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Pas op:
overstekende
salamanders
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Op zoek naar patrijzen

natuurdagboek 23 februari 2011

Salamanders trekken elk jaar naar hun
geboortepoel om zich voort te planten.
Vrijwilligers helpen de beestjes bij het
oversteken van de weg. Hard nodig, want
ze worden met uitsterven bedreigd.

In Nederland komen zestien soor-
ten amfibieën voor, waarvan vijf sa-
lamandersoorten. De meest voor-
komende is de kleine watersala-
mander, die verspreid over heel Ne-
derland leeft. De soort wordt niet
bedreigd, maar wel beschermd.
Drie andere salamandersoorten
zijn er slechter aan toe: de kamsala-
mander – de grootste in Nederland
– en de vinpootsalamander hebben
volgens de zogeheten Rode Lijst de
status ’kwetsbaar’; de vuursala-
mander heet ’bedreigd’. De laatst-
genoemde twee soorten komen
vrijwel alleen in Limburg en Noord-
Brabant voor. De kamsalamander is
– hoewel zeldzaam – iets wijder ver-
spreid: over het gehele midden, zui-

Salamanders in Nederland

Salamanders lopen gedurende de paartijd groot risico om doodgereden te worden door automobilisten. FOTO KOEN VERHEIJDEN

We struinen door Oost-Groningen,
op zoek naar patrijzen. Ben Koks
van de Werkgroep Grauwe Kieken-
dief ziet ze vaak. Volgens hem zijn
er meer patrijzen dan de vogeltel-
lende instanties beseffen. Patrijzen
worden domweg over het hoofd ge-
zien. Uit de auto zien we in de ber-
men een fazant hier, een fazant
daar. „Waar fazanten zitten, zie je
geen patrijzen”, verklaart Ben. Hij
parkeert aan het eind van een dood-
lopend landweggetje tussen de ak-
kers. De wintertarwe komt op – een
groene sluier over de zeeklei. „Op
luchtfoto’s zie je dat vijf procent
van het land hier is ingericht als
brede faunarand of als winterveldje
voor vogels”, zegt Ben.
We wandelen zo’n akkerrand af,
stappend door het vergeelde gras-
mengsel. Om de haverklap schiet er
een haas uit. Over de akker sprin-
gen met een noodgang acht reeën.
Ze vluchten een tegenoverliggend
perceel in, waar de boer tarwe liet
staan als voedselvoorraad voor vo-
gels. Reeën lusten ook tarwe en vin-

den dekking in het gewas. In dat
winterveld zien we dat de klei door-
zeefd is met muizenholen. Eerder
een speldenkussen dan een gaten-
kaas. Niet voor niets hangt een ruig-
pootbuizerd boven de ene, en een
torenvalk boven de andere kant van
het veld te bidden.
Een blauwe kiekendief schommelt
langs, laag en traag tegen de wind
in vliegend. De roofvogel jaagt op
muizen, maar trekt plotseling een
sprintje achter een groep zangvo-
gels aan. Geelgorzen, rietgorzen,
groenlingen zien we met tientallen.
„Het waren er duizenden”, grijnst
Ben, „ze verspreiden zich nu over
hun broedgebieden. Ook kneuen en
leeuweriken gebruiken de winter-
velden. En soms tref je een groepje
sneeuwgorzen of fraters aan.” En
patrijzen. Maar vandaag niet. Van-
daag zien we ze over het hoofd.

Koos Dijksterhuis

w w w. t r o u w. n l / g r o e n
Voor eerdere afleveringen en vragen
over inheemse natuur

Patrijzen in het veld.
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Wim van den Heuvel kijkt
naar de blauwe, Brabantse
lucht. „Het is mooi weer

vandaag, maar voor de salamanders
is dat minder. Die zijn gebaat bij
vochtigheid, vanwege hun tere huid.
Ze drogen heel snel uit.”

Van den Heuvel is vrijwilliger voor
de stichting Ravon (Reptielen Amfi-
bieën Vissen Onderzoek Nederland).
Al jaren helpt hij padden en salaman-
ders in het voorjaar met oversteken.
Dan trekken de dieren vanuit hun
winterverblijf naar hun geboorte-
poel om zich voort te planten. „Sala-
manders zijn eigenlijk landdieren.
Ze zoeken die geboortepoel dus puur
op voor de voortplanting.”

Van alle amfibieën beginnen sala-
manders het vroegst met hun tocht
naar het water. „Ze gaan voorop in de
trek,” vertelt Van den Heuvel, „pad-
den gaan pas later.” De salamander-
trek duurt meestal van half februari
tot eind maart, die van padden tot
halverwege april. Maar ondanks dat
salamanders eerder beginnen met
wandelen, krijgen de padden vaak
meer aandacht. Zij steken met de he-
le populatie tegelijk de weg over,
waardoor er veel slachtoffers vallen:
vele tienduizenden per jaar.

Van den Heuvel zet zich al jaren in
voor bedreigde diersoorten, vooral
voor amfibieën. „Ik zit al mijn hele
leven in de sloot; het is een vanzelf-
sprekendheid geworden.”

Zijn vrijwilligerswerk is hard no-
dig, want de beestjes worden met uit-
sterven bedreigd. Vervuiling en ver-
stedelijking spelen daarin een be-
langrijke rol. „Amfibieën zijn goede
indicatoren van hoe het milieu er-
voor staat.” Andere bedreiging vor-
men automobilisten die sluiproutes
nemen om drukte te vermijden. Ze
komen op wegen die normaal rustig
zijn en rijden over de trekkende
amfibieën heen.

Halverwege februari heeft Van den
Heuvel aan een sluipweg in zijn
woonplaats Grave een traject uitge-
zet om overstekende salamanders te
redden – alsook de later trekkende
padden en kikkers. Dit project voert
hij ieder jaar uit, al vanaf 2002.

Hij trekt zijn kaplaarzen aan. „Er ligt
veel hondenpoep langs de weg.” Het
afgezette traject ligt op loopafstand
van zijn woning in het Brabantse
Grave, naast velden van de plaatselij-
ke voetbalclub. In de berm zijn ne-
gentien emmers ingegraven, die van
de weg worden afgeschermd door
een lang zeil van ongeveer een halve
meter hoog. Padden en salamanders
die willen oversteken, worden te-
gengehouden door het zeil en vallen
in de emmers.

„Die emmers hebben we afgelopen
weekend ingegraven”, vertelt Van
den Heuvel. „Ik vond het ontroerend
om te zien hoeveel vrijwilligers me
daarbij hebben geholpen!” Niet al-
leen leden van de natuur- en milieu-
organisatie IVN, ook buurtbewoners
meldden zich spontaan aan.

Zelf is Van den Heuvel een zogehe-
ten ’sleutelvrijwilliger’  – zo noemt
stichting Ravon de coördinator van
een regionale Ravonwerkgroep. Hij
gaat iedere dag kijken of er amfi-
bieën in zijn emmers zijn gevallen.
Vooral ’s avonds en vroeg in de och-
tend, want de beesten zijn ’s nachts
het actiefst. „Ze beginnen in de
avondspits met wandelen.” Gevaar-
lijk, want dan valt net de schemer in
en zijn de salamanders en padden
minder goed zichtbaar voor automo-
bilisten.

Ondanks het droge weer hoopt Van

den en oosten van het land.
Alle amfibieën in Nederland vallen
onder de Natuurbeschermingswet.
De stichting Reptielen Amfibieën
Vissen Onderzoek Nederland
(Ravon) heeft verschillende werk-
groepen die de dieren helpen be-
schermen. Op de website pad-
den.nu, een project van onder an-
dere stichting Ravon, is precies te
zien waar de werkgroepen actief
zijn in het overzetten van amfi-
bieën.
De stichting doet ook onderzoek.
Haar ongeveer 2000 vrijwilligers
helpen met het in kaart brengen
van de aanwezige soorten amfi-
bieën, reptielen en vissen in Neder-
land. „Ze bemonsteren poelen en

wateren met schepnetten en tellen
dan hoeveel en welke amfibieën,
bijvoorbeeld kamsalamanders, er
aanwezig zijn,” vertelt projectlei-
der Frank Spikmans van Ravon.
De verspreidingsgegevens van alle
vrijwilligers samen vormen een be-
hoorlijke databank. Om haar vrij-
willigers zo goed mogelijk te infor-
meren over de verschillende soor-
ten reptielen, amfibieën en vissen,
organiseert Ravon cursussen, lezin-
gen en excursies. Ook geeft de
stichting veldgidsen uit en heeft ze
per regio een ’sleutelvrijwilliger’
die in zijn gebied andere vrijwilli-
gers informeert over de verschillen-
de diersoorten.
Website: www.ravon.nl

’Amfibieën zijn
goede indicatoren
van hoe het milieu
ervoor staat’

Frank Petersen

Schepen vervoeren een groot deel
van alle consumptiegoederen. Van
wasmachines tot sigaretten en antie-
ke Japanse meubelen. Met de stijging
van de prijzen voor alle soorten fos-
siele brandstof wordt het voor trans-
portbedrijven steeds belangrijker

om zuiniger schepen in de vaart te
brengen. De Nederlandse scheeps-
bouwer Damen probeert met de ont-
wikkeling van allerlei technologi-
sche snufjes aan deze vraag te vol-
doen. Eén van die nieuwe technie-
ken is nu klaar om in de scheeps-
bouw gebruikt te worden. Als er ten-
minste eigenaren zijn die het kun-
nen kopen.

Samen met Marin (het Maritime
Research Institute Netherlands)
heeft Damen een systeem ontwik-
keld waarmee de wrijving tussen
scheepswand en water vermindert.
Peter van Terwisga is coördinator Re-
search en Development bij Damen

en legt uit hoe deze zogenoemde
’luchtsmering’ werkt. „De romp van
het schip wordt aangepast en voor-
zien van holtes. In die holtes wordt
lucht gebracht. Daardoor ontstaat
een luchtstroom langs de bodem van
het schip waardoor het schip als het
ware op een tapijt van lucht vaart.”

Het oorspronkelijke idee om met
luchtsmering de weerstand van een
schip te verminderen, is overigens
niet van henzelf, zegt hij. „Tw e e
mensen uit de binnenvaart hebben
het patent hierop en wij zijn met hen
een samenwerking begonnen om te
kijken of het in de praktijk werkt.”

Het onderzoek naar de toepassing

van het luchttapijt werd deels gefi-
nancierd door het ministerie van
economische zaken en de provincie
Gelderland. Een belangrijke plaats
was het testlaboratorium van Marin
in Wageningen. Van Terwisga: „Dat
was ook meteen de spannendste fa-
se. We hadden vooraf nog veel pro-
blemen om de weerstand precies te
berekenen. Met modelproeven pro-
beerden we meer duidelijkheid te
krijgen. ”

Na verschillende tests in bassins
kocht de scheepswerf een oude bin-
nenvaarttanker om het systeem in
de praktijk uit te proberen. Het schip
moest eerst zonder luchtsmering va-

ren en daarna hetzelfde traject met
lucht. „De resultaten bevestigden de
berekeningen en de modelproeven.
Vonden we in de modelproeven een
weerstandsvermindering van twin-
tig procent; in de praktijk was dat ge-
middeld vijftien procent. Het kan va-
riëren door bijvoorbeeld de snelheid
van het schip of de beladingstoe-
stand. De toename in het voortstu-
wingsrendement van de scheepsmo-
tor is nog ietsjes hoger dan de ver-
mindering in weerstand. Met min-
der weerstand kunnen de energie-
verliezen van de schroef ook iets
kleiner worden.”

Gesteund door de praktijkresulta-

ten is de scheepswerf nu klaar om
het systeem ook in te bouwen in bin-
nenvaartschepen van 110 meter die
de werf aflevert.

„We zijn nu in gesprek met partij-
en om de resultaten te presenteren.
Maar het is even crisis in de binnen-
vaart. Dat is hopelijk een kwestie van
tijd. Met de voltooiing van de Tweede
Maasvlakte worden ook afspraken
nagekomen om meer transport over
water te laten gaan. Dan trekt de
markt misschien wel weer aan. En
voor schepen die dan gebouwd wor-
den is zo’n besparing op brandstof-
gebruik zeker interessant, denken
wij.”

Als ze makkelijker door het
water glijden, verbruiken
vrachtschepen minder brand-
stof. Scheepsbouwer Damen
ontwikkelde een techniek.

Zuinige schepen

Van onze redactie groen

Geluidsschermen langs de snelweg
bestaan al enkele decennia, maar
ook in geluidswering wordt aan ver-
nieuwing gedaan. Zo gaat het ingeni-
eursbureau van de gemeente Am-
sterdam (IBA) experimenteren met
geluidsschermen van levend bam-
boe.

IBA wil nog dit jaar een proef-
scherm aanleggen om de werking
van bamboe als geluidsdemper te on-
derzoeken. Het bureau kijkt ook
naar de mogelijk luchtzuiverende
werking van de plant.

De verwachting is dat bamboe-
schermen goedkoper zijn dan de hui-
dige schermen. Verder absorbeert de
plant geluid in plaats van het te weer-
kaatsen, zoals de reguliere scher-
men vooral doen. Er zijn wel al ’ge-
wone’ geluidsschermen die geluid
absorberen en zo de verkeersover-
last verminderen. Vorig jaar won de
Nederlandse producent Van Campen
Industries de Europese Aluminium
Award voor zijn aluminium geluids-
scherm dat 20 procent van het snel-
weggeluid opneemt. Maar volgens
IBA doet bamboe dat nog beter.

IBA kwam op het idee om bamboe
te gebruiken tijdens een innovatie-
brainstorm over een tijdelijk scherm
langs de A10. Bij een Noord-Holland-
se bamboekweker zijn al eens klein-
schalige metingen naar het absorbe-

rend vermogen van bamboe ver-
richt. Het proefscherm van IBA
wordt een vervolg op die metingen.
Adjunct-directeur Tjeerd Roozen-
daal onderschrijft het belang: „Juist
op het eerste gezicht onconventione-
le oplossingen hebben vaak veel po-
tentie.” Hij verwacht dat bamboe,
met zijn ’natuurlijke uitstraling’, de
geluidsbeleving van omwonenden
positief zal beïnvloeden. Een psycho-
logisch effect dus, van de plant die
tot de groep van de grassen behoort.

Bamboe is een van de snelst groei-
ende planten ter wereld. De plant
wordt wel eens ’het staal van de tro-
pen’ genoemd. Vanwege zijn harde
buitenkant is bamboe erg geschikt
voor constructies. Sinds vorig jaar is
er ook een fietsframe van bamboe
verkrijgbaar in Nederland.

Geluidsschermen
van levend bamboe

Een luchtstroom langs de romp zorgt voor energiebesparing.

den Heuvel vandaag in ieder geval de
kleine watersalamander aan te tref-
fen. „Die soort komt in Nederland
het vaakst voor.” In zijn kaplaarzen
stevent hij op de emmers af, die zo
om de vijftien meter zijn ingegraven.
„Eerst deden we wat takjes in de em-
mers, zodat ze minder goed zicht-
baar waren. Maar de salamanders
klommen er via diezelfde takjes
weer uit!”

Bij emmer vijftien is het raak. Een
kleine watersalamander zit verstopt
tussen de eikenbladeren. „Het is een
mannetje”, zegt Van den Heuvel ter-
wijl hij het diertje van dichtbij be-
kijkt. „Je ziet zijn bruiloftskleed al
opkomen.” Inderdaad kleurt de buik
van de salamander blauw, zoals ge-
bruikelijk is bij de mannetjes tijdens
de voortplantingsperiode. „In de na-
tuur zijn alleen de mannetjes mooi”,
lacht Van den Heuvel. Het verschil is

duidelijk te zien als hij in de volgen-
de emmer een vrouwelijke kleine
watersalamander aantreft – ’ge-
woon’ bruin. Zodra de salamanders
in de hand van Van den Heuvel lig-
gen, beginnen ze te bewegen. „Ze
worden opgewarmd door mijn hand!
En kijk, eigenlijk hebben ze heel
mooie ogen.”

Met de beestjes in zijn hand steekt
hij de weg over en loopt via een
grindpaadje naar de poel. De water-
salamanders zullen zich daar waar-
schijnlijk los van elkaar verder bewe-
gen. „Ze zijn niet zo paarlustig als
padden. Die spannen echt de kroon
in de voortplantingstijd: ze klampen
zich bij wijze van spreken vast aan al-
les wat beweegt.” Van den Heuvel zet
de salamanders altijd iets voor het
water in het gras. „Het laatste deel
van de tocht mogen ze zelf afleg-
gen.”

Soepel varen op een tapijt van luchtbelletjes
Het staal van de tropen...


