/populaties die volledig werden 
geïnventariseerd en de vier die gedeeltelijk werden geïnventariseerd. Op deze 29 locaties werd in de 
periode 2009-’11 voortplanting vastgesteld (desondanks kunnen we voor Kesterbeek Zuid en de 
Dorent geen staat van instandhouding voor het criterium ‘toestand van de populatie’ opmaken). 

1/ Kennis van voorkomen van de Kamsalamander: 
Op 17 locaties met Kamsalamander waren de (natuur)beheerders op de hoogte van het 
voorkomen van de Kamsalamander.
Op 12 locaties was het voorkomen van Kamsalamander niet gekend door (natuur)beheerders.

Eén van de doelstellingen van dit project was het informeren van de natuurbeheerders over het 
voorkomen van de soort omdat er voor de start van het project een kennisleemte over de verspreiding 
van Kamsalamander werd vermoed. Gedurende het project werd duidelijk dat vrij veel beheerders van 
natuurgebieden niet op de hoogte zijn dat de Kamsalamander in de regio en/of specifiek natuurgebied 
voorkomt, en bijgevolg ook geen specifieke maatregelen (kunnen) nemen om de soort te beschermen 
en te behouden.  

2/ Tijdens de terreinbezoeken werd een status opgemaakt van het beheer op de verschillende 
vindplaatsen.  

 Op 19 locaties werd(en) de waterpartij(en) beheerd in functie van amfibieën. 
 Op 10 locaties was er geen actief beheer (in functie van amfibieën). 

Hier valt op dat er op meer plaatsen beheer wordt uitgevoerd dan enkel waar het voorkomen van de 
Kamsalamander gekend is. Er zijn dus vindplaatsen Kamsalamander waar er beheerd wordt in functie 
van amfibieën zonder dat men weet heeft van het voorkomen van de Kamsalamander. 

Bovenstaande gegevens resulteren in de volgende grafiek:  

Figuur 26. De toepassing van beheer over de kennis van voorkomen door de beheerders. 

P (beheer/voorkomen gekend) =     11/17 = 0,98; de kans benadert ‘1’.
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Er is geen significante interactie tussen de toepassing van beheer en de kennis van het voorkomen. 
Op de hoogte zijn van de aanwezigheid van Kamsalamanders resulteert dus niet op elke locatie in de 
uitvoering van (specifiek) beheer. Op plaatsen waarvoor niet geweten dat de Kamsalamander er 
voorkomt, zorgt ‘beheer’ er wel voor dat de waterpartij minstens behouden blijft, al dan niet in functie 
van andere amfibieënsoorten (zie onder).  

3/ Er wordt een opdeling gemaakt in de verschillende types beheer: 
o Specifiek beheer, met dit beheer wordt beoogd de Kamsalamander actief te 

behouden en te beschermen. 
o Ander beheer, dit beheer is gericht op het behouden van de waterpartij of in functie 

van het behouden van amfibieën in het algemeen. 

Dit onderscheid in beheer wordt bepaald door kennis van voorkomen van de Kamsalamander. Enkel 
indien men op de hoogte is van het voorkomen van de Kamsalamander kan men specifiek beheren in 
functie van de soort. Er zijn echter verschillen qua uitvoering zowel voor specifiek als voor ander 
beheer. 

We spreken van ‘goed’ beheer wanneer de (natuur)beheerder bewust een hoge succesrate, nl. 
poel(en) met een relatief hoog aantal larven verkrijgt en weet te behouden. ‘Fout’ beheer omvat 
ondermaats beheer of een beheer dat haaks staat op de ecologie van de Kamsalamander (bv. veel te 
diep uitgraven poelen, aanleg van poelen in hypertrofe graslanden, enz.). De term ‘fout’ beheer omvat 
zeer verschillende knelpunten, waarop in deze paragraaf niet diep wordt ingegaan (zie ook onder). De 
term ‘regulier’ beheer omvat o.a. het beheer van een amfibieënpoel, maar ook het beheer van een 
tuinvijver. De term ‘geen’ beheer slaat op waterlichamen die al jarenlang onaangeroerd bleven (lees 
achterstallig beheer). 

Tabel 8. Overzicht van de verschillende types beheer en de uitvoering van deze types beheer.  
Type gebied Goed Fout Geen Regulier Geen Totaal
Natuurgebied 4 6 3 3 2 18
Buiten natuurgebied 1 2 1 3 4 11

Totaal 5 8 4 6 6 29

Specifiek beheer 17 gebieden
Ander beheer 12 gebieden

Slechts op vijf locaties wordt zeer gericht en succesvol beheerd in functie van het behoud van de 
Kamsalamander. In bijna één op vier gevallen (8 op 29 locaties) gebeurt specifiek beheer op foutieve 
wijze, nl. niet op maat van de soort of wordt het beheer ondermaats uitgevoerd. Opvallend is dat in 
natuurgebied op zes locaties een fout beheer en op drie locaties geen beheer wordt uitgevoerd. Op 
drie locaties in natuurgebied wordt er een regulier beheer gevoerd waar de Kamsalamander baat bij 
heeft. Dit betreft meestal de aanleg van (een) amfibieënpoel(en).

Op vindplaatsen in het buitengebied wordt er relatief weinig specifiek beheer uitgevoerd en het is 
bovendien weinig succesvol. Regulier beheer op locaties in het buitengebied bestaat o.a. uit het 
herstellen van een jachtput en de aanleg van een tuinvijver. In totaal blijven er op 29 vindplaatsen met 
Kamsalamanders 10 vindplaatsen/populaties quasi onbeheerd. Dit is bijna één op drie vindplaatsen.  

‘Fout’ beheer 
Op de term ‘fout’ beheer gaan we niet al te diep in in dit rapport, omdat de verschillende foutieve 
toepassingen zeer divers zijn en omdat toepassingen die anno 2011 als ongewenst worden 
beschouwd in oudere literatuur nog als richtlijn werden meegegeven, bv. permanent waterhoudende 
poelen. In het geval dat beheer foutief wordt uitgevoerd wijst alleszins al op enig initiatief, wat niet het 
geval is bij achterstallig of geen beheer. In de gebiedsfiches wordt ‘fout’ beheer amper tot niet 
besproken. De focus ligt er op nuttige beheermaatregelen – beheeradvies. 

4/ De methode van inventarisatie werd bevraagd bij het netwerk lokale inventariseerders: 
 Op 12 vindplaatsen gebeurt doorgaans geen inventarisatie.  
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 Op 11 vindplaatsen wordt regelmatig geïnventariseerd door middel van fuiken. 
 Op 6 vindplaatsen wordt er regelmatig gezocht naar larven (of juvenielen). 

Tijdens enkele terreinbezoeken kregen bepaalde vrijwilligersgroepen een eerste introductie in het 
inventariseren naar larven van de Kamsalamander. Het determineren van de larven gebeurde in het 
bijzijn van de projectmedewerker. Er werd eveneens uitleg verschaft over de nodige richtlijnen en 
vergunningen nodig om amfibieën te mogen inventariseren. 
Heel wat mensen zijn op de hoogte dat inventarisatie voornamelijk in het voorjaar en met fuiken 
gebeurt, maar scheppen naar larven in juni-juli wordt bijna niet toegepast. Het belang van een 
waarneming van een adult wordt doorgaans overschat, de noodzakelijkheid om larven te monitoren 
wordt dan weer danig onderschat.  Monitoring van larven maakt evaluatie van het beheer mogelijk. 
Het vinden van een adult geeft enkel aan- of afwezigheid van de soort aan.  

5.3.4. Bespreking  
De Kamsalamander wordt anno 2011 relatief weinig aangetroffen in voortplantingshabitat waar de 
soort in het verleden vaak voorkwam zoals meanders, veedrink- en bronpoelen. Waarschijnlijk is dit 
habitat niet meer voorhanden of niet meer in de oorspronkelijke vorm. Tal van veedrinkpoelen zijn 
gedempt of zijn hypertroof, en meanders zijn vaak verland of ingericht als visvijver. Er werd in drie 
afgesneden meanders voortplanting vastgesteld, maar deze meanders liggen allen in hetzelfde 
natuurgebied. Er werden drie waterpartijen, twee bronnen en één bospoel, gevonden die 
waarschijnlijk het oorspronkelijk voortplantingshabitat benaderen. Deze drie waterpartijen worden allen 
gevoed met (zuiver) grondwater. Twee van deze drie waterpartijen worden echter al meerdere jaren 
vervuild door inspoeling van meststoffen uit akkers. 

Kamsalamanders in Vlaams-Brabant worden vooral waargenomen in amfibieënpoelen en andere 
kleine waterpartijen. Creemers & Van Delft (2009) stellen eveneens dat de Kamsalamander in 
Nederland veruit het meest wordt aangetroffen in poelen en kleine waterpartijen. Habitatcodering wijst 
verder uit dat kleine rivierbegeleidende wateren, en in mindere mate sloten, afwateringsgrachten en 
vennen geschikt zijn als voortplantingshabitat. In Vlaams-Brabant werden in slechts twee grachten en 
één afwateringsgracht Kamsalamanders aangetroffen. Vennen en (kleine) rivierbegeleidende wateren 
zijn in Vlaams-Brabant slechts in zeer beperkte mate aanwezig (uitgezonderd enkele meanders). Meer 
dan de helft van alle voortplantingspoelen in Vlaams-Brabant zijn amfibieënpoelen. 

Mogelijk is er een (beperkt) waarnemerseffect: vooral dan in amfibieënpoelen in natuurgebied. 
Amfibieënpoelen worden meestal aangelegd op plaatsen waar het voorkomen van de 
Kamsalamander al gekend is en waar beheerders specifieke inspanningen leveren voor het behoud 
van de lokale amfibieëngemeenschap. Hier wordt vaak meer geïnventariseerd dan in waterlichamen 
buiten natuurgebied, die in veel gevallen ontoegankelijk zijn. 

Ondanks het feit dat er meer populaties Kamsalamander in natuurgebied dan buiten natuurgebied 
worden aangetroffen, én er meer voortplantingspoelen in natuurgebied dan buiten natuurgebied 
worden opgetekend, is de voortplantingsratio in natuurgebied min of meer gelijk aan die in de rest van 
het buitengebied. Verschillende natuurgebieden bestaan grotendeels uit voormalige landbouwgronden 
die meestal oververzadigd met fosfaat en stikstof zijn. Er is in een aantal gevallen weinig tot geen 
verschil in kwaliteit in poelen in en buiten natuurgebied. In natuurgebieden zijn er daarentegen 
meestal wel meer voortplantingspoelen per populatie aanwezig en dankzij de Hyladatabank weten we 
dat er in verschillende natuurgebieden frequenter voortplanting wordt vastgesteld, wat maakt dat 
populaties in natuurgebied veeleer duurzamer zijn. Bovendien wordt er aangenomen dat de algemene 
natuurkwaliteit in natuurgebieden door regulier beheer op termijn zal toenemen, terwijl die buiten 
natuurgebied helaas eerder zal (blijven) afnemen. 

Twaalf vindplaatsen waren voor aanvang van het project ongekend door lokale (natuur)beheerders. 
Indien men niet op de hoogte is van het voorkomen, kan men niet (gericht) beheren of inventariseren 
in functie van de Kamsalamander. De Hyladatabank is de centrale databank voor waarnemingen van 
amfibieën en reptielen. De website www.waarnemingen.be is een databank voor losse waarnemingen. 
Dankzij beide databanken beschikken we over het merendeel van de gekende data van 
Kamsalamanders. Dankzij dit project kon deze kennis worden overgebracht aan de verschillende 
(natuur)beheerders. 
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Het lijkt het er echter sterk op dat kennis van voorkomen van de Kamsalamander niet per se leidde tot 
de uitvoering van gericht beheer. Bovendien leidt kennis van het voorkomen en/of specifieke interesse 
van beheerders niet altijd tot de uitvoering van goed beheer. In totaal zijn 18 populaties 
Kamsalamander in Vlaams-Brabant gedeeltelijk bedreigd door een gebrek aan (goed) beheer. 
Verschillende, negatieve invloeden liggen natuurlijk aan de basis dat intensief beheer aan de orde is. 
Slechts vijf populaties worden zeer gericht en met succes beheerd. Dankzij een betere kennis van het 
voorkomen en dankzij een betere kennis van bepaalde beheermaatregelen, hopen we althans dat tal 
van populaties in de nabije toekomst erop vooruit zullen gaan. 

Specifiek beheer buiten natuurgebied scoort niet bijzonder goed, maar dat valt o.a. te verklaren 
doordat een aantal regionale landschappen nog maar enkele jaren actief zijn (lees opgericht). In het 
merendeel van de gevallen gebeurt een specifieke werking in functie van de Kamsalamander dus nog 
maar zeer recent. De nauwgezette samenwerking gedurende het project zal de uitvoering 
waarschijnlijk verbeteren. Daarentegen moeten we steeds voor ogen houden dat het beheren van 
voortplantingspoelen in de rest van het buitengebied meestal veel moeilijker is dan in natuurgebied. 
Regionale landschappen kunnen particulieren bovendien enkel ondersteunen bij de aanleg van 
nieuwe poelen, in het geval deze daartoe bereidwillig zijn.  

Regulier beheer van waterpartijen buiten natuurgebied dient te gebeuren door de particuliere 
eigenaars. Gericht beheer van voortplantingspoelen van Kamsalamander vergt heel wat specifieke 
kennis en in veel gevallen heel wat middelen. Er dient bekeken te worden of specifieke subsidies voor 
het onderhoud van voortplantingshabitat van de Kamsalamander en bij uitbreiding andere zeldzame 
amfibieënsoorten in de toekomst mogelijk zijn. Het is zeer onwaarschijnlijk dat particulieren op zeer 
korte termijn voldoende kundig zullen worden zodat poelen optimaal beheerd worden, en dat diezelfde 
mensen honderden tot duizenden euro’s over hebben voor het beheer van een voortplantingspoel… 
In veel gevallen zullen poelen onbeheerd blijven en zullen de bijhorende populaties Kamsalamander 
uiteindelijk uitsterven. Anno 2011 dreigt ongeveer een derde van de provinciale populaties 
Kamsalamander in het buitengebied uit te sterven door een gebrek aan ondersteuning en financiële 
middelen voor het beheer van waterpartijen met Kamsalamander. 

Een gestandaardiseerde monitoring van Kamsalamander bestaat (nog) niet. De inzet van 
verschillende vrijwilligers en het bestaan van de Hyladatabank zorgen echter dat een deel van de 
populaties relatief goed opgevolgd en gedocumenteerd wordt. Inventarisatie van adulten gebeurt vrij 
regelmatig, waarnemingen van larven gebeuren eerder toevallig. Monitoring dient te bepalen of 
beheermaatregelen succesvol zijn en/of het huidige beheer dient te worden voortgezet. Er wordt 
verwacht dat inventarisatie naar larven zal toenemen, nadat het belang ervan is toegelicht. 
Verschillende natuurbeheerders hebben zich reeds aangemeld voor een vergunning.  Er is alvast een 
toenemende trend wat betreft het centraliseren van data. Vnl. dankzij www.waarnemingen.be worden 
waarnemingen van Kamsalamanders ingezameld die anders in beperkte kring gekend zouden blijven. 

5.3.5. Conclusie 
We durven stellen dat het project ‘Kamsalamander in Vlaams-Brabant’ een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd aan: 

- Een betere kennis van het voorkomen van de Kamsalamander in Vlaams-Brabant door de 
(natuur)beheerders. 

- Het in kaart brengen van goed versus fout, of geen beheer (zie verder, Hoofdstuk 6 – 
Knelpunten en beheer), en het uitleggen van deze verschillen aan de (natuur)beheerders. 

- Een betere kennis van de verschillende inventarisatiemethodes door (natuur)beheerders en/of 
inventariseerders. 

We concluderen dat dit projectluik zeer belangrijk is voor het behoud en de bescherming van de 
Kamsalamander in Vlaams-Brabant. Wanneer natuurbeheerders actief worden betrokken bij dergelijke 
studieopdrachten, verhoogt de kans op succesvolle maatregelen. Naast het feit dat belangrijke kennis 
werd uitgewisseld, kreeg de auteur van voorliggend rapport daarenboven een beeld van welke 
beheermaatregelen haalbaar zijn voor de (lokale) beheerder(s) en een beter zicht op zeer specifieke 
knelpunten (zie hoofdstuk 7 – gebiedsfiches). 
Aangezien er in het verleden vaak verkeerde of (te) beperkte beheermaatregelen werden genomen, 
en/of het feit dat lokale beheerders niet altijd op de hoogte waren van het voorkomen van 
Kamsalamander, zal er in de toekomst wel heel wat initiatief moeten worden genomen om de vele 
noodzakelijke, achterstallige werken uit te voeren.  
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5.4. Educatieve activiteiten, terreinbezoeken en 
beheerwerken

5.4.1. Educatieve activiteiten 
Er vonden gedurende het project acht educatieve activiteiten plaats, zowel voor een algemeen als een 
gespecialiseerd publiek. De lezingen/voordrachten handelden over inheemse amfibieën en hun 
ecologie, het specifieke beheer i.f.v. Kamsalamander en andere zeldzame amfibieënsoorten en/of een 
tussentijdse stand van zaken van dit project. 

De educatieve activiteiten ‘Praktisch Natuurbeheer Amfibieën’ en bijhorend overleg met 
natuurpuntafdelingen, medewerkers van de regionale landschappen in Vlaams-Brabant, het ANB, de 
VLM en Brakona dienden om nieuwe inzichten uit te wisselen en te bespreken om zo de bestaande 
werking rond poelen en/of de Kamsalamander van deze instanties te optimaliseren. Op de 
bijeenkomst ‘hefboom Beekdalen’ van SOLABIO kwam een groep experts uit Vlaanderen en 
Nederland samen in het teken van de aanleg van en het herstel van poelen en vijvers. Op die dag 
werd een terreinbezoek georganiseerd in het Wijgmaalbroek waar vijf nieuwe poelen bezocht werden. 
De aanleg van deze poelen werd ingeleid door het project ‘De Kamsalamander in Vlaams-Brabant’ 
(zie verder, paragraaf 5.4.3.). 

Tabel 9. Overzicht van de lezingen en overlegmomenten over amfibieën, beheer in functie van 
amfibieën, al dan niet met een focus op Kamsalamander.  

Ja
ar

Educatie
activiteiten publiek

de
el

ne
m

er
s

Locatie Inhoud
2009 Lezing CVN Algemeen publiek 15 Stadhuis Amfibieën,

Aarschot
met focus op
Kamsalamander

2009
Praktisch
natuurbeheer Natuurpunt Haacht, 21 Sporthal

Natuurbeheer i.f.v.
Kamsalamander

amfibieën Natuurpunt Zemst, Wespelaar
Natuurpunt Vilvoorde

2010 Jaarvergadering NWG Dijleland 18 Heverlee
Stand van zaken
Dijleland

NWG Dijleland
2010 Brakona Contactdag Vrijwilligersweefsel 120 Provinciehuis Stand van zaken

Brakona Leuven project Kamsalamander

2010
Praktisch
natuurbeheer Natuurpunt Aarschot 9 Natuurbeheer
amfibieën i.f.v. Kamsalamander

2010 Solabio bijeenkomst Solabio partners 15 Wijgmaal
Natuurbeheer i.f.v.
amfibieën

2010
Praktisch
natuurbeheer Regionale Landschappen, 6 Natuurpunt

Natuurbeheer i.f.v.
Kamsalamander

amfibieën ANB
Stand van zaken
Vlaams Brabant

en Brakona
2011 Terreinbezoek Natuurpunt Haacht, 11 Haacht Uitgevoerd beheer VLM

Antitankgracht Milieuadviesraad Haacht Antitankgracht
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Uitgezonderd één overlegnamiddag met de projectpartners; de regionale landschappen, ANB en 
Brakona, kwamen al deze activiteiten spontaan tot stand op vraag van verschillende 
verengingen/instanties. Uit de daaropvolgende medewerking van verschillende vrijwilligers of 
verenigingen die deze activiteiten bijwoonden, besluiten we dat deze activiteiten een succes waren. 
Uiteindelijk vonden de meeste ‘uiteenzettingen’ plaats op terrein. Van de 39 vindplaatsen werden er 
23 bezocht in het gezelschap van een natuurbeherende instantie en/of een lokale werkgroep. Er was 
contact met beheerders van nog eens negen andere populaties. Er wordt geconcludeerd dat de 
medewerking uitermate succesvol was. 

Figuur 27. Begeleid bezoek met de Milieuadviesraad van Haacht aan de Antitankgracht in Haacht 
en de pas aangelegde poelen. (foto Iwan Lewylle) 

Figuur 28. De Kamsalamander weet heel wat los te maken bij mensen. De soort dient zelfs als 
‘uithangbord’ voor natuurgebieden en heeft in de Getevallei in Linter zelfs een lokale naam gekregen, 
nl. de ‘Getedraak’. (foto Kevin Lambeets) 
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5.4.2. Terreinbezoeken 
Er vonden 23 terreinbezoeken plaats in de periode mei 2009 - sept. 2011. Verschillende medewerkers 
van regionale landschappen, ANB, Natuurpunt Beheer, de VLM en de stad Leuven gingen mee op 
terrein, maar vooral lokale vrijwilligers van Natuurpunt en Hyla namen deel aan de terreinbezoeken. 

Tabel 10. Overzicht terreinbezoeken met verschillende instanties in 2009-‘11. (Locatie/gemeente met 
een * zijn (natuur)gebieden waarvoor er geen historische waarnemingen van Kamsalamander gekend 
zijn. Er werd geïnventariseerd d.m.v. een schepnet, maar zonder resultaat. Deze gebieden komen in 
voorliggend rapport niet meer aan bod, uitgezonderd zeer beperkt in Hoofdstuk 7 – Gebiedsfiches.) 

Ja
ar Terreinbezoek met natuurbeherende

instantie Locatie / Gemeente be
he

er

st
ud

ie

2009 ANB Wachtbekken Hoeleden Miskom* x
2009 Natuurpunt Glabbeek, Velpe Mene Velpevallei Glabbeek* x x
2009 Provincie Vlaams Brabant en Brakona Getebos x
2009 ANB, Provincie Vlaams Brabant en RLNH Walenbos* x x
2009 RLNH en lokale vrijwilligers Vorsdonkputten en Demermeanders x x
2009 Natuurpunt Opwijk en RLGC Dokkenebos en het Trot x x

2009 Natuurpunt Bekkevoort
Papenbroek en Molenbeek –
Wersbeek* x x

2009 RLZZZ Liedekerkebos en omgeving, en Ternat x x
8

2010 Natuurpunt Linter en Kortenaken Doysbroek, Viskot en Heibos x x
2010 Natuurpunt Zemst Dorent en Kesterbeek Noord x x
2010 Natuurpunt Vilvoorde Bomputten x x
2010 ANB Meerdaalwoud x x
2010 Natuurpunt Wijgmaal, RLD en Stad Leuven Dijlemeanders en Wijgmaalbroek x
2010 Natuurpunt Haacht en VLM Antitankgracht en Haachts Broek x x
2010 Natuurpunt Betekom Demerbeemden x x
2010 RLZZZ Herne en Tollembeek x x
2010 RLZH Getevallei x x

9
2011 Natuurpunt Liedekerke Liedekerkebos en de Vallier x x
2011 Natuurpunt Dendervallei, RLZZZ en ANB Sint Pieters Kappele en Tollembeek x x
2011 Natuurpunt Rillaar Tienbunderbos x x
2011 Natuurpunt Herent Kastanjebos* x

4

5.4.3. Beheerwerken 
Bij aanvang van het project werd er beoogd beheerwerken te faciliteren waar noodzakelijk én 
mogelijk. In samenwerking met Natuurpunt Beheer vzw, Regionaal Landschap Dijleland, Regionaal 
Landschap Noord Hageland, Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën, ANB, VLM en 
verschillende natuurpuntafdelingen werd een eerste reeks aan maatregelen uitgevoerd en/of op de 
agenda gezet. Gedurende dit project werd een tweede provinciaal project opgestart; Natuurpunt 
Beheer kon zo starten met de aanleg en herstel van zeven poelen in vijf natuurgebieden in het 
oostelijke deel van Vlaams-Brabant.  

Er werden uiteindelijk 12 poelen aangelegd, en twee poelen en één vijver werden hersteld. Een gracht 
werd geschoond en opgedeeld in zes compartimenten. Tijdens drie terreinbezoeken werd de aanleg 
van 20 nieuwe poelen uitgewerkt: de locaties werden vastgelegd en de manier van aanleg werd 



De Kamsalamander in Vlaams-Brabant    40 
Verspreiding, ecologie en beheer 

doorgenomen. De eerste contacten werden gelegd om een tiental poelen over vijf verschillende 
locaties te herstellen in de toekomst. 

Tabel 11. Overzicht terreinrealisaties in 2009-2011. Verschillende van deze projecten gebeurden in 
overleg/samenwerking met de projectmedewerker van Natuurpunt Studie. 

Waar Wat Status in samenwerking met
Aronst Hoek 2 poelen aangelegd Uitgevoerd Natuurpunt Geetbets

Heibos Gelbergen
1 vijver drooggelegd i.f.v.

afvissen Uitgevoerd Natuurpunt Kortenaken
en 1 poel aangelegd

Viskot 2 poelen geschoond Uitgevoerd Natuurpunt Linter
Aardgat 1 poel aangelegd Uitgevoerd Natuurpunt Tienen

Antitankgracht
Gracht gecompartimenteerd

in 6 delen Uitgevoerd VLM en Natuurpunt Haacht
2 poelen aangelegd Uitgevoerd

Wijgmaal 5 poelen aangelegd Uitgevoerd RLD en Natuurpunt Wijgmaal
Tienbunderbos 3 poelen Gepland RLNH en Natuurpunt Rillaar
Dijlemeanders 1 poel Uitgevoerd RLD en Stad Leuven

Demerbeemden 2 poel Gepland
RLNH en Natuurpunt

Betekom
Getebos 15 poelen Gepland Provincie Vlaams Brabant
Herent Aanleg poel Contact WBE Herent

Tollembeek Herstel poel Contact RLZZZ
De Vallier Herstel poel Contact Natuurpunt Liedekerke

Meerdaalwoud Herstel poelen Contact ANB
Liedekerke Herstel landhabitat poel Contact RLZZZ

Figuur 29. Graafwerken in Gelbergen, Kortenaken. De aanleg van een nieuwe poel in kleinschalig 
landschap moet er het lokale behoud van de Kamsalamander garanderen. (foto Iwan Lewylle) 
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5.4.4. Bespreking 
De Kamsalamander spreekt zonder meer tot de verbeelding van heel wat mensen. Het hoge aantal 
lezingen en terreinactiviteiten doet concluderen dat dit project op heel wat interesse kon rekenen. 
Overleg en discussies i.f.v. het optimaliseren van het beheer vonden op meer dan de helft van alle 
vindplaatsen plaats. De terreinbezoeken en educatieve activiteiten leidden bovendien tot de deelname 
van heel wat vrijwilligers bij de projectinventarisatie en tot de uitvoering van heel wat 
beheermaatregelen.  

Daarnaast was er ook een verregaand engagement van het professionele circuit. Er werd uitgebreid 
invulling gegeven aan de vooraf gemaakte afspraken van dit project. De samenwerking met de 
regionale landschappen, Natuurpunt Beheer en de VLM in het kader van dit project wordt als zeer 
constructief en doeltreffend beschouwd. Er vond meermaals overleg plaats en er werden verschillende 
terreinbezoeken georganiseerd in functie van reeds geplande of nieuwe beheerwerken. Gedurende 
het project werden er op vier locaties met Kamsalamanders (extra) voortplantingshabitat aangelegd. In 
de nabije toekomst zullen er nog werken worden uitgevoerd. 

Wanneer natuurbeheerders een duidelijk beeld krijgen van wat men kan doen om een bepaalde 
populatie te redden, gaan ze meestal meteen aan de slag. Begeleiding van bepaalde werken is 
meestal wel vereist, maar eenmaal de vereiste maatregelen duidelijk zijn, worden deze relatief goed 
uitgevoerd (zie ook Hoofdstuk 6 – Knelpunten en beheer).  

5.4.5. Conclusie  
Het betrekken van vrijwilligers en natuurbeheerders bij zowel de inventarisaties, het uitwerken van tal 
van beheermaatregelen en het sensibiliseren van nieuwe mensen en instanties was misschien wel het 
belangrijkste luik van het project. Zonder het enthousiasme en de medewerking van al deze mensen 
zou de uitvoering van dit project veel minder succesvol zijn geweest.  

Het is bovendien hoopgevend voor de bescherming en het behoud van de Kamsalamander dat de 
soort doorgaans op zo veel belangstelling kan rekenen.  
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6. Knelpunten en beheer(maatregelen) 

6.1. Inleiding 
Door verandering van landgebruik verdwijnt er heel wat natuur in het Vlaamse landschap. Tal van 
processen en ingrepen zoals verlanding, habitatvernietiging, vermesting, verdroging, versnippering, 
enz…, hebben een negatieve impact op het land- en voortplantingshabitat van de Kamsalamander, 
zowel in natuurgebied als in het buitengebied. Bovenstaande knelpunten zijn meestal goed gekend, 
maar dienen veeleer op Vlaamse of regionale schaal te worden aangepakt (bv. MestActiePlan). 
(Natuur)beheer kan echter op lokaal niveau bepaalde negatieve invloeden voorkomen of ongedaan 
maken.

Ondanks het feit dat er behoorlijk wat poelen actief worden beheerd in functie van de Kamsalamander 
en andere amfibieënsoorten, doet de Kamsalamander het in Vlaams-Brabant alvast niet goed (zie 
Hoofdstukken 5.1 & 5.3). Een aantal belangrijke beheertoepassingen zijn dan wel gekend, indien er 
aan één aspect niet wordt voldaan en/of één specifieke beheermaatregel niet (frequent) wordt 
toegepast, dan kan het habitat ongeschikt zijn of worden.  

Er zijn bovendien verontrustend 
veel poelen met zeldzame 
amfibieënsoorten die amper of 
geen gepast beheer krijgen (zie 
o.a. Hoofdstuk 5.3). Moeten we 
ons gelukkig prijzen dat er nog 
zeldzame soorten buiten 
natuurgebied voorkomen, of 
moeten we ons toch eerder 
zorgen maken over het feit dat 
de kwaliteit van het habitat in 
de rest van het buitengebied 
meestal (zeer) slecht is? In 
ieder geval hebben dergelijke 
populaties weinig 
toekomstperspectief omdat ze 
het vaak moeten redden met 
één voortplantingspoel: ze zijn 
bijgevolg weinig resistent tegen 
calamiteiten zoals ziektes, 
genetische drift, enz… 

Figuur 30. Niet alle poelen met zeldzame amfibieën worden (goed) beheerd. Deze poel (niet 
zichtbaar) in Peer is het voortplantingshabitat van Knoflookpad en Kamsalamander. Het landhabitat 
bestaat uit maïsakker, sterk eutroof weiland en hoge boomopslag, hierdoor wordt de poel zwaar 
beschaduwd en is ie zeer voedselrijk. Sinds 2010 wordt hier een beter beheer toegepast dankzij een 
provinciaal project (regelmatig schonen en gedeeltelijke kapping van de boomopslag). Heel wat 
poelen met zeldzame soorten blijven echter verstoken van beheer. (foto Iwan Lewylle) 

In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op specifieke knelpunten vastgesteld in de provincie 
Vlaams-Brabant. (Nieuwe) beheertoepassingen/-ervaringen komen vooral uit de provincie Limburg, en 
in mindere mate uit Vlaams-Brabant en uit het Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en –polders, 
West-Vlaanderen. Er werd heel wat (buitenlandse) literatuur geraadpleegd. We behandelen echter 
een beperkt aantal habitattypes en infrastructuren waarin de Kamsalamander in Vlaanderen voorkomt. 

Er zijn twee rapporten/boeken die we aanbevelen in functie van een algemeen tot een zeer specifiek 
beheer (in andere habitattypes) en verschillende inventarisatiemethodes: 

- Een zeer omvangrijk en volledig rapport (Engelstalig); ‘Great Crested Newt – Conservation 
Handbook’ (Langton et al., 2001). 

- Een Nederlandstalig werk dat natuurbeheer in functie van alle inheemse amfibieën en 
reptielen behandelt; ‘Praktisch natuurbeheer: amfibieën en reptielen’ (Van Uchelen, 2006).
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6.2. Knelpunten en beheer 
Ondanks het feit dat er nog steeds heel wat waterpartijen in Vlaanderen verdwijnen, zijn er heel wat 
(natuurbeherende) instanties die tal van inspanningen leveren om poelen en vijvers te behouden en 
aan te leggen in Vlaams-Brabant, en de rest van Vlaanderen. Omdat deze poelen vaak worden 
aangelegd of beheerd door (professionele) natuurbeheerders, zijn er al een aantal gangbare 
beheermaatregelen die worden toegepast bij de aanleg en/of het reguliere beheer van een poel. In 
een aantal gevallen echter, blijken deze toepassingen onsuccesvol. En het is de beheerders niet altijd 
duidelijk waarom deze maatregelen niet succesvol zijn. 

We beschrijven verschillende knelpunten en bijhorende impact. Verder lichten we toe hoe bepaalde 
beheermaatregelen ongewild onsuccesvol is en/of zelfs kan leiden tot een ander knelpunt. Per 
knelpunt worden een aantal (nieuwe) beheertoepassingen opgelijst die het probleem dienen te 
verhelpen. 

In Hoofdstuk 7 - Gebiedsfiches wordt voor elke populatie de aanwezige knelpunten in detail 
beschreven en hoe bepaalde beheermaatregelen de invloed van deze knelpunten kunnen milderen of 
ongedaan maken.  

6.2.1. Landhabitat 

6.2.1.1. Vernietiging van het landhabitat 
Knelpunt: Het verdwijnen van landhabitat door (ruil)verkavelingen, de aanleg van industrieterreinen, 
maar ook verbossing zorgen ervoor dat heel wat geschikt landhabitat verdwijnt. Dergelijke 
‘omvormingen’ zijn meestal onomkeerbaar en worden bijgevolg niet verder besproken. Het verdwijnen 
van geschikt landhabitat door het verwijderen van kleine landschapselementen en overhoekjes kan 
(lokaal) meestal wel verholpen worden.  

 Beheermaatregel: De aanleg van haagkanten, houtwallen, bosranden, ruigte, enz… creëert 
zowel in natuurgebied als buiten natuurgebied landhabitat om in te foerageren. Soorten als 
Sleedoorn Prunus spinosa en Meidoorn Crataegus spec. worden geprefereerd omdat ze ook 
voor vele andere diersoorten waardevol zijn. Andere soorten struiken en bomen zullen zich 
spontaan vestigen in deze struwelen. De aanleg van structuurrijke ruigtes is eveneens 
aangewezen. Geschikt landhabitat en/of corridors kunnen o.a. worden gecreëerd door de 
aanleg van structuurrijke (erosie)stroken langsheen waterlopen.  

Opmerking: let bij de aanplant op dat geen botanisch waardevolle perceelsranden (zogenaamde 
‘prikkeldraadvegetaties’) beplant worden. Dit zijn vaak de enige restpopulaties van bijzondere 
plantensoorten. Deze schraal begroeide zones of in andere gevallen ruigtezones zijn vaak rijk aan 
insecten en daardoor wellicht belangrijke foerageerplekken voor onder meer Kamsalamander. 

6.2.1.2. Afname van kwaliteit van het landhabitat 
Knelpunt: De kwaliteit van het landhabitat wordt zwaar beïnvloed door (zeer) intensief agrarisch 
gebruik. Habitat dat historisch gezien vrij geschikt was, neemt al maar af in kwaliteit door vermesting, 
gebruik van pesticiden, afwatering, en nivellering van de bodem. Akkers en weilanden zijn anno 2011 
nog weinig geschikt als landhabitat. Vermesting en het gebruik van pesticiden hebben een negatieve 
invloed op het voedselaanbod, terwijl nivellering en afwatering een minder structuurrijke en drogere 
bodem tot gevolg hebben, wat het aanbod aan schuilplaatsen en foerageergebied verlaagt. Zware 
kwaliteitsafname kan in veel gevallen worden gelijkgesteld aan habitatvernietiging.  

In natuurgebieden is er meestal meer en beter landhabitat voorhanden, hoewel bepaalde beheer-
maatregelen ook een negatieve invloed kunnen hebben. (Sterk) eutrofe graslanden worden vaak 
meerdere keren per jaar gemaaid. Dit maaien en afvoeren van de vegetatie dient om verarming van 
de bodem te verkrijgen. Verarming van de bodem heeft op lange termijn veelal een positieve impact 
op de soortenrijkdom en de structuur van de vegetatie. Meerdere maaibeurten per jaar houden de 
grasmat echter kort en structuurarm. Te intensief beheer zorgt op korte termijn echter, onbedoeld, 
voor minder geschikt landhabitat (Spikmans et al., 2007). 

Te intensief maaibeheer kan bovendien veel slachtoffers maken. In structuurrijke pitrusrijke 
graslanden worden lokaal honderden Boomkikkers gevonden (mond. med. Peter Engelen). Het 
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(volledig) omvormen van dergelijke vegetatietypes is in bepaalde natuurgebieden met hoge 
dichtheden aan (zeldzame) amfibieën niet aangewezen. 

 Beheermaatregel: Buiten natuurgebied worden best structuurrijke bufferstroken, voornamelijk 
rondom het voortplantingshabitat, aangelegd. Ruigte en struweel met een structuurrijke 
ondergroei zijn in veel gevallen geschikt als landhabitat. Hoe groter de oppervlakte 
bufferstrook hoe beter (Oldham et al., 2000). Ruige, structuurrijke vegetaties rondom poelen 
zijn bv. voor Boomkikkers zeer gegeerd habitat. Ook de Kamsalamander vindt in dergelijke 
vegetaties een vochtig habitat om in te foerageren. Indien bepaalde vegetaties te waardevol 
zijn om te laten verruigen, kan er overwogen worden om bv. takkenwallen als schuilplaats en 
foerageergebied aan te leggen (zie figuur 31). 

Ook in natuurgebieden dienen overgangszones tussen graslanden, heide en bos zeer 
geleidelijk te zijn. Mantelzoomvegetaties zijn wenselijk voor heel wat soorten. Maaibeheer 
dient plaatselijk, vooral rondom de poelen, minder intensief en/of gefaseerd te gebeuren. 
Ruigtes met pitrus, bramen en brandnetels zijn interessant voor heel wat soorten spinnen, 
sprinkhanen, kevers, en amfibieën en reptielen, zeker indien ze aanpalen aan schrale, 
bloemrijke graslanden. 

Figuur 31. In bepaalde natuurgebieden legt men takkenhopen als schuilplaats en overwinteringsite 
voor de Kamsalamander aan. (foto Iwan Lewylle) 

6.2.1.3. Versnippering 
Knelpunt: Woonwijken of industriegebieden, maar ook grootschalige akkers en een uitgebreid 
wegennetwerk zorgen ervoor dat grote oppervlaktes land allereerst niet meer geschikt zijn als habitat, 
maar dergelijke infrastructuur is bovendien ook een onoverbrugbare barrière. Onverharde of lokale 
wegen en kleine akkers zijn dit veel minder, maar zorgen zeker ook voor een verminderde migratie. 
Druk verkeer zorgt lokaal in Nederland voor heel wat slachtoffers Kamsalamander (Creemers & Van 
Delft, 2009), terwijl in akkers mogelijk exemplaren omkomen door verdroging of verhoogde predatie.

 Beheermaatregel: De aanleg van corridors tussen en binnen leefgebieden is heel belangrijk 
voor uitwisseling van individuen (nl. uitwisseling genetisch materiaal). Verbindingselementen 
in vrij uitgeklede landschappen verhogen bovendien de oppervlakte aan landhabitat 
aanzienlijk. 

Het probleem van versnipperde natuur dient op een hoger (beleids)niveau te worden 
aangepakt (o.a. ruimtelijke ordening). 
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6.2.1.4. Successie 
Knelpunt: Boomopslag rondom de poelen of emerse vegetatie zorgen ervoor dat zonlicht de poelen 
niet bereikt zodat de waterkolom minder opwarmt. Onderhoud van het landhabitat rondom de poel laat 
meestal (te) lang op zich wachten en/of wordt meestal te kleinschalig uitgevoerd. Men gaat er vaak 
vanuit dat het habitat toch geschikt is, omdat ook in beschaduwde poelen al wel eens adulte 
Kamsalamanders worden gevonden. Verschillende auteurs duiden op een negatief effect van 
beschaduwing van de waterpartij op salamanders (Swan & Oldham, 1994). Vanaf 60% beschaduwing 
is er een nadelig effect op larven van de Kamsalamander (Cooke et al,. 1994). Adulten kunnen echter 
lange tijd overleven in beschaduwde waterpartijen. Bladval zorgt bovendien voor eutrofiëring 
(Boedeltje, 2005; Oldham et. al., 2000) en is eveneens nefast voor het voortplantingssucces (zie 
Hoofdstuk 5.2). 

 Beheermaatregel: Wanneer er slechts een beperkt aantal poelen aanwezig is, is het net heel 
belangrijk dat de aanwezige poelen zonbeschenen zijn. Boomopslag aan de zuidzijde van de 
waterpartij wordt best jaarlijks verwijderd. Het hakhoutbeheer van bomen en/of struikgewas 
rondom poelen wordt vaak handmatig uitgevoerd. Dergelijke inspanningen blijken meestal 
weinig effectief, vanwege te kleinschalig. Het omzagen van grote bomen is intensief en 
tijdsrovend, maar men vindt er relatief makkelijk derden voor die dit uitvoeren in ruil voor de 
houtopbrengst. Indien een grote oppervlakte rondom het voortplantingshabitat verbost is of 
bomen zeer groot zijn, kan er overwogen worden ze te laten kappen door een professionele 
houtvester (of een deskundige particulier). 

Eenmaal bomen of struikgewas zijn verwijderd, dient een gefaseerd beheer d.m.v. 
bosmaaiers en kettingzagen te worden toegepast. Handmatig verwijderen van boomopslag na 
grootschalige werken is weinig haalbaar en dus onsuccesvol. Een nabeheer met bosmaaiers 
en kettingzagen is vaak wel doeltreffend. Jaarlijks een deel van jonge opslag verwijderen, 
vergt minder werk en is relatief makkelijk, maar wordt te weinig toegepast. Maaibeheer tot 
tegen de waterpartij is niet aangewezen (zie paragraaf 6.2.1.2), tenzij het gefaseerd gebeurt. 

Figuur 32. Een gefaseerd maaibeheer rondom of aan de zuidzijde van de poelen is een duurzaam en 
haalbaar beheer. Jaarlijks wordt hier d.m.v. twee bosmaaiers een ruigtestrook aan de zuidzijde 
gecreëerd. Ondanks de overhangende bomen aan de noordzijde bereikt voldoende zonlicht deze poel 
(natuurgebied Viskot) en wordt hier bijna jaarlijks voortplanting vastgesteld. (foto Iwan Lewylle) 
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6.2.2. Voortplantingshabitat 

6.2.2.1. Successie 
Knelpunt: Naast verbossing van het landhabitat, kan ook het voortplantingshabitat verdwijnen door 
o.a. boomopslag in de poel. Successie is een natuurlijk verschijnsel, maar leidt in veel gevallen tot 
(volledige) verlanding van vooral kleine tot middelgrote waterpartijen. Waterpartijen die voor driekwart 
zijn dichtgegroeid, dienen te worden geschoond (Oldham et al., 2000). Indien er maar een beperkt 
aantal voortplantingspoelen aanwezig is, wordt er best vroeger ingegrepen. 

Poelen worden meestal in het najaar geschoond, maar de wijze waarop is doorgaans weinig 
doeltreffend. Schonen van de vegetatie in de poel met bv. een bosmaaier schiet vaak te kort op (zeer) 
voedselrijke bodems of in quasi volledig dichtgegroeide poelen. Zeker wanneer dit niet jaarlijks 
gebeurt. Poelen die lange tijd onbeheerd zijn, vragen een grootschalige inhaalbeweging. Eenmalig 
schonen is meestal niet voldoende voor verwijdering van de overtollige nutriënten van bv. bladval en 
ander organisch materiaal. Eutrofiëring leidt bovendien tot versnelde successie (zie ook paragraaf 
6.2.2.2 - Vermesting). 

Successie van het landhabitat leidt vaak tot verlanding van het voortplantingshabitat.  

 Beheermaatregel: Het maaien van bv. Grote Lisdodde Typha latifolia en Liesgras Glyceria 
maxima in het najaar, een periode waarin het waterpeil het laagst staat, kan als tussentijdse 
maatregel worden toegepast, maar dient veeleer als aanvullend beheer op kraanwerken. Het 
verwijderen van ondergedoken watervegetatie d.m.v. een mesthaak mist in voedselrijke 
waterpartijen meestal zijn doel. Het daaropvolgende jaar zal dergelijke waterpartij opnieuw 
overwoekerd worden door bv. waterpest Elodea sp. Deze beheermaatregelen zijn meestal 
niet toereikend om successie tegen te gaan en/of als verarmingsbeheer. 

Schonen door middel van een kraan is vaak de enige oplossing om verlanding tegen te gaan 
en om voldoende nutriënten te verwijderen (zie ook paragraaf 6.2.2.2.). Tot 80% van de 
vegetatie mag worden verwijderd. Indien beheer zeer lange tijd uitbleef, is volledig schonen in 
bepaalde gevallen echter noodzakelijk, ondanks het feit dat dit algemeen wordt afgeraden 
(Van Uchelen, 2006). Regulier beheer d.m.v. een kraan is dan toch aangewezen aangezien 
kraanwerken veel efficiënter zijn dan manuele werken door een beheerploeg of een groep 
vrijwilligers. 

Het uitgegraven slib wordt al wel eens naast de waterpartij gedeponeerd, zodat uitgegraven 
dieren zich opnieuw naar de poel kunnen verplaatsen. Het uitgraven van slib is net bedoeld 
als verarmingsmaatregel, maar al te vaak spoelt het slib en dus bijhorende nutriënten dan 
opnieuw in de waterpartij. Slib wordt best steeds op enige afstand van de waterpartij, liefst op 
dezelfde plaats, gedeponeerd. Frequent ruimen resulteert niet in per se in grote slibhopen; slib 
klinkt in door uitdroging en oxidatie. Het afvoeren van slib (uit het gebied) wordt soms 
toegepast, maar zorgt voor extra onkosten. Een goed alternatief voor slibruiming zijn 
droogvallende waterpartijen (zie verder paragraaf 6.3.1.1 – Droogvallende waterpartijen). 

6.2.2.2. Vermesting 
Knelpunt 1: Tal van waterpartijen in het buitengebied maar ook in natuurgebied worden vervuild door 
overtollige nutriënten vanuit akkers of hoog productieve cultuurgraslanden. Eutrofiëring door 
huishoudelijk afvalwater komt ook voor, maar is zeer moeilijk tot niet op te lossen door natuurbeheer. 
Hier dienen andere maatregelen te worden uitgevoerd (bv. waterzuiveringsinstallaties).  

Er zijn waterpartijen die helder water bevatten, maar niet geschikt zijn als voortplantingshabitat. Een 
drijvende vegetatie zoals bv. kroos zorgt ervoor dat het water minder snel opwarmt waardoor er 
minder larven metamorfoseren of zelfs alle larven sterven. Helder water is geen goede maat voor de 
trofiegraad van water. Bepaalde heldere waterpartijen ontwikkelen daarnaast in de zomermaanden 
algenbloei van bv. draadalgen (Cladophora), wat tot anoxische omstandigheden kan leiden.  

Waterpartijen met hoge aantallen cyanobacteriën zijn meestal zwaar vervuild. Deze organismen 
kunnen (zeer) giftig zijn voor andere organismen in de waterkolom (Van Wichelen et al., 2006). We 
adviseren om dergelijke waterpartijen niet te beheren tenzij het de enige voortplantingspoel of -vijver 
van een bepaalde populatie betreft. 
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Figuur 33. Deze poel in 
Meertsheuvel, Zoutleeuw heeft 
uitsluitend een drijvende 
vegetatie, te wijten aan 
vermesting. Dergelijke ‘mat’ van  
kroos zorgt er voor dat het 
water minder opwarmt en voor 
een lagere 
zuurstofbeschikbaarheid. (foto 
Iwan Lewylle) 

 Beheermaatregel: Eutrofiëring door vermesting wordt o.a. vermeden door poelen niet in of 
nabij akkers of hypertrofe graslanden aan te leggen. Soortenrijke, weinig tot niet bemeste 
graslanden in het buitengebied worden echter steeds zeldzamer en de kwaliteit van het 
landhabitat rondom veel waterpartijen is de laatste decennia enorm afgenomen. Rondom 
waterpartijen nabij of naast akker(s) kan worden getracht een bufferstrook van minimum 5 m 
breed aan te leggen zodat inspoeling van meststoffen en/of pesticiden beperkt blijft of zelfs 
wordt vermeden. De aanleg van bufferstroken dient meestal te gebeuren in combinatie met 
een schoning van de waterpartij omdat dergelijke poelen meestal al (zeer) voedselrijk zijn. 
Afwateringsgrachten of greppels vanuit akkers of cultuurgraslanden mogen niet aanwezig zijn, 
want zij leiden vervuild water tot in de waterpartij zodat de bufferstroken hun doel missen. 

Wanneer poelen een monotone, drijvende vegetatie hebben, worden deze waterpartijen best 
geschoond d.m.v. kraanwerken. Dergelijke waterpartijen zijn meestal (zeer) voedselrijk 
(Roelofs & Bloemendaal, 1988) en bevatten vaak een dikke sliblaag. Drijvende vegetaties 
beïnvloeden bovendien de zuurstofhuishouding van de waterpartij. De sliblaag moet worden 
verwijderd en de oorzaak van eutrofiëring moet worden verholpen. Ook waterpartijen met 
regelmatig bloeien van draadalgen worden best frequent geschoond.  

Let op: de dichtheid aan kroos kan binnen een seizoen of over jaren sterk verschillen (Spikmans et al., 
2007).  

Knelpunt 2: Het landhabitat waarin natuurbeheerders voortplantingshabitat voor Kamsalamander 
aanleggen is meestal dan wel kleinschalig en gevarieerd, maar vaak ook (zeer) voedselrijk. Heel wat 
graslanden in natuurgebied zijn historisch zwaar bemest, vooraleer ze deel uitmaakten van een 
natuurgebied. In natuurgebied worden waterpartijen bovendien vaak in minder kwaliteitsvolle, zelfs 
hypertrofe graslanden aangelegd met het oog op het behoud van bepaalde soortenrijke vegetaties op 
andere locaties. Kamsalamanders hebben echter nood aan poelen met een goede waterkwaliteit die 
worden gekenmerkt door een gevarieerde, vaak zelfs zeldzame vegetatie (mond. med. Jos Rutten en 
eigen waarnemingen).  
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Figuur 34. Een poel in een (zeer) voedselrijk grasland naast een bosrand. Zowel de historische 
bemesting als bladval maakt deze poel ongeschikt als voortplantingshabitat voor de Kamsalamander. 
Deze poel zal waarschijnlijk op korte termijn dichtgroeien met Liesgras.(foto Iwan Lewylle) 

 Beheermaatregel: Bij het bepalen van een locatie voor de aanleg van nieuw 
voortplantingshabitat dienen percelen met een bepaalde minimumkwaliteit te worden 
uitgekozen. Bij de keuze van een locatie voor de aanleg van poelen moet men gericht zoeken 
naar relatief voedselarme i.p.v. (zeer) voedselrijke graslanden. Al te vaak werden poelen 
aangelegd op voedselrijke locaties om zeldzame vegetaties te sparen. In functie van de 
bescherming van zeldzame vegetaties is dit perfect begrijpbaar. Wanneer poelen bijgevolg 
quasi uitsluitend in de minst kwaliteitsvolle graslanden worden aangelegd, zijn dergelijke 
poelen meestal amper tot niet geschikt als voortplantingshabitat voor Kamsalamanders.  

Poelen in sterk eutrofe tot hypertrofe graslanden dragen amper tot niet bij aan het behoud de 
Kamsalamander. Voor de aanleg van poelen(clusters) dient men op zoek te gaan naar 
mesotrofe tot matig eutrofe graslanden. Geschikte locaties voor het graven van poelen in 
graslanden zijn zones waarvan men weet dat ze weinig tot niet bemest zijn of waarvan dit 
blijkt uit metingen van de fosfaatgehaltes (zie onder) of uit de aanwezigheid van een lage 
schrale vegetatie, die soortenarm tot soortenrijk kan zijn. Men kiest bij voorkeur plaatsen die 
schraal zijn, maar niet botanisch waardevol. Zo ontstaat er geschikt habitat voor de 
Kamsalamander, maar ook voor zeldzame waterplanten. Gustafson et al., (2006) suggereren 
de Kamsalamander zelfs als indicatorsoort voor waterpartijen met een soortenrijke vegetatie. 

Op (voormalige) landbouwgrond is het afgraven van de fosfaatrijke toplaag meestal 
aangewezen, wil men relatief voedselarme poelen verkrijgen. Door middel van het opmeten 
van de Olsen-P concentratie op verschillende dieptes, krijgt men een beeld tot welke diepte 
men de toplaag moet afgraven (Lamers et al, 2005). Het afgraven van een perceel of een 
bepaalde oppervlakte op de locatie waar men een poel wil aanleggen, is in veel gevallen 
noodzakelijk. Het opmeten en analyseren van Olsen-P concentraties wordt ten zeerste 
aanbevolen en gebeurt best door experts. Dergelijke analyses en bijhorende afgravingen 
lijken al maar meer aan de orde. Omvorming van voormalige landbouwgronden naar 
voedselarme natuur door maaibeheer duurt tientallen tot honderden jaren. Heel wat soorten, 
waaronder de Kamsalamander, kunnen dergelijk lange periodes niet overbruggen. 
Begrazingsbeheer levert geen nutriëntenverarming op omdat nutriënten binnen het gebied 
blijven.

Let op: Aan de hand van de vegetatiesamenstelling kan men bepalen of de bouwvoor op een perceel 
moet worden afgegraven of niet. Een dichte vegetatie bestaande uit plantensoorten typisch voor 
(zeer) voedselrijke bodems kan enkel dienen als indicator voor de noodzakelijke verwijdering van de 
toplaag. Een soortenarme vegetatie is dan weer geen indicatie of het afgraven van de bouwvoor aan 
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de orde is. Een gebrek aan bepaalde plantensoorten kan o.a. te wijten zijn aan het ontbreken van een 
zaadbank. Uiteindelijk brengt de P-Olsen methode uitsluitsel. 

Knelpunt: Betreding door vee is een onderschat probleem, ook in geschikt landhabitat. Vee ontlast 
vaak in poelen die bijgevolg op korte tijd door de uitwerpselen (zeer) voedselrijk worden. Vooral in 
kleine poelen wordt het water dan gauw hypertroof en troebel (zie ook figuur 96). Gedeeltelijk of 
volledig uitrasteren van poelen is in veel gevallen noodzakelijk. 

 Beheermaatregel: In begrazingsblokken worden poelen best (deels) uitgerasterd of kan men 
(een) aparte veedrinkpoel(en) voorzien naast de amfibieënpoelen. Op locaties met een 
beperkt aantal voortplantingspoelen worden de waterpartijen best volledig uitgerasterd. 

Figuur 35. Betreding en ontlasting door vee doen een poel met helder water en een gevarieerde 
vegetatie op korte termijn omslaan naar een troebele poel met drijvende vegetatie. Bekijk het resultaat 
van enkele jaren betreding door vee op figuur 96. (foto Iwan Lewylle) 

6.2.2.3. Isolatie en versnippering 
Knelpunt: In heel wat natuurgebieden zijn er meerdere poelen aanwezig, maar wordt er pas een 
nieuwe poel aangelegd telkens wanneer een andere poel ongeschikt is geworden. De aanleg van een 
nieuwe poel krijgt al wel eens voorrang op het beheer van een bestaande poel. Wanneer bepaalde 
poelen onbeheerd blijven, bevatten ze op termijn meestal een kleine, gedegradeerde populatie 
Kamsalamander bestaande uit veelal oude(re) dieren. Ondanks de aanleg van een nieuwe poel op 
korte afstand, is de kans eerder klein dat de nieuwe poel vanuit de gedegradeerde bronpoel zal 
worden gekoloniseerd. Oudere dieren zijn eerder plaatstrouw. Het zijn vooral juvenielen en 
onvolwassen dieren die migreren (Sinch et al., 2003), en net die leeftijdsklasse ontbreekt quasi in 
onbeheerde poelen met gedegradeerde populaties.  

Een kleine populatie heeft sowieso al minder dieren die kunnen migreren, wat de kans op kolonisatie 
van de nieuwe poel door verschillende dieren eveneens verkleind. Er zijn meerdere migrerende dieren 
nodig om een nieuwe poel succesvol te koloniseren. Hoe meer dieren de nieuwe poel bereiken, hoe 
groter de kans op succesvolle voortplanting. Kolonisatie door een laag aantal dieren staat dan weer 
gelijk aan een genetische bottleneck. Daarom is het aangewezen om een bestaande poel met 
Kamsalamanders regelmatig te schonen, naast de aanleg van nieuw voortplantingshabitat. Een 
natuurgebied met een tiental onbeheerde amfibieënpoelen kan zo zelf slechter scoren dan een gebied 
met een drietal frequent onderhouden waterpartijen. 

 Beheermaatregel: Een voortplantingspoel van Kamsalamander wordt best regelmatig 
geschoond. Een verlande en/of beschaduwde poel compenseren door de aanleg van (een) 
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nieuwe poel(en) mist vaak zijn doel. Ondanks het feit dat een hoge dichtheid aan poelen wordt 
geadviseerd, moet geschikt voortplantingshabitat continu beschikbaar zijn. Beter een beperkt 
aantal goed beheerde poelen dan een veelvoud aan (voor Kamsalamander) slecht beheerde 
waterpartijen.  

Wanneer men besluit nieuwe poelen aan te leggen, worden ze best op minder dan 250 m van 
de bronpoel aangelegd, indien mogelijk liefst op minder dan 100 m. Migratieafstanden zijn 
eerder beperkt (Jehle, 2000; Kupfer & Kneits, 2000). Afstanden van meer dan 400 m van de 
bronpoel, zijn niet bevorderlijk voor de kolonisatie van amfibieën (Baker & Halliday, 1999). Zie 
ook paragraaf 6.3.1.2 - Poelenclusters. 

Extra: Verschillende populaties Kamsalamander worden aangetroffen op locaties met een hoog aantal 
poelen (historische situatie, bv. bomputten). Naast het feit dat een hoog aantal poelen aangewezen is 
voor het verkrijgen van metapopulaties, vergroot de kans op geschikt voortplantingshabitat naargelang 
het aantal waterpartijen. Bij een hoog aantal poelen op een relatief kleine oppervlakte, is de kans 
eerder groot dat er minstens één poel regelmatig droogvalt en ook weinig beschaduwd is, en zo 
langdurig geschikt als kraamkamer is. Het voortbestaan van een populatie louter laten afhangen van 
het toeval (kansrekening) is echter niet aangewezen gezien het hoge aantal populaties met een 
ongunstige staat voor het criterium ‘toestand van de populatie’. 

6.2.2.4. Vis  
Knelpunt: Permanent waterhoudende poelen werden lange tijd omschreven als geschikt 
voortplantingshabitat. Door te vermijden dat waterpartijen uitdrogen, moesten larven zo steeds kunnen 
metamorfoseren. Waterpartijen werden bijgevolg vaak (te) diep uitgegraven en werden meestal 
(ongewild) door vis gekoloniseerd. Poelen worden bovendien vaak aangelegd op de meest natte 
locaties, zelfs in overstromingsgebieden of nabij afwateringsgrachten. Door overstromingen worden 
dergelijke waterpartijen frequent gekoloniseerd door vis (o.a. via afwateringsgrachten). 
Overstromingen vanuit beken of rivieren zorgen bovendien ook vaak voor vervuiling. Dergelijke poelen 
zijn hooguit enkele jaren geschikt als voortplantingshabitat, en zijn vaak onherstelbaar (uitgezonderd 
de uitvoering van grootschalige beheerwerken). 

Na verloop van tijd worden dergelijke poelen daarnaast meestal voedselrijk door bladval en/of 
inspoeling van meststoffen/ huishoudelijk afvalwater. In vermestte graslanden waar poelen worden 
aangelegd op de laagst gelegen, vaak natte locaties, zijn deze waterpartijen vaak het verzamelbekken 
van nutriënten en meststoffen. Het volledig verwijderen van een sliblaag in een diepe poel is moeilijk, 
meestal onmogelijk, zelfs met een kraan. Het slib ligt buiten bereik door de diepte en/of wordt bij 
schonen meestal in suspensie gebracht, zodat het slib niet (volledig) kan worden verwijderd.  

 Beheermaatregel: Bij de aanleg van nieuwe poelen moet men overstromingszones 
vermijden. Poelen worden dus best niet aangelegd in of nabij moerassen, vloedgrachten en/of 
natuurlijke waterlopen. Poelen worden al wel eens verbonden met beken en rivieren d.m.v. 
kanalen, maar langsheen deze kanalen vindt vis ook zijn weg naar de poelen. Dergelijke 
kanalen worden ten stelligste afgeraden. 

Poelen die af en toe droogvallen, zijn voor Kamsalamander vaak waardevoller dan permanent 
waterhoudende poelen (Lewylle et al, 2010a) (zie verder, paragraaf 6.3.1.1.). In ondiepe 
poelen is het vaak wel mogelijk om de sliblaag in de droogste periode van het jaar te 
verwijderen. Op optimale locaties staat de laagste grondwaterstand in de nazomer - herfst ca. 
1 m onder het maaiveld (Van Uchelen, 2006). In de periode september – oktober moet een 
poel best net niet of net wel uitdrogen, zodat vis (on)regelmatig verdwijnt. 

Afvissen als beheermaatregel is intensief, niet altijd doeltreffend (afhankelijk van de methode) 
en vergt enige ervaring. Elektrische afvissen is geen goede maatregel voor het herstel van 
voortplantingshabitat voor de Kamsalamander omdat niet alle vis kan worden verwijderd. 
Ditzelfde geldt voor afvissen met netten. Droogleggen is wel doeltreffend maar is een zeer 
arbeidsintensieve beheermaatregel die heel wat praktisch inzicht vergt (zie verder, paragraaf 
6.3.1.3 – Drooglegbeheer van vijvers). 



De Kamsalamander in Vlaams-Brabant    51 
Verspreiding, ecologie en beheer 

Figuur 36. Een fuik met vis (Rivierdonderpad Gobio gobio, Tiendoornige stekelbaars Pungitius 
pungitius, Serpeling Leuciscus leuciscus en Blauwband Pseudorasbora parva). Deze fuik stond vier 
dagen in een poel die naast de vloedgracht van de Kleine Gete ligt. Deze waterlopen overstromen vrij 
regelmatig wat leidt tot de aanwezigheid van vis in de poel. (foto Iwan Lewylle) 

6.3. Nieuwe beheertoepassingen 

6.3.1. Voortplantingshabitat 

6.3.1.1. Droogvallende poelen 
Beheermaatregel: The National Amphibian Survey becijferde dat frequent uitdrogende waterpartijen 
vaker Kamsalamanders bevatten dan waterpartijen die nooit of jaarlijks droogvallen (Swan & Oldham, 
1994). Het droogvallen van een poel met een frequentie van een keer per 10 jaar wordt als gunstig 
beschouwd (Spikmans et al., 2007), maar er zijn tal van poelen die met een hogere frequentie 
droogvallen en ook uitermate geschikt zijn als voortplantingshabitat voor de Kamsalamander. 
Frequent vroegtijdig droogvallen of algemene verdroging is dan weer wel problematisch (Griffiths & 
Williams, 2000). 

Een meer natuurlijk waterregime, inclusief frequent droogvallen, zorgt naast visverwijdering ook voor 
nutriëntenverwijdering. Door denitrificatie treedt er stikstofverlies op. Ijzer in de bodem wordt opnieuw 
geoxideerd zodat het beter fosfaat kan binden (Smolders et al., 2006). Regelmatig droogvallende 
poelen en drooggelegde vijvers hebben alvast tot een forse toename van het aantal Limburgse 
populaties Boomkikker geleid (Lewylle et al., 2010a). Ook F. Van Overstraeten (in Boyen et al., 2005) 
wijst op het belang van (kleine) uitdrogende poelen voor de populatie in Meertsheuvel, Zoutleeuw. 

Let op: Waterpartijen die in het najaar uitdrogen, maar in de wintermaanden overstromen, wat 
opnieuw kolonisatie van vis en/of eutrofiëring mogelijk maakt, zijn dan weer niet geschikt als 
voortplantingshabitat voor de Kamsalamander. Om die reden worden poelen best niet aangelegd in 
overstromingzones (zie ook paragraaf 6.2.2.4). 
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Figuur 37. Een drooggevallen poel (oude bomput) in natuurgebied Tommelen, Hasselt, eind augustus 
2011. Door frequent droogvallen, bevatten dergelijke poelen geen vis gedurende het 
voortplantingsseizoen en is de sliblaag beperkt door mineralisatieprocessen. In het voorjaar bevatte 
deze poel een heldere waterkolom met meerdere larven Kamsalamander. (foto Iwan Lewylle) 

 In praktijk: 
- grondboor gebruiken om de grondwatertafel in september - oktober, de periode met 

de laagste grondwaterstand, te meten. 
- Een vergunning aanvragen voor de aanleg van een poel met bv. een diepte van 1,5 

m, maar de poel niet zo diep uitgraven (bv. tot 1 m). Mocht blijken dat doorheen het 
daaropvolgende voortplantingsseizoen de poel niet voldoende water houdt, dan kan 
men de poel erna nog verder uitdiepen. 

Figuur 38. Deze poel in Betekom valt jaarlijks droog wat deels leidt tot een weelderige, submerse 
vegetatie van sterrenkroos, ondanks het feit dat bladval van aangeplante populieren in de poel 
belandt. Het droogvallen van de poel zorgt voor de mineralisatie van organisch materiaal en zo blijft de 
sliblaag enigszins beperkt.(foto Iwan Lewylle) 
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6.3.1.2. Poelenclusters 
Beheermaatregel: Een poelencluster van bv. drie nabijgelegen poelen zorgt voor enige 
risicospreiding wanneer deze poelen met verschillende dieptes worden aangelegd. Wanneer één poel 
door vis wordt gekoloniseerd, zijn er nog twee andere, visloze poelen beschikbaar als kraamkamer. 
De poelen zullen bovendien door de verschillende dieptes met een verschillende frequentie uitdrogen, 
zodat kolonisatie van vis in een aantal poelen steeds ongedaan wordt gemaakt. Wanneer een diepe, 
grote poel wordt gekoloniseerd door vis zijn er meestal grootschalige beheerwerken vereist om deze 
waterpartij opnieuw geschikt als voortplantingshabitat te krijgen. 

In een (zeer) droog voorjaar zal waarschijnlijk minstens één poel in de cluster voldoende water 
bevatten zodat de metamorfose van larven kan plaatsvinden. In een doorsnee voortplantingsseizoen 
zijn er normaal gezien twee of meer visloze, vegetatierijke poelen in de cluster aanwezig. In de meest 
optimale omstandigheden zelfs drie of meer geschikte poelen.  

Figuur 39. Deze drie bomputten in De Tommelen, Hasselt, vormen onbedoeld een poelencluster. Eén 
poel bevat vis, maar de twee andere poelen niet omdat ze niet in verbinding staan. Deze poelen 
drogen met een verschillende frequentie uit, en kolonisatie van vis wordt regelmatig ongedaan 
gemaakt. In 2011 werden tientallen larven Kamsalamander gevonden in de twee visloze poelen. (foto 
Iwan Lewylle) 

Het onderhoud van het landhabitat rondom een poelencluster vergt minder onderhoud in oppervlakte 
dan het landhabitat van drie afzonderlijke poelen. Wanneer poelen weldoordacht in een cluster 
aangelegd worden (georiënteerd van zuid naar noord) dan beperkt men de te beheren oppervlakte 
landhabitat, waarbij de poelen zonbeschenen blijven. Bovendien blijven moeizame verplaatsingen van 
kranen of andere voertuigen in een natuurgebied beperkt tot één locatie. Zo vermijdt men eventuele 
verdichting van de bodem. De aanleg en het onderhoud van één raster rondom een poelencluster 
vraagt minder materiaal en inspanningen dan de aanleg van rasters voor bv. drie afzonderlijke poelen. 

 In praktijk:  
- Een poelencluster wordt best aangelegd rondom een bestaande poel waarvan de 

fluctuatie van het waterpeil al min of meer gekend is. De nieuwe poelen worden net 
iets dieper en iets minder diep aangelegd. In het geval de bestaande poel reeds te 
diep is (nl. deze droogt zelden of nooit uit), worden de nieuwe poelen best minder 
diep aangelegd. 

- Poelen worden best op een rij of in een ‘driehoek’ aangelegd. Indien de clusters net 
ten noorden van een hooiland of extensief beheerd weiland wordt aangelegd, dan 
vergt het landhabitat aan de zuidzijde van deze cluster weinig tot geen extra beheer.  

- Drie poelen kunnen worden aangelegd op een minimumoppervlakte van 20 op 50 m. 
- Een poelencluster wordt best volledig uitgerasterd. Eén poel kan eventueel 

gedeeltelijk worden uitgerasterd, zodat deze een functie krijgt als veedrinkpoel. Het 
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openmaken van het raster zodat vee het omringende landhabitat in het najaar kan 
begrazen, wordt best beperkt (tot een korte periode). 

- Onderhoud van het landhabitat gebeurt best (twee)jaarlijks. Het schonen van de 
poelen gebeurt best eens om de drie à vijf jaar, afhankelijk van de kwaliteit.  

6.3.1.3. Drooglegbeheer van vijvers 
Beheermaatregel: Het droogleggen van een vijver is een omvangrijke beheermaatregel. In Limburg is 
deze maatregel lokaal relatief makkelijk toepasbaar omdat verschillende vijversystemen bestaan uit 
(historisch) afvisbare visvijvers met elk een op- en aflaatsysteem. In Vlaams-Brabant was of is 
dergelijke viskweek amper tot niet aanwezig. Bijgevolg moet er een volledig op- en aflaatsysteem van 
buizen en sluizen worden aangelegd en vergt het meestal heel wat planning en inspanningen om een 
vijver droog te leggen. Droogleggen van vijvers heeft naast het verwijderen van een uitheems 
visbestand het laten compacteren van de vijverbodem als doel. 

Figuur 40. Een leeglopende vijver in het Heibos, Kortenaken. Deze vijver werd eerst afgevist en 
daarna werd enkele maanden droog gezet om de slibbodem te laten compacteren. (foto Iwan Lewylle) 

Figuur 41. Een vijver die jaarlijks wordt drooggelegd in de Dautenweyers in Diepenbeek. Sinds deze 
vijver visloos is en de submerse vegetatie (sterrenkroos en ranonkels) er zich heeft hersteld, worden 
hier in het zomerhalfjaar tientallen adulten en honderden larven van de Kamsalamander aangetroffen. 
(foto Iwan Lewylle) 
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 In praktijk:  
- Er moet voldoende verval zijn om een vijver te kunnen aflaten en enige garantie dat 

de vijver opnieuw kan worden gevuld, liefst met grond- en/of regenwater. 
- Men moet over het juiste materiaal (netten, verzamelbakken, enz…) beschikken om 

alle vis af te vissen. Een afnemer voor de vis is eveneens noodzakelijk. Meestal zijn 
visclubs wel geïnteresseerd in het overnemen van o.a. karpers. 

- De vijver wordt best enkele maanden droog gehouden zodat de slibbodem kan 
oxideren en mineraliseren.  

Extra: Zonder het advies van ervaringsdeskundigen dreigt het droogleggen van een (vis)vijver op 
voorhand te mislukken. In bepaalde omstandigheden is droogleggen niet mogelijk of zelfs niet 
aangewezen. 

6.3.1.4. Compartimenteren van poelen en grachten 
Beheermaatregel: Een gracht of een grote, langwerpige waterpartij kan worden opgedeeld door de 
aanleg van dammetjes of dijkjes zodat kolonisatie van vis en inspoeling van meststoffen wordt 
vermeden of tot een beperkt aantal compartimenten beperkt blijft. Naast de aanleg van dijken kan 
men de verschillende compartimenten ook voorzien van verschillende dieptes. Compartimenteren is 
gebaseerd op het concept van poelenclusters en heeft een quasi dezelfde voordelen als de aanleg 
van een poelencluster.  

Let op: In het geval van het compartimenteren van grachten gaat het vooral over grachten die hun 
functie als afwateringskanaal verloren hebben. In natuurgebieden worden dergelijke kanalen al wel 
eens afgekoppeld van de aanwezige waterlopen door middel van het aanleggen van dijken. Dit om te 
watertafel te herstellen. Grachten die nog steeds een afwateringsfunctie hebben, kunnen ook dienen 
voor de aanleg van compartimenten, maar zijn vaak minder succesvol. 

 In praktijk:  
- Er worden best dijken aangelegd zowel voor het creëren van de poelen (oevers) als 

voor het opheffen van de afwateringsfunctie van de gracht (afkoppeling). De dijken 
worden best zo hoog gemaakt als de reeds bestaande oevers. In het geval dat de 
grachten toch nog een afwateringsfunctie hebben, worden de dijken best lager dan de 
oevers gemaakt. De meest aangewezen locaties zijn grotendeels verlande grachten, 
die hun functie als afwateringsgracht verloren hebben. 

- Slib uit de gracht of waterpartij wordt best niet gebruikt bij de aanmaak van de dijken. 
Dit slib zakt meestal in, wat ervoor zorgt dat de scheiding van de waterlichamen en/of 
de afkoppeling uiteindelijk niet wordt gerealiseerd. 

Extra: conservatiegenetica

Een belangrijk concept dat amper tot niet aan bod komt in dit project is conservatiegenetica. Binnen 
dit project was er geen ruimte voor de opmaak van een genetisch profiel van de verschillende 
populaties, maar werden er wel huidstrijkjes van larven en adulten genomen door de 
projectmedewerker. Deze huidstrijkjes werden overgebracht naar het INBO, dienst biodiversiteit en 
genetica in Geraardsbergen. In het kader van de habitatrichtlijn en het bepalen van de staat van 
instandhouding is het INBO in 2011-’12 werkzaam in functie van de bepaling van de genetische 
structuur van verschillende populaties Kamsalamander in Vlaanderen (mond. med. G Louette & D. 
Adriaens) 

De genetische diversiteit van een soort is belangrijk voor het aanpassingsvermogen van individuen 
binnen een soort en bepaalt mee de lange termijnoverleving van een soort (Honnay & Jaquemyn, 
2011). Inteelt en bijgevolg een afname in alleldiversiteit hebben een desastreus effect op de 
overleving van individuen en uiteindelijk op populatieniveau (Mergeay, 2009). De richtlijn i.v.m. het 
verkrijgen of behouden van een minimumpopulatie van 500 individuen wordt wijdverspreid 
gehanteerd. Corridors moeten uitwisseling van individuen mogelijk maken, maar zijn vaak niet 
voorhanden. Introductieprojecten kunnen dit probleem (deels) verhelpen, maar alvorens dergelijke 
project van start kunnen gaan, is er soortbeschermingsplan aan de orde (zie het Soortenbesluit).  
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6.3.2. Bespreking 
Heel wat populaties Kamsalamander houden zich op in relatief kleine natuurgebieden, en/of moeten 
het redden met een beperkt aantal voortplantingspoelen. Negatieve invloeden, meestal door menselijk 
handelen, zijn daarnaast talrijk en waterpartijen moeten zo worden ingericht dat dergelijke negatieve 
invloeden geen impact op de waterpartij hebben. Poelen zijn de eerste jaren na aanleg of grootschalig 
herstel in het beste geval geschikt, maar degraderen uiteindelijk toch op enkele jaren. Meestal door 
negatieve invloeden van buitenaf (bv. inspoeling meststoffen). Voormalige landbouwgrond is 
bovendien vaak ongeschikt om voortplantingshabitat aan te leggen wanneer afgravingen van de 
nutriëntenrijke laag uitblijven. Het creëren van geschikt en duurzaam voortplantingshabitat is bijgevolg 
zeer moeilijk. Naast permanent waterhoudende poelen, die meestal ongunstig evolueren, werd er tot 
voor kort weinig rekening gehouden met het nut van tijdelijke of semipermanente waterpartijen. 

Natuurlijke dynamiek zorgde er ooit voor dat bepaalde ecosystemen in vroege successiestadia bleven 
en dus geen climaxstadium bereikten. Soorten zoals Kamsalamander en Boomkikker hielden zich van 
nature onder andere op in de randzones van overstromingsgebieden van kleine tot (middel)grote, 
dynamische waterlopen, waar kolonisatie van vis net niet of onregelmatig plaats vond, maar waar het 
grondwater wel voldoende hoog stond zodat er frequent droogvallende waterpartijen ontstonden. 
Anno 2011 worden Kamsalamanders heel vaak in specifiek aangelegde poelen gevonden, veel 
minder in natuurlijke omstandigheden. Dit surrogaathabitat dient echter een gelijkaardige dynamiek te 
hebben als het oorspronkelijke habitat. Het gebrek aan grote, aaneengesloten (natuur)gebieden en 
het verdwijnen van natuurlijke dynamiek (lees regelmatig droogvallen) zorgen er onder andere voor 
dat populaties Kamsalamanders grotendeels afhankelijk zijn van een voortdurend, vrij intensief 
beheer.  

Net zoals Boomkikker, Knoflookpad en Rugstreeppad heeft de Kamsalamander baat bij regelmatig 
droogvallende waterpartijen (Lewylle et al, 2010a & b, Nollert & Nollert, 1992). Droogvallen van 
waterpartijen zorgt o.a. dat concurrenten en predatoren wegvallen. Pioniersoorten zoals de 
Rugstreeppad verkiezen een voortplantingspoel die bijna jaarlijks droogvalt. Boomkikkers en 
Kamsalamanders zijn in de strikte zin geen pioniersoorten, maar lijken toch vooral te pieken in de 
eerste successiestadia, aanzienlijk minder in oudere waterlichamen. Vermesting zorgt verder voor 
versnelde verlanding van poelen. Naast de verwijdering van vis, zorgt droogvallen van de poel 
daarentegen voor compactatie van de (slib)bodem. De hoge beschikbaarheid van zuurstof zorgt dat 
onafgebroken plantenmateriaal wordt omgezet in CO² en nutriënten. Droogvallen zorgt als dynamisch 
proces, naast de verwijdering van predatoren, dus ook voor verwijdering van nutriënten. In bepaalde 
omstandigheden is droogvallen zelfs een randvoorwaarde voor het behoud van een goede 
waterkwaliteit (Smolders et al, 2006). 

Voor ondiepe vijversystemen heeft men een relatief nieuw beheerconcept uitgedacht, nl. actief 
biologisch beheer, en heeft als doel: 

- het verwijderen van vissoorten die het water troebel maken en houden. 
- het laten inklinken van de vijverbodem. 

Actief biologisch beheer wordt vooral toegepast om troebele vijvers om te zetten naar een helder 
watersysteem (Declerck et al., 2006). Dit concept van droogleggen compenseert (deels) het gebrek 
aan natuurlijke dynamiek. Wanneer kleine waterlichamen regelmatig uitdrogen krijgt men eveneens 
uiterst geschikt voortplantingshabitat voor verschillende amfibieënsoorten, waaronder de 
Kamsalamander (Lewylle et al, 2010a & b).  

De populaties Boomkikkers in Limburg zijn in de periode 2007-2011 enorm toegenomen door een 
jaarlijks drooglegbeheer van vijvers, aangevuld met poelenclusters met variatie in diepte over de 
verschillende poelen. Het behoud van de Knoflookpad is grotendeels gestoeld op dezelfde principes 
(Lewylle et al, 2010b). Op locaties waar Boomkikkers of Knoflookpadden met Kamsalamanders 
samen voorkomen, neemt die laatste soort ook (fors) toe. 

Poelen die niet van nature uitdrogen, kunnen dan weer d.m.v. regelmatig schonen geschikt als 
voortplantingshabitat blijven of worden. Men kan het schonen van poelen met zeldzame amfibieën 
vergelijken met het maaibeheer van hooilanden met zeldzame vegetaties; hiervoor is een constant 
beheer noodzakelijk. En bovenal, men moet nutriëntenbeschikbaarheid tot op een bepaald peil 
terugbrengen. Rannap et al. (2009) vonden alvast een hogere biodiversiteit aan amfibieën in 
geschoonde poelen t.o.v. onbeheerde waterpartijen. 
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6.3.3. Conclusie  
Reeds bestaande poelen dienen vaak frequenter te worden geschoond. Aangezien handmatig 
schonen (lees vegetatie verwijderen d.m.v. bosmaaier of mesthaak) als beheermaatregel vaak niet 
doeltreffend is en een inhaalbeweging vanwege verregaande verlanding meestal noodzakelijk is, is 
het meestal aangewezen om kraanwerken uit te voeren. In bepaalde gevallen dient het schonen 
d.m.v. een kraan zelfs als reguliere beheermaatregel te worden overwogen. Door gericht op zoek te 
gaan naar voedselarme locaties voor de aanleg van poelen en door te opteren voor clusters van 
poelen met verschillende dieptes kan het beheer enigszins worden beperkt. Natuurlijke dynamiek van 
het waterpeil (lees droogvallen eens in drie à vijf jaar) zorgt voor de noodzakelijke visverwijdering en 
voor het inklinken van de sliblaag. Waterpartijen moeten bijgevolg minder worden geschoond. 

Locaties voor de aanleg van poelen dienen relatief voedselarm te zijn, maar liefst ook relatief 
soortenarm. Voortplantingshabitat voor Kamsalamander wordt best niet aangelegd in (zeer) 
soortenrijke graslanden. Op relatief soortenarme, maar voedselarme locaties kan de aanleg van 
poelen tevens leiden tot een zeldzame ondergedoken vegetatie. Het afgraven van hypertrofe 
graslanden creëert mogelijk ook kansen voor de aanleg van geschikt voortplantingshabitat en voor 
zeldzame vegetaties, maar is een grootschalige, dure beheermaatregel.  

Door zeer lokaal en op minder voedselrijke locaties te werken, wordt ook het beheer van het 
landhabitat minder arbeidsintensief. Boomopslag rondom een waterpartij wordt best verwijderd door 
een professionele houtvester. Nabeheer van het landhabitat gebeurt eveneens best frequent, en 
d.m.v. bosmaaier en/of kettingzaag. De aanleg van waterpartijen aan de noordzijde van een kwalitatief 
hooiland, maakt dat deze waterpartijen steeds voldoende zonbeschenen blijven (zuidzijde blijft zo 
steeds open). 
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7. Gebiedsfiches  

7.1. Inleiding 
Op basis van de resultaten en conclusies uit: 

 het verspreidingsonderzoek van de Kamsalamander (hoofdstuk 5.1), 
 het onderzoek naar het voortplantingshabitat (hoofdstuk 5.2),  
 de evaluatie van het type habitat en het type beheer van 29 populaties in Vlaams-Brabant 

(hoofdstuk 5.3), 
 beschrijving van knelpunten (hoofdstuk 6), 
 en een uitgebreide literatuurstudie  

werd er voor elke (meta)populatie een gebiedsfiche opgemaakt. 

Een gebiedsfiche bestaat uit: 
Een gebiedsomschrijving (ligging, grootte gebied, habitattype, aantal poelen, …). 
Waarnemingen Kamsalamander (historische data en projectdata) en wijze inventarisatie. 
Knelpunten van land- en voortplantingshabitat. 
Beheeradvies – beheermaatregelen; die de knelpunten dienen te verhelpen. 
Extra; specifieke informatie uit het (natuur)gebied of nabijgelegen (natuur)gebied(en). 
Conclusie. 

Aan de gebiedsfiches werd een overzichtkaart toegevoegd met duiding van historische en recente 
waarnemingen. Waarnemingen worden opgedeeld in de volgende categorieën: 

 Landwaarneming; Kamsalamander(s) werd(en) op het land waargenomen. 
 Foerageerpoel; in deze waterpartij werden enkel adulte exemplaren waargenomen. 
 Historische voortplantingspoel; in deze poel werden na 2000 larven of juveniele dieren 

aangetroffen, maar niet gedurende het project. 
 Voortplantingspoel, in deze poel werd in 2009-’11 voortplanting vastgesteld. 
 Introductie; locatie of waterpartij waar Kamsalamanders werden geïntroduceerd. 
 Foute determinatie; locatie of waterpartij die foutief als vindplaats Kamsalamander werd 

bestempeld. 

Op deze overzichtskaarten worden beheermaatregelen voor land- en voortplantingshabitat 
weergegeven voor elke onderzochte poel. Onderzochte poelen onderscheiden zich van niet-
onderzochte waterpartijen door een label met beheeradvies (rechtsboven en –onder). Het was niet 
mogelijk om alle poelen op de overzichtskaarten te onderzoeken omwille van ontoegankelijkheid, 
tijdsgebrek, enz… 

Het merendeel van de poelen zijn genummerd d.m.v. een HylaID, een aantal poelen dienen nog een 
HylaID te krijgen. Het HylaID staat in het linkerlabel. 

 Beheeradvies voor het landhabitat staat in een label rechtsboven van de poel 
 Beheeradvies voor het voortplantingshabitat staat in een label rechtsonder van de poel 

Nieuwe poelen aangelegd in 2010-’11, zijn aangebracht op de overzichtskaarten. Voor deze poelen is 
beheeradvies voorbarig. Voortplantingshabitat dat al gepland is of wordt geadviseerd, is aangeduid als 
een poel in donkerblauwe kleur. Een label in cursief geeft duiding. 

De overzichtskaarten zijn weergegeven op een schaal die de verschillende labels met 
beheermaatregelen duidelijk leesbaar maken. In de tweede plaats werd er getracht een oriëntatiepunt, 
bv. een dorpskern, waterloop, een natuurgebied, enz… weer te geven zodat de locatie relatief 
makkelijk kan worden teruggevonden op een andere (topografische) kaart. 

De gebiedsfiches geven voornamelijk weer waar bepaalde beheermaatregelen het meest 
aangewezen zijn voor het behoud van elke populatie op korte tot middellange termijn. Voor elke 
populatie is het mogelijk en wenselijk om een breder pakket aan ingrepen uit te werken. Het was in het 
kader van dit project niet mogelijk om voor elke populatie een breed gamma aan beheermaatregelen 
uit te werken. Er wordt geadviseerd de (nieuwe) beheerconcepten beschreven in Hoofdstuk 6 toe te 
passen. Op (middel)lange termijn is een soortbeschermingsplan en/of een verdere visieontwikkeling in 
functie van de bescherming van de Kamsalamander op regionale of Vlaamse schaal noodzakelijk. 
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7.2. Overzicht 

Gebiedsfiche 1: Poel 384.002, Sint-Pieters-Kapelle en poel 284.001, Tollembeek 

Gebiedsfiche 2: Liedekerkebos & De Vallier, Liedekerke 

Gebiedsfiche 3: Complex Dokkenebos & Trot, Opwijk 

Gebiedsfiche 4: Kollinten & Bos van Aa - Kesterbeek Noord & Wormelaar, Zemst 

Gebiedsfiche 5: De Dorent, Bomputten, Kesterbeek Zuid, Zemst 

Gebiedsfiche 6: Zoniënwoud, deelgebied Kleine Flossendelle, Tervuren 

Gebiedsfiche 7: Kampenhout Sas, Kampenhout 

Gebiedsfiche 8: Antitankgracht & Haachts Broek  

Gebiedsfiche 9: Wijgmaalbroek, Dijlemeanders & Doren, Wijgmaal - Herent 

Gebiedsfiche 10: Meerdaalwoud & Heverleebos, Haasrode 

Gebiedsfiche 11: Hagelandse Vallei, Holsbeek  

Gebiedsfiche 12: Locatie 246.202, Werchter 

Gebiedsfiche 13: Zallaken, Vorsdonkputten & Demerbeemden, Rotselaar - Aarschot - Begijnendijk 

Gebiedsfiche 14: Tienbunderbos, Aarschot 

Gebiedsfiche 15: Demerbroeken, Scherpenheuvel-Zichem 

Gebiedsfiche 16: Tiens Broek & Walsbergen, Tienen - Linter 

Gebiedsfiche 17: Doysbroek, Getebos & Viskot, Linter 

Gebiedsfiche 18: Heibos & Gelbergenbos, Linter - Kortenaken 

Gebiedsfiche 19: Meertsheuvel, Klein Vinne- Het Vinne, Zoutleeuw 

Gebiedsfiche 20: Niet-geïnventariseerde vindplaatsen  

Gebiedsfiche 21: Geïntroduceerde of foutief gedetermineerde populaties/vindplaatsen. 
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7.3. Populaties Kamsalamander in Vlaams-Brabant 

7.3.1. Gebiedsfiche 1: Poel 384.001, Tollembeek - Poel 384.002, Sint-Pieters-
Kapelle
Gebiedsomschrijving:

Regio Pajottenland 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Poel 384.001 Galmaarden  Tollembeek Particulier /  
Poel 384.002 Herne  Sint-Pieters-Kapelle Particulier /  

Verschillende habitattypes: 
- Poel 384.001: Deze waterpartij ligt in een akker- en weidegebied. 
- Poel 384.002: Idem als poel 384.001. 

Aantal poelen:  
- Poel 384.001: In de nabijheid van poel 384.001 ligt er een tweede waterpartij, nl. poel 

308.026, op ongeveer 300 m van poel 384.001.  
- Poel 384.002: Slechts één poel aanwezig in de ruime omgeving van waterpartij 348.002. 

Waarnemingen:
Hyladatabank:

- Poel 384.001  
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
384.001   9/04/2006 0 0 1M 

- Poel 384.002  
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
384.201   22/09/2006 0 0 1 
384.002 11/05/2008 0 0 1M + 1V 
384.002 15/05/2008 0 0 1V
384.002 17/05/2008 0 0 1M

Projectwaarnemingen:
- Poel 384.001  

HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
384.001   18/06/2010 20 0 0 

- Poel 384.002 
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
384.002   7/01/2010 1 0 0 
384.002   23/03/2011 0 0 1V 

Inventarisatie
- Poel 384.001: De populatiegrootte was moeilijk te schatten. Er heeft een beperkte 

inventarisatie met fuiken plaatsgevonden. Inventarisatie naar adulten gebeurde ook d.m.v. 
een sterke zaklamp. Larven werden d.m.v. een schepnet waargenomen op 18 juni 2010, maar 
eind juni was de poel volledig uitgedroogd en waren de larven zeer waarschijnlijk allen 
omgekomen. In 2011 werden er geen larven aangetroffen ondanks meermaals scheppen. 

- Poel 384.002: Er heeft een beperkte inventarisatie d.m.v. fuiken plaatsgevonden ((één keer 
twee fuiken)). Inventarisatie gebeurde ook d.m.v. een sterke zaklamp. Eén larve gevangen 
d.m.v. een schepnet in 2010.  

Inventarisatie gebeurde in het verleden zeer fragmentarisch. Het lokale vrijwilligersnetwerk en de 
natuurbeherende instanties bleken niet op de hoogte van het voorkomen van de Kamsalamander in 
Sint-Pieters-Kapelle en Tollembeek. Deze locaties waren wel gekend door de Hylawerkgroep.
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Knelpunten:
Landhabitat: 

- Poel 384.001: Het landhabitat rondom deze poel bestaat volledig uit akkers, meer bepaald er 
is quasi geen geschikt landhabitat rondom deze waterpartij te vinden. Rondom de poel ligt een 
zeer smalle ‘bufferstrook’ (max. 2 m). De meest nabijgelegen tuin met een bosje ligt op ca. 65 
m (ten oosten van de poel). Poel 308.026 kan worden geoptimaliseerd als 
voortplantingshabitat indien de omringende wilgen worden geknot of deels worden verwijderd. 

- Poel 384.002: Het landhabitat rondom de poel bestaat uit akkergebied en een paardenweide. 
Het omringend bosje zorgt voor beschaduwing van de poel. Dit bosje dient als jachtbos en is 
voorzien van twee voederemmers. Tijdens nachtelijke inventarisaties werden minstens vier 
Fazanten Phasianus colchicus aangetroffen, die mogelijk zorgen voor verhoogde predatie. 

Waterhabitat: 
- Poel 384.001: De poel wordt 

regelmatig volgestort met afval, 
o.a. olievaten, door 
onbekenden. Deze poel is 
hypertroof door inspoeling van 
meststoffen uit de omliggende 
akkers

- Poel 384.002: Op het eerste 
zicht geen specifieke 
problemen, uitgezonderd 
beschaduwing van de 
omliggende boomopslag. 

Figuur 42. In poel 284.001 werden in 
2010 nog larven van Kamsalamander 
waargenomen. Onbekenden storten 
deze poel vol afval, zelfs olievaten. (foto 
Iwan Lewylle) 

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Poel 384.001: Er dient een bufferstrook (>5 m) (eventueel d.m.v. beheerovereenkomst VLM) 
rondom de poel te worden aangelegd. De afwateringsgracht tot in de poel wordt best 
verwijderd. 

- Poel 384.002: Ook hier dient een bufferstrook (eventueel beheerovereenkomst VLM) rondom 
de poel te worden aangelegd, vooral aan de zijde waar akkers gelegen zijn. De paardenweide 
wordt niet bemest. De boomopslag aan de zuidzijde van de poel dient regelmatig te worden 
gekapt, zodat de poel meer zonlicht krijgt. 

Waterhabitat: 
- Poel 384.001: Poel moet worden geschoond. Verwijdering van het afval is aan de orde en het 

weinige slib moet worden verwijderd. Het dempen van de poel moet worden voorkomen.  
- Poel 384.002: Geen specifiek beheeradvies. 

Extra
Deze regio, een deel van het Pajottenland, blijkt zeer arm aan (veedrink)poelen. Terreinbezoeken en 
het raadplegen van de Hyladatabank brachten zeer weinig extra poelen aan het licht (uitgezonderd 
tuinvijvers met vis). De grondwatertafel zit (lokaal) niet ver onder het maaiveld, wat de aanleg van 
nieuwe poelen mogelijk maakt (o.a. in de Hondscallebeek en Rasbeek in Herne, en in de Markvallei in 
Galmaarden). 

Conclusie:
De aanwezigheid van larven in deze twee poelen te midden van de akkers is opmerkelijk. Poel 
384.001 was in 2011 zeer voedselrijk en succesvolle voortplanting bleef echter uit. Het lijkt er sterk op 
dat deze poelen met kwelrijk grondwater worden gevoed, wat voor enige buffering van ingespoelde 
nutriënten zorgt (periodiek?). Beide populaties zijn sterk bedreigd in hun voortbestaan.
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Figuur 43. Locatie en beheermaatregelen voor populatie rond poel 384.001 in Tollembeek 
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Figuur 44. Locatie en beheermaatregelen voor populatie poel 384.002 in Sint-Pieters-Kapelle.
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7.3.2. Gebiedsfiche 2: Liedekerkebos - De Vallier, Liedekerke 
Gebiedsomschrijving:

Regio Westen van Vlaams-Brabant 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Liedekerkebos Liedekerke Liedekerke ANB ca.100 ha
De Vallier Liedekerke Liedekerke Natuurpunt 7,5 ha 

Verschillende habitattypes: 
- Liedekerkebos: Grotendeels loofbos, meer bepaald moerasbos en eikenbos. 
- De Vallier: Soortenrijke graslanden, natte ruigte en een kleine oppervlakte moerasbos. 

Aantal poelen:  
- Liedekerkebos: Vijf bospoelen en één amfibieënpoel; een aantal bospoelen zijn echter zo 

goed als volledig verland. 
- De Vallier: Drie poelen, waaronder één amfibieënpoel, één bospoel en een poel met vis.

Waarnemingen:
Hyladatabank:

- Liedekerkebos: 
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
311.101 15/04/2002 0 0 6
311.101 22/05/2008 0 0 1M + 1V 
311.102   15/04/2003 0 0 ? 
311.102   13/04/2005 0 0 1V 
311.102   8/05/2006 0 0 1M 
311.102   6/05/2007 0 0 1M 
311.102   11/05/2008 0 0 1M 

- De Vallier: / 

Projectwaarnemingen:
- Liedekerkebos: 

HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
311.112   1/05/2011 0 0 1M 

- De Vallier: 
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
311.109   24/04/2011 0 0 1M 

Liedekerke (ten zuiden Liedekerkebos): 
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult

Liedekerke   3/10/2010 0 1 0 

Inventarisatie
- Liedekerkebos: Inventarisatie naar adulten gebeurde door lokale vrijwilligers door middel van 

fuiken. Scheppen naar larven door de projectmedewerker bleef zonder resultaat. De vondst 
van een onvolwassen Kamsalamander ten zuiden van het Liedekerkebos (= nieuwe 
vindplaats) wijst op recente voortplanting. In de ruime omgeving van deze vindplaats kon 
echter geen potentiële voortplantingspoel worden gevonden. Juveniele Kamsalamanders 
kunnen echter relatief grote afstanden afleggen (tot > 1 km). 

- De Vallier: Inventarisatie op adulten gebeurde door lokale vrijwilligers door middel van fuiken. 
Er werden geen larven waargenomen. Het natuurgebied De Vallier is eveneens een nieuwe 
vindplaats Kamsalamander voor Vlaanderen.
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Aangezien het aantal nieuwe vindplaatsen en het historische voorkomen van de Kamsalamander in 
Liedekerke kunnen we ons inzien besluiten dat de Kamsalamander een relatief groot 
verspreidingsgebied heeft (gehad) in Liedekerke. Extra inventarisatie zijn wenselijk in de 
Palitsebeekvallei en in het Hertigembos. Beide gebieden zijn niet onderzocht gedurende het project. 

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Liedekerkebos: Weinig zonbeschenen graslanden in de nabijheid van de vindplaats 
aanwezig.  

- De Vallier: Geïsoleerd natuurgebied; het grenst aan twee drukke verkeerswegen en de 
dorpskern van Liedekerke.

Waterhabitat: 
- Liedekerkebos: Een aantal poelen zijn 

geëvolueerd tot bospoelen en/of zijn 
verland. Enkel waterpartij 311.017 
beantwoordt min of meer aan het profiel 
van een goede voortplantingspoel 
Kamsalamander. 

- De Vallier: Weinig geschikte poelen, 
uitgezonderd poel 311.109. Deze poel 
is klein, maar is wel uitgerasterd.

Figuur 45. In poel 311.112 werd in 2011 een 
Kamsalamander waargenomen. Het is weinig 
waarschijnlijk dat larven Kamsalamander in 
deze poel (kunnen) metamorfoseren. In deze 
poel werden wel hoge aantallen 
Vinpootsalamanders waargenomen. (foto Iwan 
Lewylle) 

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Liedekerkebos: Het maaibeheer van het grasland rondom poel 311.037 wordt best 
voortgezet. Indien men ervoor kiest om ook in het bos in te zetten op de Kamsalamander, 
dienen er rondom de bospoelen open plekken te worden aangelegd. 

- De Vallier: Het huidige beheer voortzetten.

Waterhabitat: 
- Liedekerkebos: Los van het feit dat een aantal poelen geëvolueerd zijn tot bospoelen, zijn 

verschillende poelen quasi verland en/of in een slechte staat (nl. poel 331.117 en 311.118). 
Herstel is aan de orde. Nieuwe poelen zijn aangewezen nabij poel 311.037. 

- De Vallier: Poel 311.109 dient regelmatig te worden geschoond. Rondom deze poel wordt 
best een poelencluster aangelegd. Men kan overwegen poel 311.019 te vergroten.

Extra:
Tussen de Vallier en het Liedekerkebos ligt poel 
311.101, een voormalige voortplantingspoel van 
Kamsalamander (mond. med. Natuurpunt 
Liedekerke). De poel wordt zwaar beschaduwd 
en is in zeer slechte staat. Het perceel waarin 
deze poel ligt, werd ooit verhuurd aan 
Natuurpunt, maar is opnieuw in privégebruik 
genomen. Deze poel moet worden geschoond 
en de wilgenopslag rondom de poel wordt best 
verwijderd.  

Figuur 46. Een voormalige voortplantingspoel in 
zeer slechte staat. (foto Iwan Lewylle) 
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Conclusie:
In de gemeente Liedekerke worden op meerdere locaties Kamsalamanders gevonden, maar weinig 
tot niets wijst op een duurzame populatie. Mocht men in het Liedekerkebos en/of de Vallier vitale 
populaties krijgen door herstel en/of de aanleg van meerdere geschikte voortplantingspoelen, dan is 
de ontwikkeling van een metapopulatie in Liedekerke mogelijk.  

De aanleg van poelen op andere locaties dan de Vallier en Liedekerkebos kan in ieder geval 
resulteren in extra deelpopulaties Kamsalamander aangezien de soort mogelijk nog op ongekende 
plaatsen in Liedekerke aanwezig is. Kolonisatie kan vrij snel gebeuren indien de poel geschikt is en er 
wat geluk aan te pas komt. 
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Figuur 47. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in Liedekerkebos, Liedekerke. De rode pijl 
benadrukt de landwaarneming ter hoogte van het Monnikveld, ten zuiden het Liedekerkebos. 
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Figuur 48. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in De Vallier, Liedekerke. Vindplaats (= juiste locatie) en poel 311.109 matchen niet.  
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7.3.3. Gebiedsfiche 3: Complex Dokkenebos &Trot, Opwijk 

Gebiedsomschrijving:
Regio Noordwesten van Vlaams-Brabant 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Complex  Opwijk Opwijk Particulier ca. 25 ha 
Dokkenebos&Trot     Natuurpunt ca. 2 ha 

Verschillende habitattypes: 
- Complex Dokkenebos & Trot: Relatief kleinschalig akker- en weidegebied met 

bosfragmenten en aanplantingen met populier. 
Aantal poelen:  

- Complex Dokkenebos & Trot: Minstens vier poelen, nl. twee bospoelen en twee 
(tuin)vijvers. 

Waarnemingen:
Hyladatabank:
Complex Dokkenebos & Trot

HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
235.503 26/02/2002 0 0 1
235.503 31/12/2002 0 0 1
235.503 24/03/2003 0 0 1
235.503 31/12/2003 0 0 1
235.015   9/06/2007 0 0 1M 

Mogelijk zijn er dubbele waarnemingen in de Hyladatabank geslopen. Waarneming van bv. 
31/12/2002 slaat sowieso op data uit 2002 zonder nauwkeurige tijdsbepaling, idem voor de 
waarneming op 31/12/2003.  

Projectwaarnemingen:
- Complex Dokkenebos & Trot: /

Inventarisatie
- Complex Dokkenebos & Trot: De inventarisatie gebeurt al jarenlang door 

Natuurpuntafdeling De IJsvogel - Opwijk. Waarnemingen bleven steeds beperkt tot adulten. Er 
wordt vermoed dat niet alle waarnemingen de Hyladatabank bereikten. 

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Complex Dokkenebos & Trot: Gebied bestaat voornamelijk uit akkers, soortenarme 
cultuurgraslanden en aangeplant bos. Er zijn weinig halfnatuurlijke graslanden aanwezig. 
Ondanks de aanwezigheid van meerdere natuurlijke elementen wordt de periferie van het 
complex Dokkenebos & Trot intensief beheerd, voornamelijk akkerbouw, en zijn de 
bosfragmenten geïsoleerd.  

Waterhabitat: 
- Complex Dokkenebos & Trot: Er zijn weinig waterpartijen geschikt als voortplantingshabitat. 

De tuinvijver in Trot is min of meer geschikt, maar de eigenaar speelt met het idee om vis in 
zijn vijver uit te zetten. Deze tuinvijver is bovendien weinig zonbeschenen. In het Trot ligt een 
bospoel met een drijvende vegetatie (kroos). Deze poel kan enkel hersteld (geschoond) 
worden als het landhabitat, nl. een populierenaanplant met structuurrijke ondergroei, deels 
wordt opengemaakt.  
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Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Complex Dokkenebos & Trot: Bij het zoeken naar locaties voor de aanleg van nieuwe 
poelen moet men op zoek gaan naar de minst voedselrijke graslanden. Bij de aanleg van 
nieuwe poelen wordt best (een deel van) de toplaag rondom de beoogde poelen afgegraven.

Waterhabitat: 
- Complex Dokkenebos & Trot: Er dienen nieuwe zonbeschenen poelen te worden 

aangelegd, liefst aan de zuidzijde van deelgebied Trot of in de weilanden ten noorden van 
Dokkenebos.  

Figuur 49. In dit soortenarm cultuurgrasland kan getracht worden geschikt voortplantingshabitat aan te 
leggen. Poelen worden best ondiep aangelegd en (deels) uitgerasterd (foto Iwan Lewylle). 

Extra:
Lokale vrijwilligers inventariseerden de poelen in de omgeving van het Dokkenebos & Trot uitvoerig in 
2009-’10, maar nieuwe waarnemingen van Kamsalamander bleven uit. 

De aanwezigheid van de Kamsalamander in de tuinvijver, en bij uitbreiding Opwijk, wordt beschouwd 
als een potentiële introductie. Het voorkomen van de Kamsalamander in Opwijk is echter al meer dan 
15 jaar gekend, zodat het voorkomen van de Kamsalamander in Opwijk toch als authentiek wordt 
beschouwd.  

Conclusie:
De mogelijkheden lijken eerder beperkt, maar beheermaatregelen zijn noodzakelijk om het uitsterven 
van de populatie in Opwijk te vermijden. Ondanks de relatief kleine kans op succes is de aanleg van 
nieuwe poelen bovendien ook wenselijk voor andere fauna en flora.  
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Figuur 50. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in Dokkenebos & Trot in Opwijk. 
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7.3.4. Gebiedsfiche 4: Kollinten & Bos van Aa - Kesterbeek Noord & 
Wormelaar, Zemst 

Gebiedsomschrijving:
Regio Zennevallei 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Bos van Aa & Zemst Zemst Waterwegen ca.100 ha
      & Zeekanaal   
Kollinten Zemst Zemst Natuurpunt ca. 25 ha 
Kesterbeek Noord & Zemst Zemst Particulier / 
Wormelaar     Natuurpunt 1,1 ha  

Verschillende habitattypes: 
- Kollinten & Bos van Aa: Kollinten bestaat uit vallei- en moerasbos, voor een deel aangeplant 

met populieren, en enkele soortenrijke graslanden. In het Bos van Aa ligt een groot 
begrazingsblok, bestaande uit opgespoten terreinen en moeras.  

- Kesterbeek Noord2 & Wormelaar: Kleinschalig akker- en weidegebied met soortenarme 
cultuurgraslanden met waardevolle elementen tot enkele soortenrijke graslanden (deze laatste 
zijn vooral te vinden in het natuurgebied Wormelaar). 

Aantal poelen:  
- Kollinten & Bos van Aa: Er zijn twee amfibieënpoelen en vijf bospoelen aanwezig in 

Kollinten. In het Bos van Aa liggen drie zeer grote waterpartijen en een groot moeras met 
tijdelijke tot permanente ‘waterplassen’. 

- Kesterbeek Noord & Wormelaar: Minstens zes veedrinkpoelen, meerdere (tuin)vijvers en 
één verlande bospoel. 

Waarnemingen:
Hyladatabank:

- Kollinten & Bos van Aa:  
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
237.055   26/04/2007 0 0 1M+1V 

- Kesterbeek Noord & Wormelaar
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
238.010   5/05/2000 0 0 20M+8V 
238.010   23/05/2001 0 0 1M 
238.010   31/05/2001 0 0 1M 
238.010   14/05/2002 0 0 1M 
238.012 19/05/2000 0 0 1M+1V 
238.012 8/04/2002 0 0 2V
238.012 14/05/2002 0 0 1V
238.018   31/05/2001 0 0 1V 

2 De benaming Kesterbeek Noord is de verzamelnaam voor alle vindplaatsen ter hoogte van dit deel van de 
Kesterbeek. In de hyladatabank betreft het de toponiemen Vercammen, beekveldstraat, en de verschillende 
poelen Nayakker. Zie ook voetnoot 3; Kesterbeek Zuid 
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Projectwaarnemingen:
- Kollinten & Bos van Aa:  

HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
237.055   21/04/2009 0 0 1M 
237.055   23/04/2009 0 0 1M 
237.055   28/08/2010 0 2 0 

- Kesterbeek Noord & Wormelaar:  
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult

 Geen ID   16/07/2011 0 1 0 
Inventarisatie:

- Kollinten & Bos van Aa: Kollinten wordt geïnventariseerd door het lokale beheerteam en is 
de enige locatie in de regio waar in 2009-’11 nog voortplanting (juvenielen) werd vastgesteld. 
In het Bos van Aa werden nog nooit Kamsalamanders waargenomen, maar dit gebied ligt op 
+/- 250 m van de meest nabijgelegen vindplaats Kamsalamander in natuurgebied Kollinten. 

- Kesterbeek Noord & Wormelaar: (Relict)populaties zonder recente aanwijzingen van 
succesvolle voortplanting, desondanks er regelmatig wordt geïnventariseerd. Inventarisatie 
gebeurt door lokale (Hyla)vrijwilligers. De vondst van een adulte Kamsalamander net buiten 
het natuurgebied Wormelaar betreft een nieuwe vindplaats. 

Zowel het complex Kollinten & Bos van Aa als de omgeving ter hoogte van Kesterbeek Noord 
& Wormelaar wordt regelmatig geïnventariseerd door het lokale vrijwilligersnetwerk. De gehele 
(meta)populatie in Zemst geldt als één van de best opgevolgde (meta)populaties in Vlaams-
Brabant, en bij uitbreiding Vlaanderen (zie ook gebiedsfiche 5). 

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Kollinten & Bos van Aa: In Kollinten is relatief weinig kwalitatief grasland aanwezig waar 
extra poelen kunnen worden aangelegd. Niettegenstaande is het aanwezige grasland zeker 
geschikt als landhabitat. 

- Kesterbeek Noord & Wormelaar: Verschillende weilanden zijn (recent?) omgezet naar 
akkers; het merendeel van de weilanden wordt bovendien zwaar bemest. De poel (geen 
HylaID) ten noorden van poel 238.018 is aan het verlanden. 

Waterhabitat: 
- Kollinten & Bos van Aa: Er zijn anno 2011 geen geschikte voortplantingspoelen in het Bos 

van Aa. In Kollinten zijn er geen bijzondere knelpunten. 
- Kesterbeek Noord & Wormelaar: Verschillende poelen in Kesterbeek Noord bevatten vis 

en/of zijn hypertroof. De Kesterbeek bevat water van zeer slechte kwaliteit (vanwege oa. 
huishoudelijk afvalwater). De poel ten noorden van poel 238.018 droogt jaarlijks vroegtijdig uit. 
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Figuur 51. Poel 284.060 in Kollinten is in een vrij goede staat, maar vergt regulier beheer. De 
elzenopslag wordt regelmatig verwijderd, maar ook de poel zal regelmatig moeten worden geschoond. 
(foto Iwan Lewylle) 

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Kollinten & Bos van Aa: Het maaibeheer in de soortenrijke graslanden in Kollinten 
voortzetten. 

- Kesterbeek Noord & Wormelaar: De weilanden rondom de bestaande poelen mogen niet 
worden omgezet naar akkers. Anderzijds zijn zwaar bemeste graslanden, bedoeld voor de 
productie van kuilvoer (= ingekuild veevoer zoals kuilgras of snijmaïs), ook ongeschikt als 
landhabitat. Het landhabitat rondom de poel ten noorden van poel 238.018 moet worden 
opengemaakt. Het aanwezige bosfragment bestaat uit wilgen- en elzenbroekbos. 

Waterhabitat: 
- Kollinten & Bos van Aa: Nieuwe poelen(clusters) aanleggen in het Bos van Aa. De 

aanwezige moeraszone ten noorden van de opgespoten zone, het zuidelijke deel van dit 
gebied, is op meerdere plaatsen geschikt voor de aanleg van voortplantingshabitat. Op de 
overzichtskaart (figuur 55) staat dit moeras echter ingekleurd als één grote waterpartij. Men 
kan opteren voor extra poelen nabij de bestaande poelen in Kollinten. 

- Kesterbeek Noord & Wormelaar: Poel 238.013 bevat vis en is sterk eutroof. Mocht deze 
poel uitdrogen, dan kan schonen d.m.v. een kraan en uitrasteren ervoor zorgen dat deze poel 
opnieuw geschikt als voortplantingshabitat wordt. De poel ten noorden van poel 238.018 
(geen HylaID) dient te worden geschoond na verwijdering van de boomopslag. Poelen 
238.010, 238.011, 238.012 en 238.018 zijn zwaar vervuild en zijn enkel door (zeer) 
grootschalige werken te herstellen. Deze poelen staan in verbinding met de Kesterbeek die 
voor vervuiling en kolonisatie van vis zorgt. Tenzij deze poelen door dammetjes van deze 
beek worden geïsoleerd en er grote baggerwerken uitgevoerd worden, lijken 
beheermaatregelen in functie van kamsalamander hier tevergeefs. Men kan zich dan beter op 
nieuwe poelen focussen.  
Extra poelen nabij de vindplaats in de Wormelaar zijn eveneens noodzakelijk. Men dient er bij 
graafwerken wel rekening te houden met de aanwezige pimpernelgraslanden. 
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Figuur 52. De poel ten noorden van poel 238.018 bevat kwelwater, maar is volledig aan het verlanden. 
Verwijdering van de bomen en schonen van de poel zijn de meest aangewezen beheermaatregelen. 
(foto Iwan Lewylle) 

Figuur 53 en 54. Poel 238.010 (links) en 238.018 (rechts) zijn beiden hypertroof, poel 238.010 bevat 
bovendien vis. Beide poelen vragen zéér grootschalige werken vooraleer ze opnieuw geschikt als 
kraamkamer voor Kamsalamander kunnen zijn. Mogelijk zijn ze onherstelbaar als 
voortplantingshabitat voor de Kamsalamander (uitgezonderd zeer grootschalige werken). (foto Iwan 
Lewylle) 

Extra:
De regio Kesterbeek Noord heeft zeker nog potentie als leefgebied voor een metapopulatie 
Kamsalamander ondanks de slechte waterkwaliteit van de Kesterbeek. Lokaal bevindt er zich een 
hoge grondwaterstand wat de aanleg van nieuwe, geschikte poelen mogelijk maakt. 

De gemeentes Zemst en Vilvoorde zijn gekend als een bolwerk van de Kamsalamander. Het 
historische en huidige voorkomen van de soort in deze regio doen vermoeden dat de Kamsalamander 
hier relatief verspreid voorkwam. Het voorkomen van de Kamsalamander wordt al wel eens gelinkt 
aan het voorkomen van glanshavergraslanden in deze regio (mond. med. K. Lambeets). 

Conclusie:
Ondanks een nieuwe vindplaats, nl. de Wormelaar, en de populatie in het natuurgebied Kollinten is de 
balans eerder negatief. De populatie in Kesterbeek Noord & Wormelaar is sterk bedreigd gezien de 
lage aantallen die er worden waargenomen en de slechte kwaliteit van het aanwezige 
(voortplantings)habitat. Er zijn anno 2011 geen geschikte waterpartijen in natuurgebied in de 
omgeving van Kesterbeek Noord & Wormelaar aanwezig. In natuurgebied Kollinten is er alleszins wel 
geschikt voortplantingshabitat aanwezig, maar zijn de waargenomen aantallen adulten en larven 
(voorlopig) niet bijzonder hoog. 
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Figuur 55. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in Kollinten & Bos van Aa, Zemst. 
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Figuur 56. Locatie en beheermaatregelen voor de populaties in omgeving Kesterbeek Noord & Wormelaar.
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7.3.5. Gebiedsfiche 5: De Dorent – De Bomputten – Kesterbeek Zuid, regio 
Zemst - Vilvoorde 

Gebiedsomschrijving:
Regio Zennevallei 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
De Dorent Zemst Eppegem Waterwegen ca.75 ha 
      & Zeekanaal   
Kesterbeek Zuid Zemst Eppegem Particulier / 

Bomputten
Zemst - 
Vilvoorde Eppegem - Houtem Natuurpunt ca. 7,5 ha

Verschillende habitattypes: 
- De Dorent: Twee grote afgesneden meanders van de Zenne, te midden van een groot, 

relatief soortenrijk cultuurgrasland. Rondom of naast de meanders liggen enkele kleine 
bosfragmenten.  

- De Bomputten: Kleinschalig akker- en weidegebied met soortenrijk cultuurgrasland met 
verschillende lijnvormige landschapselementen, voornamelijk knotwilgenrijen.  

- Kesterbeek Zuid3: Akkergebied met enkele soortenarme cultuurgraslanden. 

Aantal poelen:  
- De Dorent: Twee afgesloten meanders die door verlanding en menselijk handelen zijn 

opgedeeld in meerdere compartimenten. In totaal liggen er zeven waterpartijen in de Dorent. 
- De Bomputten: Tien amfibieënpoelen in een relatief klein natuurgebied. 
- Kesterbeek Zuid: Twee grachten en drie tuinvijvers verspreid over een relatief kleinschalig 

landschap. 

Waarnemingen:
Hyladatabank:

- De Dorent:  
HylaID Poelnr. Datum Larvae Juveniel Adult

238.003 22/04/2001 0 0 1M
238.003 29/03/2004 0 0 4M+2V 
238.004   9/03/2000 0 0 1M 
238.004   10/05/2000 0 0 1V 
238.004   4/04/2002 0 0 1M+2V 
238.004   18/04/2007 0 0 5M 
238.004   30/04/2007 0 0 5M 
238.007 10/03/2000 0 0 7M+2V 
238.007 4/04/2002 0 0 2M+1 
238.007 22/04/2006 0 0 5M
238.007 18/04/2007 0 0 4M+1 
238.058 5/05/2001 0 0 5M+4V 
238.058 4/04/2002 0 0 4M+1V 
238.058 23/04/2003 0 0 2V
238.058 18/04/2007 0 0 1M+5V 
238.059 4/04/2002 0 0 1M
238.059 23/04/2003 0 0 1M
238.059 29/04/2004 0 0 1M+3V 

3 Idem als Kesterbeek Noord. Kesterbeek Zuid is in dit rapport de verzamelnaam van de toponiemen: ‘Eindebos 
van steenstraat’, ‘Rijkenhoek – poel Brijssens’, ‘Spaniestraat – ringwal rond boerderij’, ‘Grimbergse steenweg – 
manège Janssens’, zo vermeld in de Hyladatabank.
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- De Bomputten: 
HylaID Poelnr. Datum Larvae Juveniel Adult

238.015  20/05/2000 0 0 1V 
238.015  2/04/2002 0 0 3M 
238.015  15/04/2007 2 0 1M+1V 
238.021 3/04/2002 0 0 2M
238.021 4/04/2003 0 0 1V
238.021 1/04/2004 0 0 1V
238.021 4/04/2004 0 0 1V
238.021 25/03/2005 0 0 1M
238.021 5/04/2006 0 0 2M+3V 
238.021 7/04/2006 0 0 5M+3V 
238.021 9/04/2006 0 0 1M
238.021 1/05/2006 0 0 2M+1V 
238021 3/05/2006 0 0 1M
238021 7/05/2006 0 0 1M
238021 15/04/2007 1 0 0
238050  16/04/2004 0 0 1V 
238050  25/03/2005 0 0 1M+3V 
238051 29/04/2003 0 0 1V
238051 14/04/2004 0 0 1M
238052  2/04/2002 0 0 1M+1V 
238052  25/03/2006 0 0 2M+2V 
238052  11/04/2006 0 0 2M+1V 
238052  17/04/2006 0 0 2M 
238052  15/04/2006 0 0 1M+1V 
238052  23/04/2006 0 0 2M+2V 
238052  15/04/2007 0 0 1M+1V 
238053 11/03/2006 0 0 4M+2V 
238053 13/04/2006 0 0 3M
238053 15/04/2006 0 0 3M+1V 
238053 17/04/2006 0 0 9M+2V 
238053 19/04/2006 0 0 1M+1V 
238053 21/04/2006 0 0 2M
238053 23/04/2006 0 0 2M+1V 
238053 5/05/2006 0 0 1M
238053 29/05/2006 1 0
238053 15/04/2007 0 0 1M+1V 
238054  13/04/2006 0 0 1M 
238054  7/05/2006 0 0 1M 
238054  9/05/2006 0 0 1M 
238054  15/04/2007 0 0 2M 
238056 20/05/2000 0 0 2M
238056 3/04/2002 0 0 1M+1V 
238056 3/04/2002 0 0 3M+1V 
238056 29/04/2003 0 1 3M+3V 
238056 28/03/2004 0 1 2
238056 31/03/2004 0 0 1V
238056 4/04/2004 0 0 2M
238056 12/04/2004 0 0 1M+2V 
238056 5/04/2006 0 0 1M
238056 7/04/2006 0 0 1M+1V 
238056 27/04/2006 0 0 1M+1V 
238056 14/06/2006 0 0 1V
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238056 17/04/2006 0 0 1V
238056 14/07/2006 X 0 0
238056 15/04/2007 6 0 0

- Kesterbeek Zuid:  
HylaID Poelnr. Datum Larvae Juveniel Adult

237.001 14/03/2007 0 0 3M+1V 
237.001 20/04/2006 2 0 0
237.001 20/04/2007 0 0 1V
237.002   15/03/2000 0 0 9M+5V 
237.004 25/04/2000 0 0 1M
237.004 30/05/2001 0 0 1V
237.004 6/04/2002 0 0 3M+1V 

Projectwaarnemingen:
- De Dorent:  

HylaID Poelnr. Datum Larvae Juveniel Adult
238.002   21/04/2010     10M + 1V 
238.002   7/04/2011     3M 
238.003 11/04/2010 2M
238.004   21/04/2010   1 5V 
238.007 7/04/2011 8M + 1 V 
238.058   18/04/2009     1M 
238.058   7/04/2011   1 16M + 2V  

- Bomputten: 
HylaID Poelnr. Datum Larvae Juveniel Adult

238.021 25/03/2010 0 0 1M 
238.021 30/06/2010 7 0 0 
238.051 13/04/2009 0 0 4V
238.051 30/06/2010 6 0 0
238.052 30/06/2010 14 0 0 
238.053 03/072009 1 0 0

- Kesterbeek Zuid:  
HylaID Poelnr. Datum Larvae Juveniel Adult

237.001   9/04/2010 0 0 2M + 2V  
237.001   18/04/2011 0 1 23M + 9V 
237.003 11/04/2010  0  0 2M

Inventarisatie:
- De Dorent: De Dorent wordt al meer dan tien jaar regelmatig geïnventariseerd door lokale 

vrijwilligers. Het inventariseren op larven is er moeilijk doordat de meanders van de Zenne vrij 
groot zijn en larven bijgevolg gemist kunnen worden. De vangst van juvenielen/subaldulten 
gedurende het project wijst alvast op recente voortplanting.

- Bomputten: Deze amfibieënpoelen worden vrij frequent geïnventariseerd door het lokale 
vrijwilligersnetwerk. Het scheppen naar larven vond er tot 2010 amper tot niet plaats. 

- Kesterbeek Zuid: Er zijn in april 2011 meerdere fuiken geplaatst. Scheppen naar larven door 
de projectmedewerker kon niet gebeuren bij gebrek aan toestemming van de eigenaars van 
verschillende waterpartijen. Gedurende het project vond er geen inventarisatie op larven door 
de vrijwilligers plaats. 
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Knelpunten:
Landhabitat: 

- De Dorent: Het landhabitat rondom de Zennemeanders bestaat voornamelijk uit boomopslag, 
wat zorgt voor beschaduwing van de waterpartijen. De bomen, waaronder verschillende 
wilgensoorten, rondom de meanders zijn tientallen jaren oud, wat toch enigszins wijst op het 
uitblijven van beheer van de verschillende waterpartijen. 

- De Bomputten: Enkele graslanden zijn historisch bemest, maar het grootste probleem vormt 
een aangeplante rij populieren die meerdere poelen beschaduwt en voorziet van bladval. 

- Kesterbeek Zuid: Poel 238.002 en 238.003 worden beschaduwd door wilgenopslag en liggen 
te midden van de akkers. Poel 237.005 ligt in een zeer opgeruimde tuin. 

Waterhabitat: 
- De Dorent: Bladval van overhangende bomen verrijkt de verschillende waterpartijen.  
- De Bomputten: Een aantal poelen zijn voedselrijk en worden te weinig geschoond. 
- Kesterbeek Zuid: Poel 237.003 is zwaar vervuild door water uit de Kesterbeek en poel 

237.004 bevat vis. Deze laatste poel is ingericht als visvijver. In poel 237.003 zijn er nog vrij 
recent Kamsalamanders waargenomen. In poel 237.002 zouden er ook recentere 
waarnemingen zijn gedaan, maar deze zijn blijkbaar niet gedocumenteerd. Deze poel bevat 
echter vis (Tiendoornige stekelbaars). 

Figuur 57. De oude meanders van de Zenne worden zwaar beschaduwd door omringende bomen. 
Takken en bladval zorgen voor een dikke sliblaag in de meander. (foto Iwan Lewylle) 

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- De Dorent: De overhangende bomen langsheen de meanders dienen gedeeltelijk te worden 
gekapt om meer zonlicht door te laten. Vooral rondom waterpartijen 238.022 en 238.058 is dit 
een haalbare inspanning; dit zijn de kleinste waterpartijen in de Dorent. Kappingen aan de 
zuidzijde van poel 238.058 zijn eveneens aangewezen. 

- De Bomputten: Het huidige maaibeheer dient te worden voortgezet.  
- Kesterbeek Zuid: Rondom poel 237.002 dient een bufferzone (eventueel 

beheerovereenkomst van de VLM) te worden aangelegd. Wilgenopslag rondom Poel 237.001 
wordt regelmatig kort gezet, dit beheer dient te worden voortgezet.  

Waterhabitat: 
- De Dorent: Het schonen van de meanders zou een enorme arbeidsintensieve 

beheermaatregel betekenen. De waterpartijen 238.022 en 238.058 schonen is echter wel 
haalbaar. Men kan overwegen om waterpartij 238.004 te schonen en te compartimenteren. 
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- De Bomputten: De poelen met historische en recente waarnemingen (zie figuur 60) worden 
best regelmatig geschoond. De poelen nabij de populierenrij zijn minder belangrijk zolang ze 
in de schaduwkegel van deze bomenrij liggen (bv. poel 238.056). 

- Kesterbeek Zuid: Poel 237.002 is een zeer interessante waterpartij vanwege de aanwezige 
kwel, maar blijkt vis te bevatten. Deze ringgracht wordt best geschoond en 
gecompartimenteerd. Het meest ondiepe deel zou zo geschikt voortplantingshabitat kunnen 
worden. Het herstel van de poelen 238.003 en 238.004 vergt enorme inspanning zonder 
enige garantie op succes. Poel 237.001 wordt best om de drie à vijf jaar geschoond. In de 
nabijgelegen gracht (ten noordwesten van poel 237.001) kan men trachten nieuwe poelen aan 
te leggen. Poel 238.009 (op 400 m van poel 237.001, richting het zuidoosten) ligt in 
natuurgebied, maar kon niet worden onderzocht. Hier is meer onderzoek aangewezen. 

Figuur 58. Poel 238.002 is een interessante waterpartij. Zeer 
waarschijnlijk komt de Kamsalamander hier nog voor. 
Voortplanting is echter pas mogelijk na de aanleg van een visloos 
compartiment. (foto Iwan Lewylle) 

Extra:
De omgeving rond Kesterbeek Zuid heeft zeker nog potentie voor 
een metapopulatie ondanks de slechte waterkwaliteit van de 
Kesterbeek. Lokaal bevindt er zich een hoge waterstand. In 
Eppegem zijn er veel tuinvijvers, grachten en depressies 
aanwezig; mogelijk komt de Kamsalamander hier nog voor op 
ongekende locaties.  

Ten noorden van het Kattemeuterbos worden enkele percelen 
beheerd door Natuurpunt. Deze percelen ogen geschikt voor de 
aanleg van amfibieënpoelen, maar dit is waarschijnlijk niet 
mogelijk vanwege de aanwezige infrastructuur voor 
waterwinning. 

Conclusie:
De Dorent staat net als de Bomputten al jarenlang bekend als een kernpopulatie Kamsalamander. 
Ondanks het feit dat er hoge aantallen adulten worden waargenomen, worden er relatief weinig 
juvenielen en larven aangetroffen. Scheppen naar larven verloopt wel moeizaam vanwege de grootte 
van de verschillende waterpartijen in de Dorent. Het is aangewezen dat enkele waterpartijen worden 
geruimd en dat een deel van de omringende bomen wordt gekapt. Dit om frequenter succesvolle 
voortplanting mogelijk te maken. Indien de poelen 238.022 en 238.058 al zouden kunnen worden 
hersteld, dan kan de populatie waarschijnlijk op korte tot middellang termijn (sterk) toenemen. 

De populatie Kamsalamander in de Bomputten doet het vrij goed; in de periode 2000-’11 werden heel 
wat waarnemingen gemeld. Er werden gedurende het project relatief hoge aantallen larven gevonden 
in één van de poelen die regelmatig droogvalt en in twee pas aangelegde poelen. Er werden veel 
minder larven aangetroffen in de oudere poelen. De populatie Kamsalamander in de Bomputten is één 
van de grootste in Vlaams-Brabant. De populatie kan (sterk) toenemen in aantal indien de frequentie 
van schonen van de poelen wordt verhoogd. Helaas is deze populatie sterk geïsoleerd (vanwege een 
industriezone en de omliggende dorpskern). 

De populatie in Kesterbeek Zuid is niet al te goed onderzocht (deels privé-eigendom), maar op basis 
van habitatkarakteristieken wordt gesteld dat poel 237.002 een enorme potentie heeft. In poel 237.001 
werd in 2009-’11 nog een zeer hoog aantal adulten waargenomen. Beide populaties zouden kunnen 
respectievelijk herstellen en uitbreiden door de aanleg van extra poelen. 

De drie populaties liggen op minder dan 2 km van elkaar maar zijn in de praktijk van elkaar 
gescheiden. De Zenne lijkt nog een overbrugbare barrière, maar de autoweg, de industriezone en de 
spoorweg tussen De Dorent en de Bomputten zijn dit zeker niet. Doordat de verschillende populaties 
matig tot sterk geïsoleerd zijn, dient elke populatie afzonderlijk sterk uitgebouwd te worden. De 
realisatie van een aaneengesloten metapopulatie is er (quasi) niet mogelijk. 
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Figuur 59. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in de Dorent, Zemst 
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Figuur 60. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in natuurgebied de Bomputten, Zemst. 
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Figuur 61. Locatie en beheermaatregelen voor populatie in omgeving Kesterbeek Zuid, Zemst 
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7.3.6. Gebiedsfiche 6: Zoniënwoud, deelgebied Kleine Flossendelle, Tervuren 

Gebiedsomschrijving:
Regio Zoniën, zuidoosten van Brussel 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Kleine Flossendelle,  Tervuren Tervuren ANB / 
Zoniënwoud         

Het Zoniënwoud strekt zich uit over meerdere gemeentes in het Vlaams en Brussels gewest. In totaal 
is dit woud ongeveer 4500 ha groot. Dit bosgebied wordt in het Vlaams gewest beheerd door het ANB. 

Verschillende habitattypes: 
- Zoniënwoud: Uitgestrekt beuken-eikenbos met aanplant van verschillende uitheemse 

boomsoorten, lokaal vooral naaldhout. De Kleine Flossendelle is een kleine vallei met enkele 
aaneengesloten, natte graslanden te midden van een groot uitgestrekt beuken-eikenbos. 

Aantal poelen:  
- Zoniënwoud: In het deelgebied Kleine Flossendelle liggen er vier kleine tot middelgrote 

bospoelen. 

Waarnemingen:
Hyladatabank:

- Zoniënwoud: /
De vindplaats in de Kleine Flossendelle was historisch gekend (Vervoort, 1994). Voor zover 
geweten waren er meer dan 15 jaar geen waarnemingen van Kamsalamander in de Kleine 
Flossendelle. 

Projectwaarnemingen:
- Zoniënwoud:

HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
318.011   17/05/2010  0 1 2V 

Inventarisatie:
- Zoniënwoud: De inventarisatie in 2010 gebeurde door Jorg Lambrecht, bij de opmaak van 

het project ‘Onderzoek naar verspreiding van en opmaak van een soortbeschermingsplan 
voor de Vuursalamander (Salamandra salamandra L.)’. Het lijkt er sterk op dat de 
waterpartijen in de Kleine Flossendelle lange tijd niet (regelmatig) worden geïnventariseerd. Er 
werden geen (extra) waarnemingen van amfibieën gevonden in de Hyladatabank of op 
www.waarnemingen.be. 

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Zoniënwoud: Ondanks het feit dat de Kamsalamander vaak voorkomt in bosrijke gebieden is 
het aanwezige, uitgestrekte beuken-eikenbos niet het meest optimale landhabitat voor 
Kamsalamander. Het aanwezige bos zorgt voor beschaduwing van de aanwezige poelen en 
heeft relatief weinig ondergroei. Let wel: het gaat hier vooral om knelpunten die beletten dat 
de waterpartijen zich niet in een optimale staat bevinden. Het omliggende landhabitat is (zeer) 
ecologisch zeer waardevol.

Waterhabitat: 
- Zoniënwoud: De aanwezige waterpartijen kunnen eerder als bospoelen worden getypeerd. 

De waterpartijen zijn weinig zonbeschenen en bevatten eerder een drijvende vegetatie dan 
een rijke ondergedoken vegetatie. De waterpartijen lijken niet te lijden onder vervuiling of 
vermesting, maar zijn wel voedselrijk door bladval. 
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Figuur 62. Onder dood hout rondom waterpartij 318.011 werden drie Kamsalamanders gevonden, 
waarvan één juveniel en twee onvolwassen exemplaren, wat toch wijst op relatief recente 
voortplanting. Fuiken en scheppen in 2011 leverde geen exemplaren Kamsalamander op. (foto Iwan 
Lewylle) 

Beheeradvies – beheermaatregelen 
Landhabitat: 
- Zoniënwoud: In de vallei van de Kleine Flossendelle liggen langgerekte, natte graslanden. Op 

de botanisch minst interessante locaties kan worden overwogen om extra, relatief zonbeschenen 
poelen aan te leggen. Indien de aanleg van nieuwe poelen geen optie is, dient men aan de 
zuidzijde van de voortplantingspoel enkele bomen te verwijderen om meer zonlicht door te laten. 

Waterhabitat: 
- Zoniënwoud: De poelen werden een tiental jaar geleden gebaggerd (Lambrechts et al., 2011). 

Regelmatig herhalen van deze beheermaatregel is aangewezen. De aanleg van één of twee 
poelenclusters, naast het baggeren van de bestaande waterpartijen, wordt sterk geadviseerd. Het 
beheer van een poelencluster is effectiever en minder arbeidsintensief dan het uitbaggeren van de 
bestaande, middelgrote waterpartijen.

Figuur 63: Dit hooiland ligt net naast de bestaande voortplantingspoel en is geschikt voor de aanleg 
van een poel(encluster). (foto Iwan Lewylle) 
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Extra:
In het kader van het project ‘Onderzoek naar verspreiding van en opmaak van een 
soortbeschermingsplan voor de Vuursalamander werd het Zoniënwoud zeer uitvoerig 
geïnventariseerd (Lambrechts et al., 2011). De vallei van de Kleine Flossendelle is de enige 
vindplaats van Kamsalamander in het Zoniënwoud voor zover geweten.  

Conclusie:
Aangezien het Zoniënwoud een groot, aaneengesloten natuurgebied is, is deze populatie één van de 
belangrijkste in Vlaams-Brabant. In tegenstelling tot andere populaties in veeleer kleinere 
natuurgebieden is deze populatie niet onderhevig aan negatieve invloeden zoals vermesting. Deze 
populatie wordt best zo beheerd zodat er een grote metapopulatie in een goede staat van 
instandhouding ontstaat over de verschillende waterpartijen in de vallei van de Kleine Flossendelle. 
De vallei van de Kleine Flossendelle leent zich hier perfect toe. 
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Figuur 64. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in het Zoniënwoud, deelgebied Kleine Flossendelle, Tervuren. 
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7.3.7. Gebiedsfiche 7: Poel 245.002 (Kampenhout Sas), Kampenhout 

Gebiedsomschrijving:
Regio Vallei van de Weisetterbeek en de Molenbeek

Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte
Poel 245.022 Kampenhout Kampenhout Particulier /
(Kampenhout Sas)

Verschillende habitattypes: 
- Poel 245.022: De tuin waarin poel 245.022 ligt, is vrij natuurlijk ingericht. Er liggen enkele 

bosfragmenten en er is een soortenrijk graslandje in deze tuin aanwezig. Het nabijgelegen 
weiland aan de noordzijde is echter vrij soortenarm. 

Aantal poelen:  
- Poel 245.022: Op minder dan 100 m van poel 245.022 ligt een oude (vis)vijver (geen HylaID) 

in het nabijgelegen weiland aan de noordzijde.  

Waarnemingen:
Hyladatabank:

- Poel 245.022: / 
Een mannetje Kamsalamander werd in het voorjaar van 2009 in deze poel waargenomen. Een 
precieze datum ontbreekt. Deze vondst was een verrassing aangezien het gaat om een 
nieuwe vindplaats in Vlaams-Brabant. 

Projectwaarnemingen:
- Poel 245.022: / 

Inventarisatie
- Poel 245.022: Het plaatsen van twee fuiken in de tuinvijver en in de oude (vis)vijver leverde in 

2010 geen adulte exemplaren op. Ook scheppen naar larven bleef zonder succes. De 
eigenaar zal de tuinvijver verder monitoren.

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Poel 245.022: De tuin rondom de tuinvijver is redelijk geschikt als landhabitat. Het landhabitat 
rondom de nabijgelegen vijver is echter van mindere kwaliteit. De vijver is volledig omringd 
door hoge bomen, o.a. berk, Haagbeuk Carpinus betulus en Lork Larix decidua die de vijver 
beschaduwen. 

Figuur 65. De vijver in het aangrenzende weiland wordt volledig omringd door vrij hoge bomen. (foto 
Iwan Lewylle). 
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Waterhabitat: 
- Poel 245.022: De tuinvijver waarin de Kamsalamander werd aangetroffen, bestaat uit twee 

delen: een artificiële zwemvijver zonder vegetatie en een veel kleiner deel met emerse 
vegetatie en algen-flab (flab = floating algae beds). De tuinvijver wordt om bovenstaande 
redenen niet beschouwd als optimaal voortplantingshabitat. De oude (vis)vijver heeft een zeer 
dikke sliblaag.  

Figuur 66. Poel 245.022 wordt niet beschouwd als optimaal voortplantingshabitat. (foto Iwan Lewylle) 

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Poel 245.022: In de tuin met poel 245.022 zijn geen specifieke beheermaatregelen 
vereist. Het huidige beheer dient te worden voortgezet. Het gedeeltelijk kappen van de 
bomen rondom de oude (vis)vijver in het nabijgelegen weiland zou meer lichtinval 
mogelijk maken en bladval minderen. 

Waterhabitat: 
- Poel 245.022: Indien deze tuinvijver wordt ingericht als amfibieënpoel, heeft deze poel 

potentie als voortplantingshabitat. Dit omvat de aanleg van een natuurlijke bodem waarin 
een structuurrijke ondergedoken vegetatie kan ontstaan. 
De (vis)vijver beschikt over een sluissysteem zodat deze (gedeeltelijk?) kan worden 
drooggelegd. Het oplaten zal waarschijnlijk dienen te gebeuren met grond- of beekwater. 
Baggeren van deze vijvers is een optie, maar is een (zeer) arbeidsintensieve maatregel. 

Extra:
Op minder dan 500 m van poel 245.022 ligt het natuurgebied Nico Bové–Weisetterbos (ongeveer 50 
ha groot, waarvan 27 ha in natuurbeheer). Interessante percelen voor de aanleg van waterpartijen 
liggen echter op ongeveer 1,5 km. In het nabijgelegen Nico De Bové-Weisetterbos liggen nog vier 
middelgrote waterpartijen. Het is mogelijk dat er zich een (kleine) populatie Kamsalamander ophoudt 
in dit natuurgebied. Dit gebied is pas sinds in 2009 in beheer bij natuurpunt en onderzoek naar het 
voorkomen van amfibieën en reptielen was tot 2011 alvast beperkt. Ten zuiden van deze vindplaats 
ligt het Silsombos; een groot, waardevol (moeras)bos, dat eveneens niet werd onderzocht op het 
voorkomen van Kamsalamander. 

Conclusie:
De kans bestaat dat het gaat om een exemplaar uit een lokale relictpopulatie, maar even goed om 
een zwerver uit de ruime regio. Extra inventarisaties in het Nico De Bové-Weisetterbos en bij 
uitbreiding het Silsombos zijn noodzakelijk om een beter beeld te krijgen van de status van een 
potentieel verspreide metapopulatie in de ruime regio.  
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Figuur 67. Locatie en beheermaatregelen voor poel 245.022, ter hoogte van Kampenhout Sas, Kampenhout.



De Kamsalamander in Vlaams-Brabant    93 
Verspreiding, ecologie en beheer 

7.3.8. Gebiedsfiche 8: Antitankgracht & Haachts Broek, Haacht 

Gebiedsomschrijving:
Regio Dijlevallei, ten noorden van Leuven

Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Antitankgracht Haacht Haacht Natuurpunt /
Haachts Broek Haacht Haacht Natuurpunt 60 ha

Verschillende habitattypes: 
- De Antitankgracht is een natuurgebied en een beschermd monument. De antitankgracht is 

een lange centrale gracht met broekbos er langsheen. De antitankgracht bestond tot 2009 uit 
vier delen, nl. vier aparte, langwerpige waterpartijen. 

- Het Haachts Broek bestaat uit vochtige, soortenrijke graslanden, valleibos en 
populierenaanplantingen.  

Aantal poelen:  
- De Antitankgracht: Twee nieuwe poelen en zes (nieuwe) compartimenten in de centrale 

antitankgracht (het deel van centrale gracht waarin vier middelgrote compartimenten zijn 
aangebracht, heeft voorlopig slechts één HylaID, nl 246.077). (nieuw = aangelegd in 2010) 

- Haachts Broek: Twee (amfibieën)poelen (zonder HylaID). 

Waarnemingen:
Hyladatabank:

- Antitankgracht
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
246.077   5/02/2007 0 0 1M  
246.077   12/06/2007 0 0 1V  

- Haachts Broek: In het Haachts Broek zijn er geen historische waarnemingen van 
Kamsalamander gekend, maar dit natuurgebied grenst aan de Antitankgracht en werd daarom 
mee opgenomen in deze gebiedsfiche. 

Projectwaarnemingen:
- Antitankgracht 

HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
246.077   12/06/2008 0 0 1V 
246.077   27/05/2009 0 0 1M + 1V 
246.077   11/06/2009 1 0 0 
246.077   30/04/2010 0 0 2M 
246.077   28/06/2010 11 0 0 

- Haachts Broek: / 

Inventarisatie: 
- Antitankgracht: Tot 2010 gebeurden inventarisaties bijna enkel in het kader van 

studieprojecten. Het lokale vrijwilligersteam zal echter voor de toekomstige monitoring instaan. 
Er zal in de toekomst zowel met fuiken als met schepnet worden geïnventariseerd. 

- Haachts Broek: Geen populatie voor zover geweten. In de twee aanwezige poelen werden 
gedurende deze studie alvast geen larven van de Kamsalamander gevonden. 

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Antitankgracht: De grachten worden lokaal zwaar beschaduwd door wilgen- en elzenopslag. 
Aan de noordoostzijde van de Antitankgracht liggen twee pas gegraven poelen (project VLM 
i.s.m. Natuurpunt). Het perceel waarin de poelen liggen, grenst echter aan een akker. 
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Inspoeling van nutriënten in de poelen dient te worden vermeden (eventueel door een wal 
rondom de poelen). 

- Haachts Broek: In het Haachts Broek is een grote oppervlakte populierenaanplanting 
aanwezig. 

Waterhabitat: 
- Antitankgracht: Verschillende delen van de centrale gracht bevatten tot 2009 vis. Tot 2009 

was er bovendien weinig zonbeschenen voortplantingshabitat aanwezig. Er werden in 2010-
‘11 tal van beheermaatregelen uitgevoerd door de VLM: de centrale gracht werd opgedeeld in 
zes compartimenten om de verspreiding van vis over de gracht heen te beperken en er 
werden eveneens twee middelgrote poelen gegraven. Dit in overleg met het lokale 
beheerteam en Natuurpunt Studie. Het meest noordelijke deel en het meest zuidelijke deel 
bevatten anno 2011 nog steeds vis (het noordelijk deel is in particuliere eigendom). 

- Haachts Broek: Er zijn slechts twee poelen in dit natuurgebied aanwezig. De meest oostelijk 
gelegen poel krijgt te weinig zonlicht; de westelijk geleden poel wordt teveel betreden door 
vee (en spelende/zwemmende honden). Hierdoor wordt deze laatste poel soms (tijdelijk) 
troebel. Beide poelen bevatten doorgaans helder water met een submerse vegetatie, en lijken 
geschikt als voortplantingshabitat voor Kamsalamander.  

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Antitankgracht: De aanleg van twee nieuwe poelen en van zes compartimenten in de 
centrale gracht werden in 2011 gerealiseerd. Openhouden van het landhabitat rondom deze 
waterpartijen wordt sterk aanbevolen, liefst aan de zuidzijde van de compartimenten en de 
poelen. 

- Haachts Broek: Het hooiland rondom de meest oostelijke poel wordt best vergroot, zodat 
deze poel meer zonlicht krijgt. De westelijk gelegen poel wordt best uitgerasterd. 

Waterhabitat: 
- Antitankgracht: De recent aangelegde compartimenten dienen regelmatig te worden 

geschoond, net als de poelen. De frequentie van schonen hangt af hoe deze waterpartijen 
evolueren. In het zuidelijke deel van de Antitankgracht, het deel dat grenst aan het Haachts 
Broek, ligt geen geschikt voortplantingshabitat wat de kolonisatie van het Haachts Broek 
bemoeilijkt. 

- Haachts Broek: Nabij de bestaande poelen dienen nieuwe poelen te worden aangelegd, 
liefst in clusters. 

Figuur 68. Een gecompartimenteerd deel van de Antitankgracht. De wal op de achtergrond 
(rechtsboven) beperkt de verspreiding van vis, maar ook van voedselrijk water. (foto Iwan Lewylle)
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Extra:
Mocht de Kamsalamander zich ooit in het Haachts Broek vestigen dan kan er zich een (grote) 
metapopulatie ontwikkelen, zelfs in de vallei van de Leibeek.  

Conclusie:
Het overleg met Natuurpuntafdeling Haacht en de VLM was zeer constructief en resulteerde in de 
aanleg van verschillende geschikte voortplantingspoelen/grachten. Natuurpuntafdeling Haacht 
beschouwt het behoud van de Kamsalamander als één van de prioriteiten van deze natuurgebieden, 
en zal instaan voor de monitoring en het nodige beheer van het habitat. 

Ondanks beperkte inventarisaties in het verleden wordt er aangenomen dat de populatie zich voor de 
grootschalige werken in een vrij slechte staat bevond, o.a. vanwege de slechte staat van het 
voortplantingshabitat en de lage aantallen die toen werden gemeld. Dankzij de beheermaatregelen in 
2010-‘11 lijkt het herstel van de populatie in de Antitankgracht te zijn ingezet. 
.
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Figuur 69. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in de Antitankgracht, Haacht. 
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7.3.9. Gebiedsfiche 9: Wijgmaalbroek – Dijlemeanders – Doren, Wijgmaal - 
Herent
Gebiedsomschrijving:

Regio Dijlevallei, ten noorden van Leuven 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Wijgmaalbroek Leuven Wijgmaal Natuurpunt ca. 32 ha 
Dijlemeanders Leuven Wijgmaal Stad Leuven 7,5 ha 
Doren Herent Herent Particulier / 

Verschillende habitattypes: 
- Wijgmaalbroek: Dit natuurgebied is een groot weilandcomplex met broekbossen en 

populierenaanplanten. Het weilandcomplex bestaat uit soortenarme tot soortenrijke 
cultuurgraslanden en in mindere mate ruigtes.  

- Dijlemeanders: Dit gebied omvat een 500 m lange, afgesneden meander van de Dijle, enkele 
weilanden en twee verboste bezinkingsbekkens van een nabijgelegen fabriek (Remy). Een 
deel van het gebied bestaat uit een voormalige stortplaats (= afgedekt). 

- Doren: Een ingesloten akkergebied met enkele soortenarme cultuurgraslanden en kleine 
bosfragmenten. 

Aantal poelen:  
- Wijgmaalbroek: Vijf oude en vijf nieuwe poelen (deze laatste zijn aangelegd in 2010). 
- Dijlemeanders: Enkele natte depressies (oude bezinkingsputten), een riviermeander en één 

nieuwe poel (aangelegd in 2011). 
- Doren: Eén jachtput (geschoond in 2010). 

Waarnemingen:
Hyla:

- Wijgmaalbroek: 
HylaID Poelnr. Datum Larvae Juveniel Adult

246.030   22/04/2001 0 0 1V 
246.030   19/03/2003 0 0 1V  
246.030   13/04/2004 0 0 1 
246.030   18/05/2008 0 0 0 
246.045 13/04/2004 0 1 0
246.045 29/04/2008 0 0 1M

- Dijlemeanders:
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
246.041   4/07/2001 2 1 0 

- Doren: 
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
246.040   27/04/2001 0 0 2M 
246.040   21/05/2001 0 0 1M + 3V 
246.501 30/04/2000 0 0 1M + 3V 

Project:
- Wijgmaalbroek: 

HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
nabij 246.045   19/04/2009 0 0 1M 

- Dijlemeanders: / 

- Doren: 
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HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
246.040   26/05/2011 49 5 6 

Inventarisatie:
- Wijgmaalbroek: De populatie in het Wijgmaalbroek wordt vrij goed opgevolgd door lokale 

vrijwilligers waaronder Mark Lehouck. De populatie is echter zeer klein. Gedurende dit project 
werd er slechts één landwaarneming van een adulte Kamsalamander gemeld. 

- Dijlemeanders: Deze vindplaats werd voor 2009 vrij onregelmatig geïnventariseerd wat 
resulteerde in een eenmalige waarneming van twee larven en een juveniel. Inventariseren met 
fuiken en schepnet bleef gedurende het project zonder resultaat. 

- Doren: De vondst van het relatief hoge aantal larven in 2011 was zonder meer opmerkelijk. 
aangezien de poel zich in 2009 nog in zeer slechte staat bevond. Inventarisatie van deze poel 
is beperkt; de eigenaar laat slechts sporadisch bezoek aan de poel toe (voorlopig enkel de 
projectmedewerker).

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Wijgmaalbroek: Verschillende soortenarme graslanden, buiten het natuurgebied, worden 
(zwaar) bemest. Er is in het natuurgebied slechts een beperkte oppervlakte voedselarm 
grasland aanwezig waar geschikt voortplantingshabitat kan worden aangelegd. Hier is echter 
een waardevolle vegetatie aanwezig. 

- Dijlemeanders: Dit kleine gebied heeft een gevarieerd landhabitat, voornamelijk soortenrijk 
grasland, struikgewas en bosfragmenten, maar ligt geïsoleerd tussen de Dijle en de dorpskern 
van Wijgmaal. De aanwezige waterpartijen, uitgezonderd de nieuwe poel, worden 
beschaduwd door overhangende bomen. 

- Doren: De akkers en weilanden rondom de poel worden zwaar bemest en zijn soortenarm. 
Nabij poel 246.060 ligt een beperkt aantal landschapselementen. Het akkergebied wordt 
omsloten door de dorpskern van Herent en lintbebouwing. 

Waterhabitat: 
- Wijgmaalbroek: Nabij de locatie waar de adulte Kamsalamander werd gevonden, zijn er 

weinig geschikte poelen, waarin succesvol kan worden voortgeplant. De poelen zijn klein, 
(zeer) voedselrijk en ze worden beschaduwd door wilgenopslag. 

- Dijlemeanders: Driedoornige Stekelbaars heeft de meander gekoloniseerd, en de voormalige 
bezinkingsbekkens zijn sterk verbost. In de winter van 2010-’11 is er wel een nieuwe poel 
aangelegd door het stad Leuven. 

- Doren: De huidige voortplantingspoel dreigt dicht te groeien door inspoeling van meststoffen 
vanuit de omliggende weilanden. Een nabijgelegen poel (HylaID 246.005) is ondertussen 
gedempt. 

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Wijgmaalbroek: De ‘bronpopulatie’ in het noordelijke deel van het Wijgmaalbroek dient 
nieuwe kansen te krijgen door het landhabitat rondom poel 246.030 vrij grootschalig te 
kappen.  

- Dijlemeanders: Indien men van de depressies in de voormalige bezinkingsbekkens geschikt 
voortplantingshabitat wil maken, dient men voldoende struikgewas en een aantal bomen te 
verwijderen.  

- Doren: Het landhabitat rondom poel 246.040 vergt regulier beheer, meer bepaald de 
boomopslag die bij het schonen van deze poel grotendeels werd gekapt, wordt best kort 
gehouden. 

Waterhabitat: 
- Wijgmaalbroek: Poel 246.030 wordt best geschoond na verwijdering van de wilgenopslag. 

Indien deze maatregel niet mogelijk is vanwege vrees voor vernieling van de zeldzame flora 
rondom deze poel, dient men op zoek te gaan naar een andere, nabijgelegen locatie voor de 
aanleg van minstens één geschikte voortplantingspoel. Er is echter weinig natuurgebied in de 
directe omgeving. 
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- Dijlemeanders: Mocht de Kamsalamander de nieuwe poel koloniseren, dan is het 
aangewezen om een poelencluster aan te leggen rondom deze poel. 

- Doren: Poel 246.040 wordt best om de drie à vijf jaar geschoond. Er dienen extra poelen in 
de nabijgelegen weilanden te worden aangelegd. Indien nieuwe poelen zouden worden 
aangelegd in de aanwezige, zeer voedselrijke graslanden, dan wordt hier best een deel van 
de toplaag rondom deze poelen afgegraven.  

Figuur 70. Deze poel in Doren, Herent, werd in 2009 door de eigenaar op eigen initiatief hersteld. In 
2011 werden er maar liefst 60 Kamsalamanders, het merendeel grote larven (49 ex.), aangetroffen in 
deze poel. Zie figuur 71 voor structuurrijke onderwatervegetatie die zich in deze poel ontwikkelde (foto 
Iwan Lewylle). 

Extra:
In het Kastanjebos in Herent ligt een zeer kwaliteitsvolle poel (geen HylaID) op ongeveer 1,5 km van 
poel 246.060 in Doren, Herent. Tussen deze twee gebieden ligt een drukke autoweg. Het Kastanjebos 
heeft echter een hoge grondwaterstand en verschillende graslandpercelen zijn historisch niet al te 
zwaar bemest. Een indicatie dat er in dit natuurgebied en omgeving heel wat potentie voor de aanleg 
van geschikt voortplantingshabitat aanwezig is! 

Figuur 71. Ten noorden van Leuven staat de grondwatertafel lokaal vrij hoog. Zowel in het 
Wijgmaalbroek, Doren en het Kastanjebos in Herent bevatten nieuwe poelen meestal zeer helder 
water en een rijke ondergedoken watervegetatie, nl. ranonkel- en sterrekroossoorten (foto Iwan 
Lewylle) 
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Conclusie
De populaties in de Dijlemeanders en de Doren zijn sterk geïsoleerd. Het Wijgmaalbroek ligt midden 
in de Dijlevallei en staat min of meer in verbinding met andere, geschikte (natuur)gebieden in die 
vallei. Het hoge aantal larven en adulten in de Doren was een opsteker, maar het is afwachten hoe 
het habitat en de populatie zullen evolueren. Mocht beheer uitblijven dan dreigt deze poel vrij snel 
ongeschikt als voortplantingspoel te worden.  

Het succes van beheermaatregelen in het Wijgmaalbroek en de Dijlemeanders zal deels afhangen 
van het aantal resterende Kamsalamanders in beide gebieden. 
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Figuur 72. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in het Wijgmaalbroek, Wijgmaal.



De Kamsalamander in Vlaams-Brabant          102 
Verspreiding, ecologie en beheer 

Figuur 73. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in de Dijlemeanders, Wijgmaal.
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Figuur 74. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in Doren, Herent.
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7.3.10. Gebiedsfiche 10: Meerdaalwoud, Haasrode 

Gebiedsomschrijving:
Regio Dijlevallei, ten zuiden van Leuven 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Meerdaalwoud  Oud-Heverlee Haasrode ANB ca. 600 ha

Verschillende habitattypes: 
- Meerdaalwoud: Zuur eikenbos en beuken-eikenbos, met aanplant van uitheemse 

boomsoorten (vooral naaldhout).  
Aantal poelen:  

- Meerdaalwoud: Er zijn een 25-tal poelen/natte depressies verspreid over dit natuurgebied 
aanwezig. Op één locatie, de Springputten genaamd, bevinden zich meer dan 15 bospoelen 
en/of natte depressies (slechts één HylaID, nl. 326.507). Er zijn minstens 4 oude visvijvers in 
het Meerdaalwoud aanwezig. 

Waarnemingen:
Hyladatabank:

- Meerdaalwoud:  
HylaID Poelnr. Datum Larvae Juveniel Adult
326.507  10/05/2000 0 0 1M 

Ter hoogte van de kruising van de Nethense baan en de Walendreef werd op 05/05/2000 1 adult 
mannetje gevonden (www.waarnemingen.be). Deze locatie heeft geen HylaID. 

Projectwaarnemingen:
- Meerdaalwoud: / 

Inventarisatie: 
- Meerdaalwoud: In de Springputten werden in het voorjaar van 2011 acht fuiken geplaatst 

door de projectmedewerker. In juni 2011 werd in alle (nog) waterhoudende poelen en 
depressies geschept, maar zonder resultaat. In zowat elke poel werden larven en adulte 
exemplaren Vinpootsalamander gevonden. Inventarisatie van de springputten gebeurt zeer 
onregelmatig (zie ook paragraaf ‘extra’).  

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Meerdaalwoud: Ter hoogte van de Springputten is het landhabitat aan het evolueren naar 
een climaxstadium. Aangezien het natuurgebied bestaat uit één groot, oud boscomplex is dit 
niet verwonderlijk. Een twintigtal jaar geleden was het landhabitat rondom de Springputten 
veel opener (door militaire activiteiten). In het Meerdaalwoud zijn er zeer weinig grote, open 
plekken of graslanden waar nieuwe zonbeschenen poelen kunnen worden aangelegd. In de 
periferie van dit boscomplex liggen verschillende graslanden, maar deze zijn vooral 
particuliere eigendom. 

Waterhabitat: 
- Meerdaalwoud: De Springputten zijn ontstaan door het tot ontploffing brengen van door het 

leger afgekeurde springstof. De Springputten zijn stilaan grotendeels aan het verlanden door 
successie en sommigen houden geen water (meer). De waterpartijen zijn geëvolueerd naar 
bospoelen, geschikt voor o.a. Vinpootsalamander, mogelijk ook Vuursalamander. 
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Figuur 75. Een van de Springputten in het Meerdaalwoud, een beschaduwde bospoel. (foto Iwan 
Lewylle) 

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Meerdaalwoud: Er is zeer weinig oppervlakte grasland of ruigte in dit natuurgebied aanwezig 
waar geschikt voortplantingshabitat kan worden aangelegd. Bijgevolg is het gedeeltelijk 
openmaken van het landhabitat rondom de Springputten noodzakelijk om de aanwezige 
populatie Kamsalamander nog enige kans op behoud te geven. Ook op andere plaatsen met 
poelen waarin de Vuursalamander zich niet voortplant, dient te worden overwogen of er geen 
bomen aan de zuidzijde van deze poelen kunnen worden verwijderd.

Waterhabitat: 
- Meerdaalwoud: Om enige garantie op succes te hebben, dienen de poelen waarrond het 

landhabitat wordt geoptimaliseerd, te worden geschoond. Een bospoel, waarin jarenlang 
bladval is beland, ontwikkelt vaak een drijvende vegetatie van kroos nadat de vegetatie rond 
de poel wordt gekapt en de waterpartij opnieuw meer zonlicht krijgt. Bij het schonen dient een 
kraan de sliblaag te verwijderen. 
Hier moet wel de nodige voorzichtigheid aan te pas komen. Door ontploffingen van de 
afgekeurde munitie is de bodem verdicht en zo ontstonden waterhoudende poelen. 
Kraanwerken kunnen de poelen ‘lek’ maken. Het slib kan worden verwijderd, maar uitdiepen 
zal er waarschijnlijk voor zorgen dat deze poelen geen water meer zullen houden.

Let op: Bij beheermaatregelen in functie van de Kamsalamander moet men wel rekening houden met 
het voorkomen van de Vuursalamander in het Meerdaalwoud. Deze soorten planten zich elk voort in 
een ander type habitat. De Vuursalamander is quasi uitsluitend een soort van oude bossen en zet zijn 
larven af in bronpoeltjes, sloten en depressies in (oude) bossen. Het voorkomen van de 
Vuursalamander in het Meerdaalwoud staat nauwkeurig beschreven in (Lambrechts et al., 2011). 

De ‘poel des doods’ (HylaID 326.504, niet zichtbaar op figuur 77) werd in 2010 foutief beheerd doordat 
bomen rondom deze voortplantingspoel van Vuursalamander werden gekapt. Het openhouden van de 
omringende landhabitat zou geschikt voortplantingshabitat voor de Kamsalamander mogelijk maken, 
maar is niet aangewezen omdat deze poel een zeer belangrijke voortplantingspoel is van de 
Vuursalamander. De Kamsalamander werd bovendien in dit deel van het Meerdaalwoud nog niet 
waargenomen. In functie van de Vuursalamander dient de struiklaag rondom deze poel zich opnieuw 
te herstellen, wat deze poel op termijn in ieder geval dan weer ongeschikt maakt voor 
Kamsalamanders.  
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Langsheen de Naamsesteenweg ligt poel 326.014, een relatief zonbeschenen poel, op ongeveer 900 
m van de Springputten (weliswaar aan de andere kant van de Naamsesteenweg). Door het kappen 
van de omringende bomen zou men een geschikt voortplantingshabitat kunnen verkrijgen voor de 
Kamsalamander, maar ook in deze poel worden larven van de Vuursalamander waargenomen. Het is 
bijgevolg niet aangewezen om het landhabitat rondom deze poel open te kappen. Zowel poel 326.504 
als 326.014 worden best geschoond i.f.v. het herstellen van voortplantingshabitat voor de 
Vuursalamander. 

Figuur 76. Deze voortplantingspoel van Vuursalamander, de zogenaamde Poel des doods, werd 
foutief beheerd. De omringende bomen werden verwijderd, wat voor de Vuursalamander niet 
wenselijk is. Doordat zonlicht de poel bereikt en het water voedselrijk is, ontwikkelde er zich een 
drijvende vegetatie van kroos. Deze poel is in zijn huidige staat echter weinig tot niet geschikt voor 
Kamsalamander. Men laat de struiken en bomen rondom deze poel best opnieuw groeien. (foto Iwan 
Lewylle) 

Extra:
In het kader van het project ‘Onderzoek naar de verspreiding van en opmaak van een 
soortbeschermingsplan voor de Vuursalamander (Salamander salamander L.)’ (Lambrechts et.al, 
2011) en een vrijwillige inventarisatie van Hyla naar Vuursalamander in 2011 werden grote delen van 
het Meerdaalwoud, voornamelijk deelgebied Mollendaalbos, uitvoerig onderzocht. Er werden geen 
Kamsalamanders aangetroffen. Over de taalgrens zijn er in de ruime omgeving van het 
Meerdaalwoud geen vindplaatsen van Kamsalamander gekend (Jacob et al., 2007). 

Conclusie:
Ondanks het feit dat het Meerdaalwoud een zeer waardevol natuurgebied is, is het aanwezige habitat 
anno 2011 weinig tot niet geschikt voor een duurzame populatie Kamsalamander. Eenmalige of 
kleinschalige beheermaatregelen zullen het uitsterven van de populatie niet kunnen vermijden. 
Herinrichting en continu beheer van (een deel van) de Springputten resulteren mogelijk wel in het 
behoud van deze populatie. Ondanks het feit dat Kamsalamander een hoge leeftijd kan bereiken, is 
het zeer verontrustend dat de laatste gekende waarneming al dateert van 2000.  
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Figuur 77. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in het Meerdaalwoud, Haasrode. De Springputten worden weergegeven door één HylaID. 
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7.3.11. Gebiedsfiche 11: Hagelandse vallei, Holsbeek 

Gebiedsomschrijving:
Regio Wingevallei, Hageland 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Hagelandse vallei Holsbeek  Holsbeek particulier / 

Verschillende habitattypes: 
- Hagelandse Vallei: Een zeer gevarieerd valleigebied met een grote oppervlakte broekbos en 

populierenaanplant. Verder wisselen akkers, soortenarme en –rijke cultuurgraslanden elkaar 
af tussen de vallei en de dorpskern van Holsbeek. 

Aantal poelen:  
- Hagelandse Vallei: Nabij de vindplaats van Kamsalamander liggen een tuinvijvertje, twee 

visvijvers en een veedrinkpoel. Ten westen van de vindplaats liggen 15 visvijvers. Meer naar 
het oosten, in natuurgebied Dunbergbroek, liggen een tiental bospoelen. 

Waarnemingen:
Hyladatabank:

- Hagelandse Vallei: 
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
246.009   15/08/2000 0 0 1 

De exacte locatie van de vindplaats uit het GIS-bestand uit de Hyladatabank is onduidelijk. Het 
exemplaar zou in een poel zijn waargenomen, maar op de puntlocatie is geen poel maar een gracht te 
vinden. Verkeerde locatie? We gaan er vanuit dat de Kamsalamander werd waargenomen in de 
verderop gelegen tuinvijver (ondertussen verwijderd) en niet in de nabijgelegen, vervuilde gracht. 

Projectwaarnemingen:
- Hagelandse Vallei: /

Inventarisatie: 
- Hagelandse Vallei: Het was slechts mogelijk om pas in juli ’11 te inventariseren, dit na 

toestemming van de eigenaar. Inventarisatie gebeurde enkel door middel van een schepnet. 

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Hagelandse Vallei: Soortenrijke graslanden liggen verspreid over de vallei, maar zijn beperkt 
in de omgeving van de vindplaats. De graslanden rondom de vindplaats worden begraasd 
door schapen en de vegetatie is bijgevolg zeer kort en weinig structuurrijk. Rondom de 
nabijgelegen (oude) visvijvers zijn populieren aangeplant. Indien men deze waterpartijen zou 
willen herinrichten, moeten deze bomen worden verwijderd. Deze populieren zijn voorlopig 
nog niet kaprijp, wat participatie van de eigenaar kan bemoeilijken. 

Waterhabitat: 
- Hagelandse Vallei: De tuinvijver waarin we vermoeden dat de Kamsalamander werden 

waargenomen, is anno 2011 een droogstaande depressie. Vermoedelijk werd de kunstmatige 
vijverbodem verwijderd. Minstens één van de oude visvijvers bevat (bodemwoelende) vis. 
Beide vijvers zijn tamelijk voedselrijk. De veedrinkpoel wordt zwaar betreden door schapen en 
is hypertroof.  
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Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Hagelandse Vallei: Wanneer men de oude (vis)vijvers zou willen herstellen, dienen de 
populieren te worden verwijderd. De veedrinkpoel dient na een eventuele schoning ook te 
worden uitgerasterd.  

Waterhabitat: 
- Hagelandse Vallei: De visvijvers kunnen na een eventuele kapping van de populieren 

worden geschoond. De vijvers zijn niet diep (0,5 m) en drogen waarschijnlijk regelmatig van 
nature uit. De veedrinkpoel wordt bij schoonmaken best enkele tientallen centimeters 
uitgediept. Zowel in 2010 als 2011 stond deze waterpartij vroegtijdig droog, nl. begin juni 
(mond. med. eigenaar). Ten zuidwesten van de vindplaats, tegen de dorpskern van Holsbeek, 
liggen nog een aantal relatief voedselarme graslanden, geschikt voor de aanleg van nieuwe 
poelen. 

Figuur 78. Deze visvijver is mogelijk geschikt voortplantingshabitat geweest. De populieren zijn nog 
maar enkele jaren oud en de vijver is zo ondiep dat hij in langdurig droge periodes waarschijnlijk 
uitdroogt. (foto Iwan Lewylle). 

Extra:
De bodemkaart van de Wingevallei geeft een grote oppervlakte met een kleiige bodemtextuur ten 
noordoosten van de dorpskern van Holsbeek weer. Hier ligt o.a. het natuurgebied Dunbergbroek. 
Ondiepe klei in de bodem (bv. op 1 m diepte) is ideaal voor de aanleg van poelen(clusters).  

Hylamedewerkers twijfelen aan de correctheid van de waarneming, aangezien deze waarneming niet 
kon worden bevestigd door andere inventariseerders. Het blijft echter ook vaag of er nadien nog 
onderzoek heeft plaatsgevonden op deze locatie. 

Conclusie:
Indien er op deze locatie nog een populatie aanwezig is, is ze waarschijnlijk zeer klein. In het andere 
geval betreft het een zwerver. In de Hagelandse vallei wordt op het eerste zicht weinig inventarisatie 
naar amfibieën verricht (www.waarnemingen.be). Extra inventarisaties zijn aangewezen om een goed 
beeld te krijgen van de mogelijke populatie Kamsalamander in Holsbeek.
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Figuur 79. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in de Hagelandse vallei, Holsbeek.
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7.3.12. Gebiedsfiche 12: Locatie 246.202, Werchter 

Gebiedsomschrijving:
Regio Samenvloeiing Dijle- en Demervallei 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Locatie 246.202 Rotselaar Werchter particulier / 

Verschillende habitattypes: 
- Locatie 246.202: Een relatief klein akkergebied ter hoogte van de samenvloeiing van de Dijle 

en de Demer. In de Dijle- en Demervallei liggen grote oppervlaktes broekbos, natte ruigtes en 
aanplantingen met populier. 

Aantal poelen:  
- Locatie 246.202: In de omgeving van locatie 246.202 ligt één poel, echter zonder HylaID.  

Waarnemingen:
Hyla:

- Locatie 246.202: 
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
246.202   19/05/2005 0 0 1 

Deze vondst betreft een landwaarneming ter hoogte van een wegberm en een akker (HylaID staat 
voor een locatie op het land). 

Project:
- Locatie 246.202: /

Inventarisatie:
- Locatie 246.202: In de nabijgelegen poel werden in mei 2010 twee fuiken geplaatst. 

Scheppen vond plaats in juni 2011. Er werden enkel zeven Alpenwatersalamanders 
gevangen. 

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Locatie 246.202: Het omliggende akkergebied is weinig tot niet geschikt als landhabitat voor 
de Kamsalamander. Ten westen van dit akkergebied ligt een grote oppervlakte broekbos, 
populierenaanplant en weiland langsheen de Dijle, maar op meer dan 500 m van de 
vindplaats. Ten oosten van de vindplaats (op minder dan 200 m) ligt een grote oppervlakte 
broekbos en populierenaanplant, maar deze ligt aan de overzijde van de Dijle. Verderop, 
langsheen de Demer, liggen verschillende afgesneden meanders van de Demer. Het 
landhabitat rondom deze meanders bestaat grotendeels uit bos, wat zorgt voor 
beschaduwing.  

Waterhabitat: 
- Locatie 246.202: De nabijgelegen poel is geëvolueerd naar een bospoel met een dikke laag 

bladval en is niet (meer) geschikt als voortplantingshabitat voor de Kamsalamander. De 
Demermeanders moeten beter onderzocht worden vooraleer de knelpunten voor elke 
meander kunnen worden beschreven. Enkele meanders worden in ieder geval gebruikt als 
visvijver. Binnen een straal van 1 km liggen weinig tot geen gekende poelen (uitgezonderd 
particuliere tuinvijvers). 

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Locatie 246.202: De begroeiing rondom de nabijgelegen poel moet worden teruggedrongen.
Aan de hand van de Biologische Waarderingskaart kan er worden gezocht naar kwalitatieve 
graslanden voor de aanleg van nieuwe poelen(clusters). 
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Waterhabitat: 
- Locatie 246.202: De nabijgelegen poel moet na kapping van het omliggende struikgewas ook 

worden geschoond. De aanleg van nieuwe poelen(clusters) gebeurt best in het valleigebied 
van de Demer en de Dijle, en niet in het akkergebied aan de rand van deze vallei.  

Extra:
De vindplaats in Werchter ligt niet ver van de vindplaatsen in de Antitankgracht (+/- 2,5 km), 
Wijgmaalbroek (+/- 3 km) en Zallaken (+/- 5 km). Al deze populaties liggen in de vallei van de Dijle, 
van de Demer of op de samenvloeiing van deze twee rivieren. Hier kwam in het verleden misschien 
een metapopulatie voor. Het is aangewezen dat er extra inventarisaties gebeuren in de 
tussenliggende gebieden. Het is mogelijk dat er zo nieuwe vindplaatsen worden ontdekt.  

Conclusie:
Deze waarneming slaat mogelijk op een zwerver. In het andere geval is dit exemplaar misschien een 
overblijvend individu van een populatie uit een nabijgelegen poel. Er is anno 2011 alvast zeer weinig 
geschikt habitat te vinden in de omgeving van locatie 246.202.  

Mogelijk bevindt er zich nog een vitale populatie ergens in de Dijle- en/of Demervallei in de nabijheid 
van deze vindplaats. In de ruime regio liggen grote oppervlaktes kwalitatief habitat wat mogelijkheden 
biedt voor de uitbouw van een duurzame metapopulatie. De samenvloeiing van de Demer en de Dijle 
vormt het ‘kruispunt’ tussen de bovengenoemde populaties in Haacht, Wijgmaal en Rotselaar. De 
twee valleien kunnen in ieder geval fungeren als corridors tussen de verschillende populaties, mocht 
er ter hoogte van de samenvloeiing een netwerk aan poelen worden aangelegd. 
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 Figuur 80. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie ter hoogte van locatie 246.202, Werchter.
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7.3.13. Gebiedsfiche 13: Zallaken – Vorsdonkbos-Turfputten – 
Demerbeemden, regio Aarschot – Begijnendijk - Rotselaar 

Gebiedsomschrijving:
Regio Demervallei 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Zallaken Rotselaar Rotselaar Particulier / 
Vorsdonkbos Aarschot Gelrode Natuurpunt ca. 50ha 
Demerbeemden Begijnendijk Betekom Natuurpunt 15 ha 

Verschillende habitattypes: 
- Zallaken: Een woongebied met een grote oppervlakte aan tuinen, zuur eikenbos en 

aanplantingen naaldhout. Historisch gezien is dit een zeer waardevol gebied met zeer 
soortenrijke graslanden (vooral blauwgraslanden). 

- Vorsdonkbos-Turfputten: Een zeer gevarieerd natuurgebied met o.a. soortenrijke 
hooilanden, broekbossen, oude turfputten, zuur eikenbos en enkele heidepercelen. 

- Demerbeemden: Een versnipperd natuurgebied in een kleinschalig akkergebied, waar droog 
en vochtig cultuurgrasland, struikgewas, eikenbos en akkers elkaar afwisselen. 

Aantal poelen:  
- Zallaken: Hier zijn enkele (zeer) grote waterplassen en verschillende tuinvijvers te vinden. 

Enkele natte depressies liggen in de afwateringsgrachtjes tussen de akkers en weilanden in.  
- Vorsdonkbos-Turfputten: In dit natuurgebied liggen een vijftal oude turfputten, twee 

amfibieënpoelen en minstens één grote droogvallende gracht. 
- Demerbeemden: In dit natuurgebied liggen twee veedrinkpoelen en één tuinvijver, waaronder 

voortplantingspoel 247.126. 

Langsheen de Demer, tussen deze drie deelgebieden, liggen drie afgesneden meanders van de 
Demer. In tegenstelling tot de meanders ter hoogte van locatie 245.022 in Werchter hebben deze 
meanders wel een HylaID. 

Waarnemingen:
Hyladatabank:

- Zallaken:  
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
247.069   15/05/2003 0 0 2M 
247.069   28/03/2006 0 0 1 
247.201 20/03/2004 0 2 0

- Vorsdonkbos-Turfputten: / 

- Demerbeemden: 
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
247.126   14/07/2008 1 0 0 

Projectwaarnemingen:
- Zallaken: /  

- Vorsdonkputten: /  

- Demerbeemden: /  
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Inventarisatie 
- Zallaken: De inventarisatie in deelgebied Zallaken verliep zeer moeizaam. Verschillende 

depressies en moerassige zones bleken in tussentijd verdwenen. Het merendeel van de 
aanwezige waterpartijen zijn tuinvijvers, en die waren vaak niet toegankelijk. Een belangrijke 
tuinvijver (HylaID 247.069), waar ooit Kamsalamanders werden aangetroffen, kon helaas niet 
worden onderzocht. 

- Vorsdonkbos-Turfputten: In dit gebied wordt weinig tot niet gericht gezocht naar (zeldzame) 
amfibieën voor zover geweten. Dit natuurgebied werd mee opgenomen in het project vanwege 
zijn hoge ecologische waarde en omdat het tussen twee vindplaatsen van Kamsalamander is 
gelegen. Op het eerste zicht werd er wel weinig tot geen geschikt voortplantingshabitat voor 
Kamsalamander aangetroffen.

- Demerbeemden: De inventarisatie van de poel 247.126 ‘viel in het water’ omdat deze 
veedrinkpoel zowel in 2010 als 2011 vroegtijdig uitdroogde.

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Zallaken: Verschillende soortenrijke hooilanden hebben er plaats gemaakt voor bebouwing of 
zijn in het verleden omgezet naar (grootschalige) aanplantingen naaldhout.

- Vorsdonkbos-Turfputten: Er is heel wat geschikt landhabitat aanwezig, maar geen 
geschikte poelen. Een grote, droogvallende gracht wordt beschaduwd door o.a. wilgenopslag.

- Demerbeemden: Nabij de voortplantingspoel van Kamsalamander is er weinig voedselarm 
grasland aanwezig waar extra amfibieënpoelen kunnen worden aangelegd. De veedrinkpoel 
waarin de larve Kamsalamander werd aangetroffen, wordt sterk beschaduwd door 
aangeplante populieren en ligt tevens in een schapenweide.

Waterhabitat: 
- Zallaken: Er is zeer weinig geschikt voortplantingshabitat aanwezig. Grote waterpartijen en 

tuinvijvers zijn (sterk) eutroof en/of bevatten vis. De weinige natte depressies zijn aan het 
verlanden of liggen tegen akkers, waardoor er veel inspoeling van nutriënten is.

- Vorsdonkbos-Turfputten: De turfputten zijn biologisch zeer waardevol maar niet geschikt als 
voortplantingshabitat voor de Kamsalamander. Verschillende waterpartijen bevatten zeer 
ijzerrijke kwel en zijn bijgevolg niet geschikt voor de Kamsalamander. 

- Demerbeemden: Eén veedrinkpoel is hypertroof en de tweede, poel 247.126, valt vaak te 
vroeg droog in het voorjaar (= voortplantingspoel van Kamsalamander). 

De meanders, ook wel Demercoupures genaamd, worden omringd door akkers en wilgenopslag. De 
meanders ter hoogte van ‘Kasteel van Rivieren’ bevinden zich in een slechte staat (beschaduwd, zeer 
voedselrijk, vis, enz…) 

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Zallaken: In het oostelijke deel van Zallaken liggen er meerdere geschikte, voedselarme 
graslanden waar nieuwe poelen kunnen worden aangelegd.

- Vorsdonkbos-Turfputten: In het zuidwestelijke en westelijke deel van het Vorsdonkbos-
Turfputten liggen enkele structuurrijke ruigtes. Indien deze ruigtes gedeeltelijk worden open 
gekapt, dan kan hier de aanleg van enkele amfibieënpoelen worden overwogen. 

- Demerbeemden: Het verwijderen van de populieren rondom de veedrinkpoel zou de 
beschaduwing van de poel ongedaan maken wat de kwaliteit van het voortplantingshabitat 
zou verhogen (minder bladval en meer zonlicht). Uitrastering van de waterpartij zorgt voor 
minder betreding en ontlasting door de aanwezige schapen in de poel.

Waterhabitat: 
- Zallaken: Nieuwe poelen in voedselarm grasland zijn er noodzakelijk. Aangezien er in 2003-

’06 nog op twee plaatsen nog Kamsalamander werden waargenomen, waaronder twee 
juvenielen (poel 247.201, net naast poel 247.200), wordt er aangenomen dat er in dit 
deelgebied nog een (kleine) populatie aanwezig is. 

- Vorsdonkbos-Turfputten: De aanleg van poelenclusters in het zuidwestelijke en westelijke 
deel van de Vorsdonkbos-Turfputten is wenselijk. Dit deels als compensatie voor al het 
vernielde leefgebied in Zallaken, maar ook als corridor richting de Vorsdonkputten en 
eventueel de Demerbeemden.
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- Demerbeemden: De voortplantingspoel dient te worden geschoond. Het licht uitdiepen van 
deze poel moet er voor zorgen dat deze waterpartij water houdt tot in augustus – september. 
In voedselarme graslanden nabij deze poel dienen extra poelen te worden aangelegd. 

De Demercoupures ter hoogte van ‘Kasteel van Rivieren’ dienen te worden geschoond en de 
omringde boomopslag moet worden kort gezet. Er kan worden overwogen om de meanders op te 
delen in compartimenten. Het gaat hier dan wel om relatief grootschalige werken. 

Figuur 81. De veedrinkpoel waarin in 2008 één larve werd aangetroffen. In droge voorjaren droogt hij 
helaas vroegtijdig uit en bijgevolg sterven de larven. Door frequent droogvallen bevat deze poel echter 
een zeer structuurrijke vegetatie, o.a. sterrekroos, en is hij nog geschikt als voortplantingshabitat voor 
de Kamsalamander. (foto Iwan Lewylle) 

Extra:
In de Demervallei is over een grote oppervlakte klei in de bodem aanwezig. Deze kleilagen liggen 
lokaal vrij ondiep onder het maaiveld (1 à 2 m). Ondanks het feit dat het gebied lijdt aan verdroging 
sinds de uitdieping van de Demer, is er lokaal nog een relatief hoge grondwatertafel. Hierdoor is het 
gebied ideaal voor de aanleg van uitdrogende poelen(clusters).  

Conclusie:
De drie deelgebieden en omgeving zijn biologisch waardevol tot zeer waardevol. De Demervallei is 
een typisch voorbeeld van een relatief open vallei van een middelgrote rivier waar nog populaties 
Kamsalamander voorkomen. De twee relictpopulaties zijn redelijk sterk geïsoleerd (o.a. door de 
Demer) en tevens zwaar bedreigd. De potenties van de drie deelgebieden en omgeving zijn echter 
groot. De aanleg van enkele poelenclusters in geschikt landhabitat kunnen bijdragen aan het herstel 
van deze relictpopulaties. Deze drie deelgebieden hebben elk voldoende potentie voor een duurzame 
populatie indien er voldoende voortplantingshabitat wordt voorzien. 
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 Figuur 82. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in Zallaken, Rotselaar. De vindplaatsen konden niet worden onderzocht. 
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Figuur 83. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in de Demerbeemden, Begijnendijk.
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7.3.14. Gebiedsfiche 14: Tienbunderbos, Rillaar 

Gebiedsomschrijving:
Regio Hageland 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Tienbunderbos Aarschot Rillaar Natuurpunt ca. 75 ha 

Verschillende habitattypes: 
- Tienbunderbos: Zuur eikenbos met aanplant van verschillende, uitheemse bomen.  

Aantal poelen:  
- Tienbunderbos: Er zijn geen poelen aanwezig, maar wel enkele waterhoudende depressies, 

ontstaan door gemotoriseerd vervoer op de wandelpaden/boswegen. 

Waarnemingen:
Hyladatabank:

-  Tienbunderbos: / 

Projectwaarnemingen:
- Tienbunderbos: 

HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
 Geen ID   30/03/2011 0 0 2 

Inventarisatie
- Tienbunderbos: Aangezien de waarneming van twee adulten in maart 2011 een nieuwe 

vindplaats betekende, bleef de projectinventarisatie verder beperkt tot het scheppen naar 
larven. Er werden toen enkel larven van Kleine watersalamander en Alpenwatersalamander 
gevangen. 

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Tienbunderbos: Er is een beperkte oppervlakte grasland beschikbaar voor de aanleg van 
zonbeschenen, waterhoudende poelen. Het landhabitat rondom de bestaande depressies 
bestaat voornamelijk uit zuur eikenbos en bijgevolg bereikt weinig zonlicht deze waterpartijen.

Waterhabitat: 
- Tienbunderbos: Anno 2011 zijn er slechts drie waterhoudende depressies in het 

Tienbunderbos aanwezig. Deze zijn ontstaan door veelvuldig verkeer van motorvoertuigen en 
zijn niet zonbeschenen.  

Figuur 84. In deze depressie werden twee adulte Kamsalamanders gevonden. De depressies zijn het 
resultaat van gemotoriseerd vervoer op de wandelpaden. In hun huidige staat zijn ze weinig tot niet 
geschikt als voortplantingshabitat voor de Kamsalamander. (foto Iwan Lewylle) 
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Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Tienbunderbos: Men zal in 2012 (of 2013) drie amfibieënpoelen trachten aan te leggen in 
een centraal gelegen grasland. Door het jaarlijks maaibeheer zal deze voormalige akker 
minder voedselrijk worden. Door niet tot tegen de poelen te maaien, al dan niet gefaseerd, 
ontstaat een ruig, maar geschikt landhabitat. De hoge bomen aan de zuidzijde van het 
grasland zullen in de toekomst worden gekapt vanwege gevaar voor de nabijgelegen 
bebouwing. Deze beheermaatregel is eveneens positief omdat de poelen zo meer zonlicht 
zullen krijgen. 

Waterhabitat: 
- Tienbunderbos: De drie geplande amfibieënpoelen zullen in een poelencluster worden 

aangelegd; zo bouwt men risicospreiding in. Het grasland helt licht af naar een beekje, maar 
de grondwatertafel staat doorheen het jaar vrij hoog (0,5 – 1 m onder het maaiveld). Het 
grondwater blijft er staan op een dikke laag zandsteen. De poelen wordt best niet te diep in de 
zandsteen uitgegraven, maximum een 0,5 m, zodat ze alsnog kunnen uitdrogen door 
verdamping. De diepte van de drie poelen zal variëren van 0,8 m tot 1,5 m. Er kan worden 
overwogen om de toplaag rondom de poelen af te graven om de oeverzones te verschralen. 

Figuur 85. In dit centrale grasland zal worden getracht een poelencluster maximaal uit de 
schaduwkegel van het bos aan te leggen. Een aantal bomen aan de zuidzijde van dit percelen zullen 
daarnaast om andere praktische redenen worden verwijderd. (foto Luc Vanden Abeele) 

Extra:
De waarneming van de twee Kamsalamanders in het Tienbunderbos was nogal een verrassing 
aangezien de hooggelegen ligging van het boscomplex. Deze vondst nodigt uit om in nabijgelegen 
natuurgebieden gericht te gaan zoeken naar Kamsalamanders; o.a. de Wingevallei en Tussen Twee 
Motten. Aan de noordzijde van het Walenbos liggen minstens drie geschikte poelen, echter zonder 
Kamsalamanders, in een soortenrijk grasland. Twee poelen liggen in particuliere eigendom (poel 
247.094 en 247.095), en één poel ligt in het natuurgebied Walenbos (poel 247.078). Een groot aantal 
poelen in het Walenbos zijn voornamelijk bospoelen en zijn niet geschikt als voortplantingshabitat voor 
Kamsalamander. Dit natuurgebied is echter niet uitgebreid geïnventariseerd geweest (vanwege geen 
historische vindplaats). 

Conclusie:
Het huidige initiatief dat het lokale beheerteam neemt om zo snel geschikt voortplantingshabitat in het 
Tienbunderbos aan te leggen is bijzonder lovenswaardig, maar tevens noodzakelijk. Er zal wat geluk 
aan te pas komen om een grote populatie te verkrijgen. Hopelijk zijn er veel meer dieren aanwezig 
dan er anno 2011 werden gevonden. Extra inventarisaties in nabijgelegen (natuur)gebieden leveren in 
de toekomst hopelijk nieuwe vindplaatsen op. De grote oppervlakte beschermd en kwaliteitsvol gebied 
in de ruime omgeving van het Tienbunderbos en het Walenbos is uitermate geschikt voor een grote 
aaneengesloten metapopulatie Kamsalamander.
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Figuur 86. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in het Tienbunderbos, Aarschot. 
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7.3.15. Gebiedsfiche 15: Demerbroeken, Scherpenheuvel-Zichem 

Gebiedsomschrijving:
Regio Demervallei 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Demerbroeken Scherpenheuvel- Zichem ANB  ca. 200 ha
   Zichem       

Verschillende habitattypes: 
- Demerbroeken: Een groot moerasgebied met soortenrijke, natte hooilanden, rietlanden en 

broekbossen.  
Aantal poelen:  

- Demerbroeken: Er zijn vooral grote waterpartijen zoals meanders, grachten, moerassige 
zones en visvijvers aanwezig, maar er zijn weinig tot geen amfibieënpoelen in het 
onderzochte deel (= deelgebied in beheer bij het ANB) aanwezig. Het merendeel van de 
waterpartijen heeft er geen HylaID. 

Waarnemingen:
Hyla:

- Demerbroeken: 
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
244.527   1/01/2000 0 0 3M + 2 V 

De datum van deze waarneming is niet correct, en verwijst naar het voorjaar van 2000. Een precieze 
datum is niet gekend. Voor de eeuwwisseling werden er ook Kamsalamanders gemeld in het 
noordelijke deelgebied van de Demerbroeken. Dit deel is in beheer van Natuurpunt. 

Project:
- Demerbroeken: /

Inventarisatie:
- Demerbroeken: De grootte van dit natuurgebied en het droogvallen van de 

afwateringsgrachten waarin de laatste waarneming van Kamsalamander plaatsvond, 
bemoeilijkten de inventarisatie in 2010 en 2011. Het plaatsen van fuiken en scheppen was 
door droogvallen onmogelijk op deze locatie. Een terreinbezoek in het noordelijke deel van de 
Demerbroeken kon om praktische redenen niet plaatsvinden. Extra inventarisaties in dit 
deelgebied zijn wenselijk. 

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Demerbroeken: Er ligt een grote oppervlakte landhabitat van (zeer) goede kwaliteit. Er zijn 
echter geen geschikte voortplantingspoelen aanwezig in het aanwezige, ecologisch 
waardevolle landhabitat. 

Waterhabitat: 
- Demerbroeken: De Demerbroeken overstromen regelmatig wat verspreiding van vis 

veroorzaakt. De grote waterpartijen en een groot deel van de grachten bevatten vis. Een deel 
van de (afwaterings)grachten droogt echter frequent uit wat dan weer voor regelmatige 
visverwijdering zorgt. In de periode 2010-’11 droogde verschillende, interessante grachten 
vroegtijdig uit en was succesvolle voortplanting waarschijnlijk niet mogelijk. Er is in ieder geval 
een gebrek aan amfibieënpoelen nabij de gekende vindplaats. 
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Figuur 87. Poel 244.018 is een oude visvijver. Deze mooie waterpartij is echter geen geschikt 
voortplantingshabitat voor de Kamsalamander, want ze bevat (uitheemse) vis. (foto Iwan Lewylle) 

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Demerbroeken: Het huidige beheer voortzetten. Er is heel wat geschikt landhabitat in de 
Demerbroeken aanwezig. Aangezien de weilanden nabij de vindplaats als permanent 
begrazingsblok worden beheerd, dienen nieuwe poelen te worden uitgerasterd. 

Waterhabitat: 
- Demerbroeken: De aanleg van verschillende poelenclusters is noodzakelijk om het gebrek 

aan geschikt voortplantingshabitat te verhelpen. In het Demerbroeken moet men rekening 
houden dat overstromingen (zeer) frequent voorkomen. De aanleg van verschillende 
poelen(clusters) verhoogt de kans dat er jaarlijks toch minstens enkele visloze waterpartijen in 
het gebied aanwezig zijn. 

Poelenclusters kunnen door middel van kleine walletjes rondom de poelen of de gehele 
cluster zo worden aangelegd dat ze niet overstromen bij lichte tot matige overstromingen 
vanuit de Demer. Een tweede mogelijkheid is de aanleg van poelenclusters centraal in de 
graslanden, zo ver mogelijk verwijderd van de Demer en bijhorende afwateringsgrachten.  

Het compartimenteren van (oude) grachten kan ook worden overwogen. De grachten bevatten 
lokaal ijzerrijke kwel wat voor enige buffering van nutriënten kan zorgen. Het is wel niet zeker 
of waterpartijen met ijzerrijke kwel geschikt voortplantingshabitat zijn. De aanleg van 
voortplantingshabitat in dergelijke grachten kan mogelijk worden gemaakt door de aanleg van 
verschillende dammetjes en door de verschillende nieuwe waterpartijen te voorzien van 
verschillende dieptes. Let wel: het gaat hier om de kleinere, ongebruikte afwateringsgrachten 
(= niet meer onderhouden grachten). 

Afhankelijk van het aantal poelen is uitrastering noodzakelijk. Wanneer er slechts een beperkt 
aantal poelen worden aangelegd, dreigt vee deze poelen te vertrappelen en te vermesten 
door ontlasting. Door verschillende poelenclusters aan te leggen, wordt dit probleem deels 
verholpen. Een grote variatie in ondiepe waterpartijen is ons inzien de beste aanpak om 
voortplantingshabitat voor de Kamsalamander te voorzien in een overstromingsgebied zoals 
de Demerbroeken. 



De Kamsalamander in Vlaams-Brabant    124 
Verspreiding, ecologie en beheer 

Figuur 88. Kleine tot middelgrote afwateringsgrachten wateren het gebied af. Afdammen van deze 
grachten kan de grondwatertafel verhogen wat gunstig is voor de aanleg van poelenclusters. Zeer 
gericht, maar lokaal compartimenteren van dergelijke grachtjes kan een alternatief zijn voor de 
poelen(clusters). (foto Iwan Lewylle) 

Extra:
Aansluitend op het deelgebied Demerbroeken dat in beheer is van het ANB, ligt een tweede 
deelgebied van de Demerbroeken dat in beheer bij Natuurpunt is. Dit deel is ongeveer 200 ha groot 
en bestaat grotendeels uit moerasbos, natte ruigte, zeggevegetaties en trilveen. Er zijn historische 
waarnemingen van Kamsalamander uit dit deel van de Demerbroeken gekend, maar deze zijn meer 
dan 20 jaar oud.  
Er zijn veel meer poelen aanwezig (en quasi allen zijn gedocumenteerd met een HylaID), maar het 
merendeel bevat (uitheemse) vis. Aangezien de hoge grondwaterstand is droogleggen van heel wat 
poelen en vijvers hier onmogelijk. De overgang van de vallei met de zandsteenheuvels is meer dan 
waarschijnlijk interessant voor de aanleg van voortplantingshabitat aangezien deze zone niet 
overstroomt. De zandsteen zorgt daarnaast lokaal voor een hoge grondwaterstand, wat de aanleg van 
relatief ondiepe, droogvallende waterpartijen mogelijk maakt (zie ook Tienbunderbos) 

Conclusie:
De Demerbroeken (zowel het deel in beheer bij ANB als bij Natuurpunt) is een zeer waardevol 
natuurgebied. In dergelijk grote gebieden zou men kunnen besluiten dat de Kamsalamander er wel 
een plaatsje vindt om zich succesvol voort te planten en dat een duurzame populatie er kan 
standhouden. Dit lijkt anno 2011 niet het geval. De meeste waterpartijen zijn niet van natuurlijke 
oorsprong en zijn meestal diep en bevatten vis.  

Een groot deel van het gebied wordt bovendien ontwaterd door afwateringsgrachten, wat er voor zorgt 
dat er geen ‘tussencategorie’ aanwezig is. M.a.w. er is geen variatie aan van nature frequent 
uitdrogende depressies en poelen. De aanleg van ondiepe poelen(clusters) of depressies moet dit 
probleem verhelpen. Dit gebied heeft alle potenties voor een grote, duurzame populatie 
Kamsalamander, maar de huidige populatie is zeer waarschijnlijk (sterk) bedreigd.
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Figuur 89. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in de Demerbroeken, Scherpenheuvel-Zichem. 
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7.3.16. Gebiedsfiche 16: Tiens Broek – Walsbergen, regio Tienen - 
Orsmaal
Gebiedsomschrijving:

Regio Grote Getevallei 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Tiens Broek Tienen Hakendover Natuurpunt 8 ha 
Walsbergen Orsmaal Melkwezer ANB 12 ha 

Verschillende habitattypes: 
- Tiens Broek: Dit natuurgebied bevat een soortenrijk grasland en natte ruigte, en ligt in de 

Grote Getevallei, net buiten de agglomeratie van Tienen. 
- Walsbergen: Een geïsoleerd, oud eiken-beukenbos met centraal een zilverschoongrasland, 

te midden van een grootschalig akkerplateau. 
Aantal poelen:  

- Tiens Broek: In dit natuurgebied liggen één visvijver en vier amfibieënpoelen. Langsheen de 
‘ijzeren fietsroute’, ter hoogte van het Wissebos, ligt één lange gracht, met daarin drie 
gescheiden waterpartijen. 

- Walsbergen: Er is één amfibieënpoel in dit relatief kleine natuurgebied aanwezig. 

Waarnemingen:
Hyladatabank:

- Tiens Broek: / 

- Walsbergen: 
HylaID Poelnr. Datum Larvae Juveniel Adult

335.002   4/06/2006 0 0 1V 
335.002   9/06/2008 0 0 1M + 1V 
335.007 10/03/2007 0 0 1

De waarneming op locatie 335.007 in Walsbergen betreft een landwaarneming. 

Projectwaarnemingen:
- Tiens Broek:  

HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
328.040   1/05/2010 0 0 1M 

- Walsbergen: 
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
335.002   20/06/2011 4 0 1V 

Inventarisatie:
- Tiens Broek: Een vrijwilliger plaatste verschillende fuiken in de aanwezige poelen in mei 

2010 (uitgezonderd de vijver). Scheppen naar larven gebeurde in juli 2010 en 2011 door de 
projectmedewerker. De vondst van een adult mannetje Kamsalamander in het Tiens Broek 
wordt beschouwd als een nieuwe vindplaats. In het grachtsysteem nabij het Wissebos zouden 
echter ooit Kamsalamanders gevonden zijn, maar deze waarneming is niet gedocumenteerd 
voor zover geweten. 

- Walsbergen: In 2008 werden er vier fuiken geplaatst. Scheppen naar larven gebeurde voor 
het eerst in 2010.
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Knelpunten:
Landhabitat: 

- Tiens Broek: Er is voldoende kwalitatief landhabitat in dit natuurgebied aanwezig. Naast het 
Tiens Broek ligt echter een grote oppervlakte (maïs)akker en de bezinkingsputten van de 
Tiense suikerfabriek. Inspoeling van nutriënten vanuit te akkers blijft uit door de aanwezigheid 
van een gracht tussen de akkers en het natuurgebied.  
In het verleden is de dijk van één van de bezinkingsputten gebroken en werd het 
natuurgebied door het voedselrijke bezinksel uit deze waterpartijen overstroomd. Deze specie 
werd achteraf door de suikerfabriek verwijderd. We gaan er vanuit dat deze dijkbreuk een 
eenmalig incident was en geen permanente bedreiging vormt voor het Tiens Broek. 
Herhaaldelijke vervuiling door dijkbreuken vanuit deze bezinkingsputten zou een zware, 
negatieve impact hebben op het Tiens Broek. Het landhabitat rondom poel 328.040 bestaat 
uit een struweelrijke ruigte, maar is langzaamaan aan het verbossen. De poel dreigt op termijn 
te verlanden. 

- Walsbergen: Rondom poel 335.002 groeit er wilgenopslag, maar die wordt regelmatig 
verwijderd door de beheerploeg van het ANB. De oppervlakte grasland met een hoge 
watertafel is eerder beperkt en heeft een zeer soortenrijke vegetatie (Blauwe knoop Succisa 
pratensis, Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata, enz...). Ruimte voor nieuwe poelen is 
bijgevolg beperkt. 

Figuur 90. Het landhabitat in het Tiens Broek bestaat uit een soortenrijk grasland en natte ruigte, 
optimaal voor de Kamsalamander. (foto Iwan Lewylle) 

Waterhabitat: 
- Tiens Broek: Verschillende poelen in het Tiens Broek zijn zeer klein en zijn aan het 

verlanden. Net na de aanleg bevatten deze poelen een zeer structuurrijke ondergedoken 
vegetatie (o.a. chara spec.). In 2011 is meer dan 80% van de oppervlakte van deze poelen 
dichtgegroeid met Grote Lisdodde en/of met Riet. Het grachtsysteem langs de ijzeren 
fietsroute is sterk eutroof en bevat Tiendoornige Stekelbaars.  

- Walsbergen: Poel 335.002 is aan het dichtgroeien met Grote lisdodde en Grote Egelskop 
Sparganium erectum. De vegetatie bestaat verder uit Watervorkje Riccia fluitans en kroos. 
Deze oude bomput is voedselrijk, maar dit lijkt niet het gevolg van inspoeling van nutriënten uit 
omliggende akkers of historische bemesting (voor zover geweten). Mogelijk is dit het gevolg 
van bladval van reeds verwijderde bomen. Deze waterpartij wordt al maar beter beheerd, 
maar is nog niet optimaal. 
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Figuur 91. De enige poel in Walsbergen dreigt te verlanden. Aangezien er slechts één 
voortplantingspoel aanwezig is, wordt deze best zeer regelmatig geschoond. (foto Iwan Lewylle) 

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Tiens Broek: Het huidige beheer voortzetten, met aandacht voor de wilgenopslag rondom 
poel 328.040. Dit is de enige poel waarin Kamsalamander werd waargenomen, maar is tevens 
ook de enige poel met wilgenopslag er rond. 

- Walsbergen: Het kapbeheer van de wilgenopslag rondom poel 335.002 dient te worden 
voortgezet. Idem maaibeheer van het centrale, vochtige schraalgrasland.

Waterhabitat: 
- Tiens Broek: De frequentie van het schonen van de poelen moet worden verhoogd. Ondanks 

het feit dat de poelen niet voedselrijk zijn, zijn ze zo klein dat ze op enkele jaren quasi volledig 
dichtgroeien. Minstens één keer om de vijf jaar schonen lijkt voldoende. Men kan overwegen 
de poelen groter te maken. Wanneer men de poelen vergroot, gebeurt dit best zo dat de 
poelen niet dichter bij de aanwezige gracht komen te liggen.  

- Walsbergen: Poel 335.002 werd in 2008 geschoond, maar is ondertussen opnieuw aan het 
dichtgroeien. In jaren na vegetatie- en slibruiming bevat deze waterpartij een zeer 
structuurrijke vegetatie. Een regulier beheer van schonen zal zeer waarschijnlijk een hoger 
voortplantingssucces opleveren.



De Kamsalamander in Vlaams-Brabant    129 
Verspreiding, ecologie en beheer 

Figuur 92. De poelen in het Tiens Broek zijn slechts enkele m² groot, en verlanden bijgevolg op enkele 
jaren. Indien de poelen wat groter worden gemaakt en frequenter worden geschoond, vormen ze 
ideaal voortplantingshabitat voor de Kamsalamander. (foto Iwan Lewylle) 

Extra:
Deze twee relatief nieuwe vindplaatsen in de Grote Getevallei doen vermoeden dat er tussen de 
populaties in het Tiens Broek en Walsbergen, maar ook richting het complex Doysbroek – Getebos - 
Viskot (zie verder) nog vindplaatsen Kamsalamanders kunnen worden gevonden.  

Instanties zoals het Regionaal Landschap Zuid Hageland of de VLM kunnen een belangrijke rol 
spelen in het verbinden van deze vindplaatsen aangezien er een grote oppervlakte weiland in 
particulier eigendom tussen deze natuurgebieden gelegen is. 

De waterpartijen op de bezinkingsputten van de Tiense suikerfabriek zijn niet geschikt als 
voortplantingshabitat. Het Wissebos staat bekend als een kwalitatief gebied met meerdere 
waterpartijen. Deze konden niet onderzocht omdat dit jachtbos niet toegankelijk is. 

Conclusie:
Deze twee populaties dienen eerst te worden veilig gesteld vooraleer er aan verbreiding of verbinding 
kan worden gedacht. Beide, weliswaar kleine, natuurgebieden hebben alvast heel wat potentie voor 
een relatief grote populatie Kamsalamander. Het huidige beheer zorgt al voor zeer geschikt 
landhabitat; enkel het beheer van de aanwezige poelen dient te worden gewijzigd om optimaal 
voortplantingshabitat te verkrijgen. 
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 Figuur 93. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in het Tiens Broek, Tienen.
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Figuur 94. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in Walsbergen, Orsmaal. 
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7.3.17. Gebiedsfiche 17: Complex Doysbroek – Getebos – Viskot, regio 
Linter

Gebiedsomschrijving:
Regio Grote Getevallei 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Doysbroek Linter Neerlinter Natuurpunt 13 ha 

Getebos Linter Drieslinter 
Prov.
Vlaams- ca. 180 ha

      Brabant   
Viskot Linter Drieslinter Natuurpunt 3 ha 

Deze drie gebieden liggen quasi aaneengesloten in de vallei van de Grote Gete, ter hoogte van 
Neerlinter tot Drieslinter. De Grote Getevallei is één van de meest open valleigebieden van Vlaams-
Brabant. Het Getebos is een natuurgebied in beheer bij de provincie Vlaams-Brabant. 

Verschillende habitattypes: 
- Het Doysbroek, het Getebos en het Viskot bestaan voornamelijk uit soortenarme tot 

soortenrijke cultuurgraslanden. De meest kwalitatieve graslanden liggen voornamelijk in de 
natuurgebieden het Doysbroek en het Viskot. In deze vallei ligt daarnaast een grote 
oppervlakte populierenaanplant. Bij de oprichting van het natuurgebied Getebos zijn 
verschillende akkers opnieuw omgezet naar graslanden (in permanente begrazingsblokken). 

Aantal poelen:  
- Doysbroek: Twee amfibieënpoelen en één grote centrale afwateringsgracht, nl. de 

Vloedgracht.  
- Getebos: Twee poelen waarvan er één is verland (in 2012 zullen er 15 nieuwe poelen worden 

aangelegd). 
- Viskot: Twee amfibieënpoelen in het natuurgebied, en twee veedrinkpoelen in weilanden net 

buiten het Viskot.

Waarnemingen:
Hyla:

- Doysbroek:

HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
331.016   15/04/2004 0 0 1 

- Getebos:
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
331005   14/05/2005 0 0 4 
331018 14/05/2005 0 0 4

Lokale vrijwilligers melden dat bepaalde waarnemingen ontbreken in de Hyladatabank. Er worden 
minder Kamsalamanders waargenomen in poel 331.005 na kolonisatie van vis (Tiendoornige 
stekelbaars). Waarneming uit poel 331.018 is waarschijnlijk foutief en heeft betrekking op poel 
331.005, m.a.w. het is dezelfde waarneming. 

- Viskot:
HylaID Poelnr. Datum Larvae Juveniel Adult

331.010   1/04/2005 0 0 2 
331.010 24/04/2005 0 0 1 
331.010 15/05/2005 0 0 3 
331.010   18/05/2005 0 0 4 
331.010   13/04/2008 0 0 6M 
331.010   29/05/2008 0 0 6M + 5V 
331.010   15/06/2008 33 0 0 
331.011 15/06/2008 17 0 0
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Project:
- Doysbroek: / 

- Getebos: / 

- Viskot:
HylaID Poelnr. Datum Larvae Juveniel Adult

331.010   15/06/2009 11 0 2M + 2V 
331.010   8/05/2010 0 0 1M + 6V 
331.010   20/06/2010 4 0 0 
331.010   14/04/2011 0 0 1M + 3V 
331.010   23/05/2011 0 3 0 
331.010   10/07/2011 5 0 0 
331.011 1/06/2009 0 0 17V +  6M 
331.011 15/06/2009 9 0 1V
331.011 8/05/2010 0 0 2V
331.011 20/06/2010 17 1M 0
331.011 14/04/2011 0 0 1M + 2V 
331.011 23/05/2011 3 0 0

Inventarisatie
- Doysbroek: Slechts één waarneming gekend, mogelijk is dit een zwerver. Er werd in elke 

poel twee fuiken geplaatst in 2010. Scheppen naar larven vond plaats in 2010 en 2011. In dit 
natuurgebied wordt quasi jaarlijks gericht naar Kamsalamanders gezocht, maar helaas zonder 
resultaat.

- Getebos: Een kleine populatie is aanwezig in een veedrinkpoel. Aangezien de poel met 
Kamsalamanders in privé-eigendom lag (poel behoort recent wel tot beheerd natuurgebied), 
werd deze poel niet jaarlijks geïnventariseerd.

- Viskot: Deze populatie wordt sinds 2005 zeer goed opgevolgd. Sinds 2009 wordt er 
gemonitord d.m.v. fuiken en schepnet. 

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Doysbroek: Hier is voldoende geschikt landhabitat aanwezig. Het natuurgebied bestaat uit 
een relatief grote begrazingsblok en de aanwezige poelen zijn niet uitgerasterd (zal in 2012 
gebeuren). De poel waarin de Kamsalamander werd aangetroffen, neemt af in kwaliteit door 
betreding en ontlasting van vee (zie figuren 35 en 96). 

- Getebos: De weilanden worden beheerd als permanente begrazingsblokken. Het weiland met 
poel 331.015 is zeer voedselrijk. Populierenaanplantingen en andere loofbomen zorgen lokaal 
voor beschaduwing van interessante locaties geschikt voor de aanleg van amfibieënpoelen.

- Viskot: Een klein natuurgebied dat aansluit op het Getebos; omringende percelen echter in 
relatief intensief landbouwgebruik.
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Figuur 95. In het Getebos liggen grote begrazingsblokken waarin men poelen plant aan te leggen. 
Deze worden best niet te dicht tegen de Grote Gete aangelegd om afwatering en overstroming te 
vermijden. Grote delen van de Grote Getevallei overstromen zelden, maar toch dient men poelen best 
op voldoende afstand van deze rivier te graven. (foto Iwan Lewylle) 

Waterhabitat: 
- Doysbroek: Poelen 331.015 en 331.016 liggen nabij de Vloedgracht en worden bij 

overstromingen meestal gekoloniseerd door vis. Af en toe valt poel 331.015 droog, wat voor 
de verwijdering van vis zorgt. De poelen worden (zwaar) betreden door vee. De poel had ooit 
helder water en een structuurrijke onder gedoken vegetatie, maar heeft in 2011 troebel water 
met een drijvende vegetatie (kroos). 

Figuur 96. De poelen in het Doysbroek moeten worden uitgerasterd om betreding door en ontlasting 
van vee te beperken (zie figuur ook 35). Poel 331.015 heeft anno 2011 voornamelijk een drijvende 
vegetatie van kroos, terwijl ze in 2007 nog helder water en een structuurrijke vegetatie bevatte. (foto 
Iwan Lewylle) 
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- Getebos: Poel 331.018 wordt zwaar beschaduwd door een populierenaanplant. Anno 2011 
zijn er weinig poelen aanwezig in het Getebos, maar de aanleg van 15 amfibieën-
/veedrinkpoelen is gepland in 2012. 

- Viskot: Op de oevers van de poelen 331.010 en 331.011 groeit veel wilgen- en elzenopslag 
wat voor beschaduwing zorgt. De nabijgelegen Tombeek is zwaar vervuild door huishoudelijk 
afvalwater en dreigt de poelen te vervuilen bij (zware) overstromingen. Poel 331.012 is 
volledig gedempt toen deze nog in privébezit was. Poel 331.013 ligt op particuliere eigendom, 
wordt betreden door vee en het omringend grasland wordt vrij zwaar bemest.

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Doysbroek: Het huidige beheer creëert voldoende geschikt landhabitat, meer bepaald 
(elzen)broekbos, ruigte en soortenrijk cultuurgrasland. Een monotone populierenaanplant is in 
2009 omgezet naar ruigte en struweel. Poelen krijgen zo meer zonlicht en minder bladval. 

- Getebos: In de begrazingsblokken kunnen poelen(clusters) worden aangelegd, indien ze 
worden uitgerasterd. Een grote oppervlakte van het natuurgebied bestaat uit voormalige 
akker, wat er waarschijnlijk voor zal zorgen dat een aantal van de geplande poelen sterk 
eutroof tot hypertroof zullen zijn. Lokaal zal het afgraven van de toplaag noodzakelijk zijn, wil 
men geschikt voortplantingshabitat aanleggen. 

- Viskot: Het huidige beheer is o.a. gericht op het kappen van de oevervegetatie van de 
voortplantingspoelen wat dient te worden voortgezet. Er zijn weinig tot geen grote problemen 
wat het landhabitat betreft.

Waterhabitat: 
- Doysbroek: Op de hoger gelegen delen van weilanden, nl. uit de overstromingszone van de 

Vloedgracht, dienen extra poelen te worden aangelegd. De aanwezige poelen dienen met 
meer regelmaat te worden geschoond. 

- Getebos: In de toekomst zullen verspreid over het Getebos 15 poelen aangelegd worden. 
Indien deze in begrazingsblokken komen te liggen, worden ze best (deels) uitgerasterd.  

- Viskot: De aanwezige poelen best om de drie à vijf jaar schonen. Extra poelen aanleggen is 
eveneens aangewezen. Poel 331.012 wordt best hersteld, want deze ligt op minder dan 100 
m van de bestaande voortplantingspoelen wat vlotte kolonisatie mogelijk maakt. Poel 331.013 
wordt best uitgerasterd.

Extra:
Voor het natuurgebied Getebos zal in de toekomst een beheerplan worden opgemaakt. De 
Kamsalamander zal hierin als één van de doelsoorten worden opgenomen. Een gerichte inventarisatie 
naar de Kamsalamander, maar ook een grondige evaluatie van de verschillende toekomstige poelen 
is dan aan de orde. Het is aangewezen op basis van deze evaluatie een selectie van poelen samen te 
stellen die zeer gericht dient te worden beheerd in functie van de Kamsalamander en (ondergedoken) 
waterplanten. Er wordt verwacht dat verschillende van de geplande poelen enkel door grootschalige 
beheerwerken, o.a. afgravingen van de toplaag, een heldere waterkolom met een structuurrijke 
vegetatie kunnen ontwikkelen. 

Conclusie:
De populatie in het Viskot is anno 2011 één van de grootste populaties in de provincie Vlaams-
Brabant. Door een regulier beheer, bestaande uit driejaarlijks schonen van de poelen en het 
openhouden van de oevers, is deze populatie in de periode 2008-2011 fors gegroeid. De kleine 
populaties in het Getebos en het Doysbroek vragen dringend zeer gerichte maatregelen, want deze 
dreigen op termijn te verdwijnen.  
Deze drie deelgebieden vormen quasi één aaneengesloten gebied en worden elk als natuurgebied 
beheerd of zullen zo worden beheerd in de toekomst. Gezien de grote oppervlakte ‘beschermd 
gebied’ is het wenselijk dat in dit gebied een grote metapopulatie Kamsalamander ontstaat. Eenmaal 
de metapopulatie in het Doysbroek – Getebos – Viskot voldoende groot is, dienen er corridors te 
worden aangelegd om verbinding met de (meta)populatie Meertsheuvel – Klein Vinne & Het Vinne 
mogelijk te maken. Westwaarts kan men trachten verbinding te maken met de populatie in het Tiens 
Broek via de Latenbroeken in Oplinter. Dit weidecomplex is perfect voor de aanleg van poelenclusters. 
Op de zuidelijke valleiflank van de Grote Gete ligt het natuurgebied Walsbergen. Tussen Walsbergen 
en het complex Doysbroek – Getebos – Viskot liggen verspreid verschillende geschikte weilanden.  
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Figuur 97. Locatie en beheermaatregelen voor de populaties in het Doysbroek, Getebos en het Viskot, Linter.
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7.3.18. Gebiedsfiche 18: Complex Heibos – Gelbergenbos, regio 
Kortenaken
Gebiedsomschrijving:

Regio Overgang Haspengouw - Hageland 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Heibossen  Kortenaken Hoeleden  Natuurpunt ca. 60 ha 
Gelbergenbos Kortenaken Hoeleden  Particulier 12 ha 

Deze twee nabijgelegen bosgebieden liggen geïsoleerd te midden van kleinschalig akkergebied met 
voornamelijk een grote oppervlakte aan laagstamboomgaard in Kortenaken. Tussen het Heibos en het 
Gelbergenbos zijn enkele voormalige akkers omgezet naar hooiland door Natuurpunt. In het 
Gelbergenbos is slechts één klein weiland in eigendom van Natuurpunt. 

Verschillende habitattypes: 
- Heibos: Dit natuurgebied bestaat voornamelijk uit zuur eikenbos(sen) en in mindere mate uit 

soortenarme cultuurgraslanden en heischrale graslanden.  
- Gelbergenbos: Zuur eikenbos met enkele soortenarme cultuurgraslanden. 

Aantal poelen:  
- Heibos: Vier amfibieënpoelen en één visvijver in natuurbeheer. Eén veedrinkpoel (zonder 

HylaID) ligt op particuliere eigendom, net buiten het natuurgebied Heibos. 
- Gelbergenbos: Meerdere waterpartijen zijn in particuliere eigendom; nl. één jachtput, een 

complex aan tuinvijvers ten westen van het Gelbergenbos en verschillende visvijvers aan de 
noordzijde van dit bos. 

Waarnemingen:
Hyla:

- Heibos: /
Er zijn geen waarnemingen in de Hyladatabank, maar verschillende buurtbewoners hebben 
onafhankelijk van elkaar gemeld dat de Kamsalamander tot 2000 nog voorkwam in en rondom 
het natuurgebied. 

- Gelbergenbos:
HylaID Poelnr. Datum Larvae Juveniel Adult

331.017   29/05/2005 0 0 3M+12V 

Er is wel enige onduidelijkheid over de identiteit van de waarnemer van de vondst in het 
Gelbergenbos. Gezien het hoge aantal waargenomen individuen is het wenselijk de 
waarnemer te achterhalen zodat meer informatie kan worden verworven. De waarneming van 
Kamsalamander in Gelbergen was de eigenaars van deze tuinvijvers vreemd genoeg ook 
onbekend.  

Project:
- Heibos: / 

- Gelbergenbos: /

Inventarisatie:
- Heibos: Er zijn gedurende het project geen Kamsalamanders gevonden ondanks zeer 

gerichte inventarisaties. De Kamsalamander zou in het verleden in een vervuilde veedrinkpoel 
net buiten het gebied waargenomen zijn. Deze poel (geen HylaID) bevindt zich anno 2011 in 
een zeer slechte staat (= hypertroof). In vijf poelen werden telkens twee fuiken geplaatst in 
maart en mei in 2010. Scheppen naar larven vond plaats in 2009 en 2010. 

- Gelbergenbos: Geen waarnemingen van Kamsalamander gedurende het project. Er werden 
twee fuiken geplaatst in poel 331.002. De vangst bestond uit een twintigtal Blauwbanden. 
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Knelpunten:
Landhabitat: 

- Heibos: Een aantal voormalige akkers en cultuurgraslanden zijn sterk eutroof door voormalig 
landbouwgebruik. De relatief jonge poelen in de bemeste weilanden zijn daarom niet geschikt 
(zeer voedselrijk en sommigen zijn aan het verlanden). Poel 331.035 wordt beschouwd als de 
meest geschikte poel voor Kamsalamander (valt regelmatig droog en heeft een relatief 
structuurrijke ondergedoken vegetatie bestaande uit Mannagras en ranonkels), maar het 
landhabitat rondom deze poel wordt jaarlijks bemest door de eigenaar (landbouwer). 

- Gelbergenbos: Poel 331.032 wordt beschaduwd door loofbos. Rondom poel 331.017 bevindt 
zich heel wat struikgewas en grote overhangende bomen, maar deze ligt wel in een natuurlijk 
ingerichte tuin. 

Waterhabitat: 
- Heibos: Poelen 331.034 en 331.036 zijn vrij voedselrijk en dienen regelmatig droog te vallen. 

Poel 331.033 bevat uitgezette vis (een type siergoudvis en Snoek).  
- Gelbergenbos: Poel 331.017 bevat volgens de eigenaars vis (Blauwband en Tiendoornige 

Stekelbaar). Deze waterpartij bestaat eigenlijk uit een cascade van tuinvijvers, zodat vis zich 
makkelijk over alle waterpartijen kan verspreiden. Poel 331.032, een jachtput, bevat eveneens 
Blauwband. De waterkwaliteit van beide poelen is echter (zeer) goed. De nabijgelegen 
visvijvers (geen HylaID) worden af en toe door de eigenaars drooggelegd, maar worden 
opgelaten met water met vis of men zet nadien opnieuw vissen uit. 

Figuur 98. Poel 331.017 bevat zuiver regenwater en/of grondwater, maar ook vis en wordt omringd 
door relatief hoge bomen. Het is mogelijk dat deze reeks poelen ooit zeer geschikt 
voortplantingshabitat was, maar anno 2011 is succesvolle voortplanting door de aanwezigheid van vis 
meer dan waarschijnlijk onmogelijk. (foto Iwan Lewylle) 

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Heibos: De soortenarme graslanden worden naar soortenrijke graslanden omgezet door het 
huidige, intensieve maaibeheer. Aangezien de soortenrijkdom stelselmatig toeneemt, wordt er 
geadviseerd het maaibeheer voort te zetten. 

- Gelbergenbos: Het hakhoutbeheer rondom poel 331.032 dient te worden herhaald. De 
bomen rondom poel 331.017 dienen te worden verwijderd om meer zonlicht door te laten.  
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Waterhabitat: 
- Heibos: De vijver nabij de Heiboshoeve is visvrij gemaakt door de aanleg van een 

sluissysteem en een langdurige drooglegging. Deze vijver bevatte voor de drooglegging 
troebel water, weinig tot geen (oever)vegetatie en een hoge biomassa aan uitheemse vis 
(karpers, Giebel Carassius gibelio, Blauwband, Snoek, enz…). De vis werd opgehaald door 
een particulier met een visvijver. 
Bij een eventuele herkolonisatie van vis kan deze vijver opnieuw worden drooggelegd d.m.v. 
de sluis. Nabij poel 331.033 dienen meerdere droogvallende poelen te worden aangelegd. 
Het poelenbeheer van de bestaande poelen dient frequenter te gebeuren, maar er zullen 
meerdere schoningen nodig zijn vooraleer deze waterpartijen voldoende verarmd zijn om als 
voortplantingshabitat voor de Kamsalamander te kunnen dienen. 

- Gelbergenbos: Ten zuidwesten van het Gelbergenbos, richting het Heibos, is in 2011 een 
nieuwe poel gegraven. Deze poel wordt best driejaarlijks geschoond.
Poel 331.032 en 331.017 liggen op particuliere eigendom. Mocht men deze twee waterpartijen 
willen herstellen (nl. visloos maken) dan vergt dit enorme inspanningen met relatief weinig 
kans op succes. Er wordt geadviseerd om de aanleg van nieuwe poelen in dit gebied voorrang 
te geven. In overleg met de eigenaars van de visvijvers kan eventueel worden verkregen dat 
bepaalde visvijvers worden opgelaten d.m.v. filterzakken (zo kan men de vijvers visloos 
houden). 

Figuur 99. Deze vijver (geen HylaID) nabij de Heiboshoeve werd in 2011 drooggelegd zodat de 
uitheemse vis kon worden verwijderd. De vijver heeft ongeveer zes maanden drooggestaan zodat de 
sliblaag kon inklinken. Er wordt verwacht dat deze vijver in het voorjaar van 2012 helder water en een 
weelderige watervegetatie zal hebben. (foto Iwan Lewylle) 

Extra:
In de periferie van het Tienbunderbos tussen Budingen en Ransberg zijn er eveneens meldingen van 
Kamsalamanders van buurtbewoners. De verschillende onafhankelijke meldingen van 
Kamsalamanders van minstens vier buurtbewoners en de waarneming uit de Hyladatabank wijzen 
sterk op het (historische) voorkomen van de Kamsalamander in omgeving van het Heibos en het 
Gelbergenbos, maar een waarneming van een ervaren waarnemer blijft tot 2011 voorlopig uit. 

Ten noordwesten van dit boscomplex ligt het wachtbekken Hoeleden-Miskom in de Velpevallei, dat in 
beheer is bij het ANB. Hier zijn geen (historische) locaties met Kamsalamander gekend, maar hier is 
doorgaans weinig inventarisatiewerk verricht. In de periferie van dit wachtbekken (buitendijks) liggen 
enkele voedselarme graslanden die uitermate geschikt zijn voor de aanleg van kwaliteitsvolle poelen. 
Men dient er wel rekening te houden met de aanwezige flora. 
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Conclusie:
Het is vrij onduidelijk of er in het boscomplex Heibos – Gelbergenbos nog Kamsalamanders aanwezig 
zijn of ooit zijn voorgekomen. Indien de bestaande poelen worden verbeterd en recente 
beheermaatregelen het verhoopte resultaat opleveren, hebben deze (natuur)gebieden hebben alvast 
voldoende potentie als leefgebied voor de Kamsalamander. In de periode 2007-’11 heeft het lokale 
beheerteam al een hele reeks beheermaatregelen uitgevoerd. Vijf nieuwe amfibieënpoelen zijn 
aangelegd (in 2008 en 2011) en de aanwezige vijver is hersteld (in 2011). 

Figuur 100. In een weiland tussen het Heibos en het Gelbergenbos werd in 2011 een poel aangelegd. 
(foto Iwan Lewylle) 
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Figuur 101. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in Heibos - Gelbergenbos, Hoeleden. 
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7.3.19. Gebiedsfiche 19: Meertsheuvel - Het Vinne & Klein Vinne, 
Zoutleeuw 
Gebiedsomschrijving:

Regio Samenvloeiing Grote en Kleine Gete 
Gebied/poel Gemeente Deelgemeente Eigenaar Grootte 
Meertsheuvel Zoutleeuw Helenbos Natuurpunt ca. 150 ha

Het Vinne & Zoutleeuw Zoutleeuw 
Prov.
Vlaams- ca. 280 ha

Klein Vinne     Brabant   
Het natuurgebied Meertsheuvel is voornamelijk in particuliere eigendom, maar Natuurpunt heeft sinds 
2005 enkele percelen in eigendom en in beheer (ca. 7 ha). Natuurpunt heeft twee ‘blokken’ in het 
Vinne in beheer, nl. één klein weiland in het Klein Vinne en de zogenaamde ‘meerlob’.  

Verschillende habitattypes: 
- Meertsheuvel: Dit valleigebied ligt ter hoogte van de samenvloeiing van de Grote en de 

Kleine Gete, en bestaat uit een kleinschalig cultuurlandschap. 
- Het Vinne & Klein Vinne: Het Vinne was tot 1841 een natuurlijke meer met broekbos er rond. 

Dit meer is in 2004-‘05 hersteld. Rondom het meer liggen broekbossen, enkele zeer 
kwalitatieve (hei)schrale graslanden en een beperkte oppervlakte soortenarm cultuurgrasland. 

Aantal poelen: 
- Meertsheuvel: Er zijn 18 oude amfibieënpoelen en twee nieuwe amfibieënpoelen (deze 

laatste zijn aangelegd in 2011) aanwezig. 
- Het Vinne & Klein Vinne: Er liggen twee poelen, nl. één educatieve poel en één 

amfibieënpoel in het Vinne. In het Klein Vinne liggen anno 2011 geen poelen. 

Waarnemingen:
Hyla:

- Meertsheuvel: 
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
331.504 Poel 4 18/07/2000 1 0 0
331.508 Poel 13 19/07/2000 2 0 0 
331.509 Poel 14 20/07/2000 1 0 0
331.509 Poel 14 24/07/2003 1 0 0
331.512 Poel 3 06/04/2005 0 0 2 
331.512 Poel 3 02/06/2005 0 0 1V+1M 
331.512 Poel 3 01/05/2008 0 0 1V+1 
331.513 Poel 18 12/04/2005 1 1 1V
331.513 Poel 18 01/06/2005 0 0 1V
331.514 Poel 9  01/06/2005 0 0 1M 
331.515 Poel 8 19/04/2005 0 0 1M
331.519 Poel 11 20/04/2005 0 0 2V 

- Het Vinne & Klein Vinne: / 

Project:
- Meertsheuvel: 

HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
331.509 Poel 14 3/06/2009 0 0 1V
331.512 Poel 3  10/05/2009 0 0 3V 
331.512 Poel 3  03/06/2009 5 0 3V 
331.512 Poel 3 15/07/2010 9 0 0 
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- Het Vinne & Klein Vinne: 
HylaID Poelnr. Datum  Larvae Juveniel Adult
332.021   10/05/2009 0 0 1M 

Inventarisatie: 
- Meertsheuvel: Het gebied Meertsheuvel wordt al meer dan 10 jaar regelmatig 

geïnventariseerd door vrijwilligers, en af en toe ook in het kader van een project. De populatie 
staat gekend als een bolwerk, vanwege het hoge aantal poelen waarin Kamsalamanders zijn 
opgetekend. De populatie in 2009-’11 is eerder klein. Gedurende het project werden er slechts 
in één poel larven gevonden.  

- Het Vinne & Klein Vinne: De projectwaarneming was de eerste ooit voor dit gebied, ondanks 
(een) eerdere (project)inventarisatie(s). 

Knelpunten:
Landhabitat: 

- Meertsheuvel: Heel wat weilanden werden en worden er omgezet naar akkers, vooral 
maïsakkers. Zowel weilanden als akkers worden doorgaans zwaar bemest. Ook de lokale, 
grootschalige aanplant van populierenbestanden wordt als zeer nefast beschouwd. 
Verschillende poelen hebben te lijden onder de beschaduwing en de bladval van de 
aangeplante populieren en andere bomen rondom de poelen. 

- Het Vinne & Klein Vinne: Het landhabitat rondom de educatieve poel (poel 332.021) is 
ingericht als een grasperk en is bijgevolg weinig structuurrijk. Deze poel wordt verder omringd 
door een speeltuin, een hoeve en een relatief drukke straat. Amfibieënpoel 332.017 heeft 
mogelijk te lijden onder stikstofdepositie van nabijgelegen landbouwbedrijven.  

Waterhabitat: 
- Meertsheuvel: Verschillende poelen liggen in of langsheen afwateringsgrachten naar de 

Vloedgracht4. Bij overstromingen worden deze poelen gekoloniseerd door vis en overspoeld 
door (sterk) vervuild rivierwater. Door de bemesting van weilanden en akkers zijn heel wat 
poelen in zeer slechte staat: ze bevatten een dikke sliblaag en een drijvende vegetatie 
(kroos). Ondanks het feit dat er ook grondwaterwinning plaatsvindt, heeft het gebied een 
relatief hoog grondwaterpeil. De resterende voortplantingspoel dreigt bovendien op zeer korte 
termijn te degraderen door de aanwezigheid van een grote hoop stalmest op een 
nabijgelegen akker op minder dan tien meter van deze voortplantingspoel. 

- Het Vinne & Klein Vinne: De educatieve poel 331.021 bevat vis (Tiendoornige Stekelbaars), 
poel 332.017 in het zuidwesten is dan weer zeer voedselrijk. Het meer en de meerlob zijn niet 
geschikt als voortplantingshabitat voor de Kamsalamander vanwege het aanwezige 
visbestand (o.a. Zonnebaars en Snoek). 

Beheeradvies – beheermaatregelen  
Landhabitat: 

- Meertsheuvel: De poelen in het zuidwesten van dit gebied liggen in een aaneengesloten 
populierenaanplant. Het verwijderen van de populieren is aangewezen, mocht men de 
aanwezige poelen willen herstellen. Rondom de centraal gelegen poelen groeit struikgewas 
en boomopslag die zorgen voor beschaduwing. Poelen met recente waarnemingen van 
Kamsalamander (zie figuur 102 en 103) worden best zonbeschenen gehouden.

- Het Vinne & Klein Vinne: Het maaibeheer van de percelen in het Klein Vinne in beheer van 
Natuurpunt voortzetten. In het Kleine Vinne en het zuidoosten van het Vinne zijn er geschikte 
graslanden voor de aanleg van nieuwe poelen aanwezig. De percelen in het Vinne worden 
wel permanent begraasd. Uitrasteren van nieuwe poelen lijkt noodzakelijk.

4 Deze vloedgracht is niet dezelfde waterloop als die in het Viskot, gebiedsfiche 18. Ze hebben enkel dezelfde 
naam. 
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Waterhabitat: 
- Meertsheuvel: De poelen in of langsheen de afwateringsgrachten worden best geïsoleerd 

van deze waterlopen. Indien deze beheermaatregel uitblijft, hebben deze waterpartijen amper 
tot geen functie als voortplantingshabitat voor de Kamsalamander (vanwege vis en sterk 
eutroof water). Dit isoleren kan gebeuren door de aanleg van dammetjes tussen de poelen en 
de afwateringsgrachten. De poelen die het verst van de Vloedgracht liggen, dienen voorrang 
te krijgen op de andere poelen die dicht bij de Vloedgracht liggen.  
Het herstel van de poelen 331.511, 331.512 & 331.521 vergt relatief weinig inspanningen en 
herstelwerken zijn hier waarschijnlijk het meest duurzaam. Het herstellen (isoleren en 
schonen) van poelen 331.008, 331.009, 331.513 en 331.901 kan eveneens relatief 
gemakkelijk gebeuren.  
De twee pas aangelegde poelen op eigendom van Natuurpunt lijken voorlopig de waterpartijen 
met de hoogste potentie als voortplantingshabitat voor Kamsalamander (helder water en geen 
vis). 
De meest zuidelijk gelegen poelen (zie figuur 103) zijn particuliere eigendom, liggen in een 
populierenaanplant en worden amper tot niet beheerd. Uitgezonderd poelen 331.901 en 
331.513, kunnen deze poelen enkel hersteld worden door middel van grootschalige ingrepen 
(kapping van de populieren en verwijdering van de sliblaag). 

- Het Vinne & Klein Vinne: De educatieve poel 331.021 bevat vis, ondanks het feit dat deze 
bijna jaarlijks wordt drooggelegd. Het diepste punt (een depressie van ongeveer 3 m² groot in 
de vijverbodem) moet echter worden opgevuld zodat de aanwezige vis de drooglegging niet 
kan overleven. Het hervullen van deze poel moet door middel van een filterzak gebeuren.  
De poel in het zuidwesten is zeer voedselrijk en wordt best driejaarlijks geschoond. 

Extra:
In Meertsheuvel worden bepaalde poelen misschien beter opgegeven als voortplantingshabitat van de 
Kamsalamander. Dit kleinschalig akker- en weilandgebied werd in 1995 heringericht in functie van een 
ruilverkaveling. De aanleg van houtkanten en amfibieënpoelen dienden als compensatie voor andere 
landschapselementen. Agrarische activiteit en de aanplant van populieren hebben een zodanig 
negatieve invloed op de aanwezige poelen dat het merendeel amper tot niet te herstellen is 
(uitgezonderd zeer grootschalige werken). Het voortzetten van het huidige beheer maakt helaas 
weinig tot geen verschil (uitgezonderd het openhouden van poel 331.512). Er wordt best ingezet op de 
aanleg van nieuwe poelen, op een redelijke afstand van akkers, zwaar bemestte weilanden en/of 
afwateringsgrachten. 

De populatie in Meertsheuvel ligt in vogelvlucht op minder dan 3 km van de populatie in het Viskot. 
Anno 2011 zijn er voorlopig geen al te grote obstakels (bv. dorpskern of grote wegen) die het 
verbinden van beide populaties verhinderen. Het Regionaal Landschap Zuid Hageland of de VLM 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de gerichte aanleg van poelen op private eigendom tussen 
deze populaties.

Conclusie:
De populatie in Meertsheuvel is in Vlaams-Brabant al jarenlang gekend als een kernpopulatie 
Kamsalamander. De populatie verkeert echter in een zeer slechte staat, zeker gezien zijn faam. In 
amper één van de 20 aanwezige poelen wordt regelmatig voortplanting aangetroffen (geconcludeerd 
op vrijwillige inventarisaties van de projectmedewerker en de projectresultaten) De kwaliteit van deze 
poel wordt bovendien sinds 2010 sterk aangetast door inspoeling van meststoffen uit een 
nabijgelegen akker. Het merendeel van de poelen bevindt zich in een (zeer) slechte staat en een 
aantal van deze waterpartijen lijkt onherstelbaar, tenzij er grootschalige werken kunnen worden 
uitgevoerd.

De waarneming van Kamsalamander in het Vinne was min of meer een verrassing, het betrof er de 
eerste waarneming ooit. Er zijn slechts twee ‘amfibieënpoelen’ aanwezig en deze zijn anno 2011 niet 
geschikt als voortplantingshabitat. 
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Figuur 102. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in Meertsheuvel (noordelijke deel), Zoutleeuw. 
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Figuur 103. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in Meertsheuvel (zuidelijke deel), 
Zoutleeuw. De poelen ten zuiden van poel 331.513 liggen allen in een aaneengesloten 
populierenaanplant.
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Figuur 104. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in het Vinne, Zoutleeuw. Het aanwezige meer is niet zichtbaar (topokaart is achterhaald).
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7.3.20. Gebiedsfiche 20: Niet-geïnventariseerde vindplaatsen
Op deze locaties kon er niet worden geïnventariseerd omdat het (voortplantings)habitat ondertussen 
is verdwenen, omdat er geen toelating van de eigenaar kon worden verkregen of omdat er geen 
verdere medewerking/ondersteuning vanuit het lokale vrijwilligersweefsel voorhanden was. Een aantal 
(natuur)gebieden waar geen inventarisatie gebeurde, werden wel mee opgenomen in de uitgebreide 
beschrijving van voorgaande gebiedsfiches, omdat deze gebieden in het verleden wel uitgebreid 
werden geïnventariseerd, ze in de nabijheid van andere onderzochte populaties liggen en/of omdat in 
deze gebieden georganiseerde terreinbezoeken met de vrijwilligers plaatsvonden met het oog op 
toekomstige inventarisaties en/of beheerwerken.  

Domein Bloso - Hofstade, Zemst 
Het oostelijke deel van het provinciaal domein Bloso in Hofstade is in beheer bij het ANB. Er ligt één 
vijver (HylaID 238.102), maar deze ligt te midden van een zuur eikenbos met aanplant van Grove Den 
(zie figuur 105). De vijver is geschikt voor foeragerende adulten maar is mogelijk niet (meer) geschikt 
als voortplantingspoel door de dikke laag organisch materiaal en de vele foeragerende eenden. Er kon 
niet worden geïnventariseerd vanwege de vrees dat fuiken zouden worden beschadigd of gestolen. 
Dit deel van het domein is vrij toegankelijk en telt heel wat bezoekers. Op enkele honderden meters 
ligt het natuurgebied Prinsenveld, in beheer bij Natuurpunt. Op het eerste zicht is dit natuurgebied 
geschikt voor de aanleg van nieuwe poelen. Zie figuur 106 voor de locatie van poel 238.102. 

Figuur 105. Vijver 238.102 is zeer waarschijnlijk 
niet meer geschikt als voortplantingshabitat voor 
de Kamsalamander. (foto Iwan Lewylle)

Gijmel, Aarschot 
Een populatie Kamsalamander zou er in een tuin voorkomen, maar er kon geen toestemming worden 
verkregen om deze te onderzoeken. Waterpartijen in de buurt waren alvast in een slechte staat (bv. 
grote visvijvers). Deze vindplaats ligt net buiten het natuurgebied De Langdonken. Er wordt melding 
gemaakt van twee recente waarnemingen, waaronder één adult mannetje. Op de Gijmelberg zou er 
een historische voortplantingspoel (geen HylaID), nl. een verlande depressie, liggen. Natuurpunt heeft 
hier enkele percelen in beheer. De verkregen informatie was helaas weinig gedetailleerd (Natuurpunt 
Aarschot), maar betekent wel een nieuwe vindplaats voor Vlaanderen. Zie figuur 107 voor de exacte 
locatie. 

Balenberg, Aarschot 
Natuurpunt Tremelo heeft twee percelen in beheer op de Balenberg, nl. een heischraal grasland en 
een zuur eikenbos. Ter hoogte van het heischrale grasland werd in 2006 een adulte Kamsalamander 
waargenomen in een wegberm. Op ongeveer 50 m ligt een grote tuinvijver in slechte staat (omringd 
door bomen en grotendeels dichtgegroeid door Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum). In de 
ruime omgeving waren er weinig tot geen mogelijkheden voor inventarisatie. Poelen waren ofwel 
verdwenen ofwel lagen op privé-eigendom. Zie figuur 108 voor de exacte locatie. 

Linden, Lubbeek 
In Linden werd in 2006 een adult mannetje Kamsalamander aangetroffen ter hoogte van de kruising 
van de Houwaartstraat en de Hoevestraat. Een bijzondere waarneming aan de rand van een 
woonwijk, waar er weinig tot geen waterpartijen gekend zijn, uitgezonderd enkele tuinvijvers op 
minstens 800 m van deze vindplaats. Zie figuur 109 voor de exacte locatie. 
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Figuur 106. Locatie van de populatie in Hofstade. Deze vijver is onherstelbaar als voortplantingshabitat Kamsalamander uitgezonderd grootschalige werken.
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Figuur 107. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie in Gijmel, Aarschot. De rode pijlen benadrukken de landwaarnemingen.
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Figuur 108. Locatie en beheermaatregelen voor de populatie op de Balenberg, Baal. De rode pijl benadrukt de landwaarneming.
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Figuur 109. Locatie vindplaats in Linden, Lubbeek. De rode pijl benadrukt de landwaarneming.
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7.3.21. Gebiedsfiche 21: Geïntroduceerde en foutief gedetermineerde 
populaties.

Geïntroduceerde populaties
Poel 311.534, Ternat: 
De populatie in poel 311.534, een tuinvijver, is meer dan waarschijnlijk geïntroduceerd, ondanks het 
feit dat de eigenaar stelt dat de dieren meegekomen zijn met vervoer van stenen uit groeves uit 
Wallonië naar een bedrijf naast zijn tuin. Het bedrijf importeert echter enkel verpakte en verwerkte 
producten zodat het heel onwaarschijnlijk lijkt dat dieren hebben kunnen meeliften. In diezelfde tuin 
komt ook Vuursalamander, Vroedmeesterpad Alytes obstestricans, Rugstreeppad en Muurhagedis 
voor. Het aanwezige habitat is bovendien zeer waarschijnlijk niet geschikt voor een (grote) populatie 
Kamsalamander. De poel bevat koud bronwater en is klein. Scheppen leverde geen dieren op. Zie 
figuur 110 voor exacte locatie. 

Tuinvijver Tremelo 
Er bevindt zich een populatie in een tuinvijver (geen HylaID) in Tremelo. Ondanks het feit dat er zich in 
deze tuin behoorlijk wat natuurlijke elementen bevinden, heeft er zich blijkbaar geen (grote) populatie 
ontwikkeld. Er werden fuiken geplaatst in de kleine tuinvijver in het voorjaar van 2010 en er werd 
geschept in juli 2010, maar zonder resultaat. De Kamsalamander is in deze tuin geïntroduceerd omdat 
het nabijgelegen, oorspronkelijke habitat werd vernield door een ruilverkaveling. Er blijkt een tweede 
introductie in de ‘regio’ te hebben plaatsgevonden om gelijkaardige redenen, maar meer informatie 
werd niet gegeven. Bron wenst anoniem te blijven. Zie figuur 111 voor exacte locatie van de eerste 
vindplaats. 

Foutief gedetermineerde populaties
Catselt, Scherpenheuvel-Zichem & Kelbergen, Schaffen 
De waarnemingen van Kamsalamander zijn meer dan waarschijnlijk foutief. Ze werden meegedeeld 
door iemand met weinig ervaring. Hyla beschouwt deze waarnemingen als foutief aangezien er geen 
meldingen van Kamsalamander volgden. Het aanwezige habitat op locatie Kelbergen lijkt alvast niet 
geschikt voor een populatie Kamsalamander (troebele tuinvijver).  

Deze locaties worden niet op kaart afgebeeld in het voorliggend rapport. 
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Figuur 110. Locatie geïntroduceerde populatie in Vitseroel, Ternat. 

Figuur 111. Locatie geïntroduceerde populatie in Tremelo. 
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8. Algemene conclusie 

We besluiten dat het voorliggende rapport een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het 
voortbestaan van de Kamsalamander in de provincie Vlaams-Brabant.  

De projectresultaten waren opmerkelijk, soms zelfs verrassend, en dan helaas vooral in negatieve zin. 
Maar ze gaven alleszins een belangrijk signaal. Op één uitzondering na kregen alle populaties een 
ongunstige staat van instandhouding voor het criterium ‘toestand van de populatie’ opgekleefd. En 
toch was het niet overal kommer en kwel. Enkele populaties liggen in ecologisch (zeer) waardevolle 
gebieden die sinds 2010-‘11 op maat van de soort worden beheerd. We verwachten dus dat deze 
populaties zich in de nabije toekomst zullen herstellen. Het is nu zaak om ook op die andere locaties 
met populaties Kamsalamander het beheer voldoende bij te sturen zodat de soort er opnieuw geschikt 
(voortplantings)habitat vindt. Dit houdt in dat er op sommige locaties meer en intensiever zal moeten 
worden beheerd en op andere plaatsen zal zelfs een andere manier van beheer moeten worden 
toegepast. 

Specifiek onderzoek naar het voortplantingshabitat van de Kamsalamander in het kader van dit project 
wees uit dat de soort nood heeft aan eerder matig voedselrijke tot van nature eutrofe waterpartijen 
i.p.v. de sterk eutrofe, zelfs hypertrofe waterpartijen waar de Kamsalamander het op vele locaties mee 
moet redden. Op locaties met zeer voedselrijke waterpartijen worden amper tot geen larven 
gevonden, of is de soort ondertussen verdwenen. Daarnaast is vooral de afwezigheid van vis een zeer 
bepalende factor, ook in niet vervuilde waterpartijen. Het af en toe droogvallen van waterpartijen houdt 
deze waterpartijen echter visloos en heeft ook een belangrijke invloed op de trofiegraad van het water 
in de poel of vijver. Mineralisatieprocessen kunnen er in niet al te verstoorde milieus voor zorgen dat 
de waterkolom meestal helder is en dat de onderwatervegetatie structuurrijk en divers blijft.  

Bepaalde richtlijnen die we in dit rapport meegeven zijn dan wel tegenstrijdig aan andere, eerder oude 
richtlijnen, maar de (nieuwe) toepassingen die in dit rapport aan bod komen, hebben in de periode 
2008-’11 hun nut zeker bewezen. Ze zijn deels gebaseerd op de (zeer) positieve resultaten die 
werden geboekt bij het herstel van de Vlaamse populaties Boomkikker en Knoflookpad. Het ligt vooral 
in de combinatie van alle behandelde richtlijnen/toepassingen (zoals waterpartijen aanleggen in niet 
bemeste graslanden, semipermanente waterkolom, regelmatig schonen, enz.). De combinatie van 
deze toepassingen zorgt voor een redelijk dynamisch en gevarieerd milieu, waarin de Kamsalamander 
ook van nature voorkwam. Waarschijnlijk ligt de toekomst van de soort in een sterk bemeste regio als 
Vlaanderen grotendeels in dergelijke ecotopen, en amper tot niet in permanente waterpartijen die 
meestal snel verlanden en/of langdurig (uitheemse) vis bevatten. 

In ieder geval spreekt de Kamsalamander zowel het algemene publiek als natuurbeheerders enorm 
aan. Dit bleek niet alleen bij de opmaak van de analyse over het gevoerde beheer en de huidige 
toepassingen, maar kwam ook tot uiting bij het gezamenlijk bedenken van oplossingen voor bepaalde 
problemen die zich op de verschillende locaties met populaties voordoen en de initiatieven die tijdens 
het project al werden genomen om al deze problemen te verhelpen. Naast de vooropgestelde 
samenwerking met Natuurpunt Beheer, de regionale landschappen in Vlaams-Brabant, het ANB, de 
VLM en Brakona, die uitstekend verliep, was de input van het vrijwilligersnetwerk enorm.  

Dit alles vertaalde zich onder meer in 21 gebiedsfiches die kunnen dienen als eerste aanzet voor een 
herstel op provinciale schaal. De studie over het voortplantingshabitat van de Kamsalamander en het 
beheer van het habitat kunnen daarnaast zeker nog bijdragen aan de bescherming van de 
Kamsalamander in Vlaanderen en andere naburige regio’s. 
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9. Dankwoord 

In de eerste plaats wensen we alle vrijwilligers die zich gedurende het project, maar ook de 
voorafgaande jaren hebben ontfermd over de Kamsalamander in Vlaams-Brabant, uitvoerig te 
bedanken. Heel wat mensen zetten zich al jaren in voor het behoud van de soort. Ze hebben vaak een 
zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de inventarisatie, het beheer, de aankoop van natuurgebieden, 
al dan niet met populaties Kamsalamander, en de brede sensibilisatie rond natuur.  

In het bijzonder wil ik Hyla in de schijnwerpers plaatsten. Hyla is de amfibieën- en reptielenwerkgroep 
van Natuurpunt en is al jarenlang het kenniscentrum rond deze soortengroep, en niet in het minst wat 
betreft dataverzameling. De ondersteuning van Hyla aan projecten zoals ‘De Kamsalamander in 
Vlaams-Brabant – verspreiding, ecologie en beheer’ is enorm en bepaalt in grote mate het 
eindresultaat van deze projecten. 

Een woordje van dank aan Bram Van Schoenwinkel en Marc Herremans, die beide een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan de gegevensverwerking. 

De samenwerking met Natuurpunt Beheer, de regionale landschappen in Vlaams-Brabant, de 
Vlaamse Landmaatschappij en het ANB verliep uitermate vlot en leidde tot de aanleg en het herstel 
van een hoog aantal waterpartijen. Een dikke pluim voor elke betrokken instantie en de bijhorende 
medewerkers.  

Dit project en bijhorende rapport waren niet mogelijk zonder de inbreng van de provincie Vlaams-
Brabant – dienst leefmilieu..
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