VRIJWILLIGER

‘Gaat het goed met de
kamsalamander, dan
gaat het goed met mij’
André is verknocht aan de kamsalamander

André van den Berg (72) werkt
al 31 jaar als vrijwilliger voor
het Zuid-Hollands Landschap. De
laatste vijftien jaar is hij vooral
bezig met amfibieën en reptielen,
waarvan de kamsalamander zijn
favoriet is. Wie zijn liefde voor
amfibieën wil delen: André geeft
handige tips voor een amfibie-

tekst: Annemiek de Gier, foto’s: Idde Lammers

vriendelijke tuin.
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De kwetsbare kamsalamander is terug in Vijfheerenlanden, ten
noorden van Leerdam. Dat is grotendeels te danken aan André
van den Berg. Samen met boswachter René Garskamp van het
Zuid-Hollands Landschap, met wie hij intensief samenwerkt,
legde hij daar ooit 21 poelen aan die hij al jaren zorgvuldig in
de gaten houdt. Inmiddels gaat het relatief goed met de populatie in het gebied. “Op verzoek van overheden en natuurorganisaties ben ik in 2001 begonnen een inventarisatie te maken
van amfibieën, reptielen en vissen in Zuid-Holland”, vertelt

André. “Het was onduidelijk welke soorten hier leefden.
De inventarisatie kostte twee jaar, daarna heb ik een
rapport met aanbevelingen geschreven. Mede op basis
daarvan zijn voor kwetsbare soorten - waaronder dus
de kamsalamander, maar onder andere ook de grote
modderkruiper - de leefgebieden beschermd.”

bezig zijn kennis en werkzaamheden over te dragen
aan een nieuwe vrijwilliger, Piet Huitema. “Piet is een
goede, serieuze vent. Daar kan ik de kamsalamander, en
alle andere soorten in onze natuurgebieden, met een
gerust hart aan toevertrouwen.”

‘De kamsalamander laat
zich makkelijk opeten,
hij is altijd de pineut’

PINEUT

Kamsalamanders hebben poelen nodig om zich te
kunnen voortplanten. “En dat is niet zomaar een gat
met water erin”, vertelt André. “Poelen moeten ondiep
zijn en een ‘kraagje’ hebben, een opstaande rand. De
laatste jaren zijn er vaak enorme hoosbuien, waardoor
weilanden onderstromen. Stekelbaarsjes zien dan hun
kans schoon en weten via een ondergelopen weiland
een poel te bereiken. Daar vreten ze dan de eitjes en
larven van de kamsalamander op. Dát willen we natuurlijk niet.” Door zijn jarenlange ervaring is André
specialist op het gebied van amfibieën en reptielen.
Maar de kamsalamander en de grote modderkruiper
hebben zijn speciale aandacht. “De kamsalamander
laat zich makkelijk opeten, hij is altijd de pineut. Des te
belangrijker om deze kwetsbare soort veilig te stellen”,
knipoogt André.

KENNIS OVERDRAGEN

Nog altijd gaat hij minimaal eens per week naar buiten
om te monitoren. “Ik ben opgegroeid in het rivierengebied, ik was altijd in de uiterwaarden te vinden. De natuur is zo divers, ik leer elke dag. Overal sleep ik potjes
mee, zelfs naar mijn vakantiebestemming. Mijn vrouw
wordt er weleens gek van.” Nu hij ouder wordt, is André

De kamsalamander

Kamsalamanders danken hun naam aan de
getande rugkam, die de mannetjes in het
voorjaar ontwikkelen. Ze hebben een oranje
buik met daarop een onregelmatig patroon
van zwarte vlekken en kunnen zo’n twintig
centimeter lang worden. In april legt een vrouwtje in verschillende poelen
200 tot 300 eieren, die licht gekleurd zijn en groter dan die van andere
watersalamanders. De meeste kamsalamanders verlaten eind juni het
water. In deze ‘landfase’ verdwijnt de kam op de rug en zijn ze zeer donker
van kleur met lichte spikkels.
Wie weet komt u wandelend de kamsalamander tegen in één van onze
natuurgebieden langs de Diefdijk tussen Leerdam en Schoonrewoerd. Hier
downloadt u de gratis wandelroute: www.zhl.nl/kamsalamanderroute
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Amfibieën in
uw eigen tuin?

1. Zorg voor gelaagdheid
Amfibieën gedijen het best in een tuin waar een boom-,
struik- én kruidlaag aanwezig zijn. Bomen zorgen dat de grond
de juiste vochtigheidsgraad en structuur heeft waardoor er
slakjes, spinnetjes en pissebedden kunnen leven. Daar komen
amfibieën op af. In struiken kunnen ze zich goed verschuilen.
Bloeiende kruiden trekken insecten die amfibieën graag eten.

Ontdek de
Vijfheerenlanden

Tussen Leerdam en Lexmond ligt een mooi oud landschap van dijken, uiterwaarden, boomgaarden, griendpercelen en weilanden. Met onze fietsroute doorkruist
u het land van de voormalige vijf heren en komt u o.a.
langs natuurgebied Schaayk (foto), te zien vanaf de
Diefdijk en de Donkere Kade.
www.zhl.nl/vijfheerenlandenroute

2. Leg een vijver aan
De grootte maakt niet uit. Let erop dat de vijver niet dieper is
dan een halve meter en dat er aan de noordkant een geleidelijk oplopende rand is, waardoor het water goed kan opwarmen. Kikkers vinden het heerlijk om daar te zonnen. Zet hier
en daar een plantje in de vijver, en laat de vijver geen contact
hebben met een sloot of ander water waar vis in zit.
3. Leg dood hout neer
Amfibieën kruipen graag onder stukken dood hout. Het is wel
belangrijk dat het hout niet te nat en niet te droog is.

Zuid-Hollands Landschap • 2 • 2016

11

