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Inleiding 
 
 
Het voorjaar wordt gekenmerkt door langdurige neerslag en aanhoudende kou. In tegenstelling tot 
de droogte van 2014 staat een aantal terreinen blank bij de start van de inventarisatierondes.  
De kamsalamander houdt zich gedeisd tot half april wegens te koude nachten. 
 

 
ondergelopen weiland ter hoogte van Kwaadbonder 

 
 
 
Hoewel tijdens het veldbezoek alle voorkomende amfibieën opgetekend worden, geeft het rapport 
enkel het aantal waargenomen kamsalamanders (KAM) weer. Jaarlijks worden op grondgebied 
Wellen een zestigtal poelen en (tuin)vijvers bemonsterd met de fuik. Het schepnet is minder efficiënt 
om de verspreiding van salamanders in kaart te brengen, en veroorzaakt tevens schade aan het 
waterbiotoop. 
 

 
fuikvangsten geven een goed beeld van de aanwezigheid van kamsalamander 
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In het kader van het actieplan ‘Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten’ besloot Wellen een tiental 
jaar geleden de bedreigde kamsalamander te omarmen. Nadien werd de intrigerende waterdraak als 
symboolsoort opgenomen in het gemeentelijk ‘Charter voor Biodiversiteit’. Het resultaat van de 
beschermingsmaatregelen mag er zijn: anno 2015 wordt de zeldzame amfibie aangetroffen in circa 
twintig waters, verspreid over de vier gekende deelgebieden! 
 

 
het adoptieproject is een succesverhaal in de gemeente van de Bokkenrijders 

 
 
 
Het biodiversiteitsproject ‘Kamsalamandersnoer in de Herkvallei’ van initiatiefnemer Regionaal 
Landschap Haspengouw (RLH) blijkt eveneens een schot in de roos. Het biotoopherstel ten behoeve 
van kamsalamander is in januari van start gegaan. Nauwelijks twee maanden later (!) duikt de 
nieuwsgierige avonturier op in de bijgewerkte waterpartijen. 
 

 
uitvoering van terreinacties tijdens de winter 
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I. Gebied Koningsstraat/Grote Beemd 
 
 
 

1. Resultaten: 
 
 
POEL NR TOTAAL KAM M TOTAAL KAM V DATA 

1 1 1 21/3, 14/4 

2 23 14 9/3, 14/3, 12/4, 3/5, 7/5, 8/5 

3 5 8 9/3, 10/3, 12/4, 14/4, 3/5, 6/5 

4 11 3 11/3, 22/3, 15/4, 16/4, 3/5, 6/5 

5 7 2 11/3, 12/3, 16/4, 18/4, 8/5 

6 2 0 9/5 

7 0 0  

8 0 0  

 
 
 

2. Ligging: 
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3. Evaluatie: 
 

 
POEL NR STATUS         (groen = waarneming KAM     rood = geen KAM) 

1 KAM aanwezig ondanks weinig vegetatie, eigenaar geen vragende partij voor ruiming 

2 
geschikte waterbiotoop dankzij uitdieping najaar ‘13 (RLH) en het stopzetten van 
onkruidbestrijding met gif in de nabijheid 

3 idem 

4 schone poel, geruimd najaar ‘13 (RLH), afgespannen voor paarden 

5 geschikte poel, verwijdering bomenopslag gepland door natuurvereniging ‘t Bokje 

6 uitgediept najaar ‘14 (RLH), KAM waargenomen ondanks veel algenbloei 

7 poel in Grote Beemd, geruimd najaar ‘14 (RLH), vegetatieloos, geen KAM aanwezig 

8 poel in Grote Beemd, nog nooit KAM aangetroffen 

 
 

 
4. Besluit en planning: 

 
De populatie aan de rand van de Grote Beemd is op twee jaar tijd aangesterkt. Het succes is het 
directe gevolg van verbetering van de watervlakken door uitdieping en het verbod op 
bestrijdingsmiddelen in de nabije omgeving. Poelen nummers 7 en 8 kunnen dienen als 
‘stapsteenpoelen’ voor de uitbreiding van de huidige populatie richting Grote Beemd. Dat is meteen 
het doel van de aanleg van 9 (!) nieuwe waterpartijen in de beemd. De werken zijn gepland voor het 
najaar en worden gecoördineerd door RLH. Het bijkomend cluster van waters is een initiatief van 
Limburgs Landschap binnen het huidige biotoopproject rond de populaire waterdraak.  
 
De lokale natuurvereniging ‘t Bokje heeft werk gemaakt van bijkomend landhabitat in het gebied.  
Een nieuwe haag bestaande uit streekeigen planten functioneert als migratieroute en schuilplaats 
voor kamsalamander en andere dieren. 
 
 

 
lineaire landschapselementen zijn een noodzaak 
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II. Gebied Steenweg op Borgloon 

 
 
 

1. Resultaten: 
 

 
POEL NR TOTAAL KAM M TOTAAL  KAM V DATA 

1 13 4 22/4, 24/4, 3/5, 5/5, 6/5 

2 20 23 
20/3, 21/4, 22/4, 24/4, 2/5, 10/5, 11/5, 12/5, 
13/5, 25/5 

3 0 0  

4 0 0  

5 0 0  

6 7 5 20/3, 17/5, 18/5, 19/5, 20/5, 26/5 

 
 
 
2. Ligging: 
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3. Evaluatie: 
 
 

POEL NR STATUS         (groen = waarneming KAM     rood = geen KAM) 

1  
KAM aanwezig ondanks vertrappeling van de oevers door koeien, vermesting, 
algenbloei, dikke sliblaag -> ruiming en gedeeltelijke uitrastering gepland najaar ‘15 

2 
opgeschoond in januari (RLH), geschikte poel met helder water en opkomende 
vegetatie, veel exemplaren KAM 

3 
twee naast mekaar liggende poelen, betreding door vee, vermesting, dikke sliblaag, 
overmatig algengroei, laag waterpeil, tekenen van verlanding, bemonstering niet 
meer mogelijk -> ruiming en gedeeltelijke uitrastering gepland najaar ‘15 

4 nog nooit KAM waargenomen, overschaduwing oude knotbomen, vegetatieloos 

5 niet geschikt voor KAM, in verbinding met greppel, vegetatieloos, bladval, ondiep 

6 
KAM aangetroffen na jaren van afwezigheid, recente populierkap laat meer zonlicht 
toe, overmatig algenbloei na de eerste warme dagen 

 
 
 

4. Besluit en planning: 
 
Het is twee vóór twaalf voor de relictpopulatie aan Steenweg op Borgloon. Met uitzondering van 
poel nummer 2 doen alle watervlakken dienst als drinkmogelijkheid voor runderen. Het veebestand 
op de kleinschalige weilanden is de laatste jaren sterk toegenomen. Gevolgen zijn vertrappelde 
oevers en eutrofiëring van het voortplantingswater door de ‘overproductie’ van mest.  
In het kader van het biodiversiteitsproject heeft de eigenaar ingestemd met uitdieping en 
gedeeltelijke afrastering van poelen nummers 1 & 3. Zodoende wordt de excessieve verstoring van 
voorname paaiplaatsen eindelijk gestopt. 
 
 

 
weidepoel met vertrappelde oeverranden 
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Poel nummer 2 is in januari hersteld en enkele maanden later (!) gekoloniseerd door 
kamsalamander. Helaas is eigenaar Willy Vandormael onlangs van ons heen gegaan. Hij heeft het 
plan voor het behoud van Triturus cristatus in zijn achtertuin in gang gezet. 
 

 
opgeschoond staat netjes met dank aan Willy en RLH 

 
 

Na jaren van afwezigheid is de doelsoort terug gekeerd naar poel nummer 6. De kamsalamander 
vindt er een aantrekkelijker, warmer onderkomen om te paaien na de recente populierkap.  
 
Meidoornhagen als traditionele veekering, oude hoogstam en omvangrijke knotbomen vertellen over 
het rijke verleden van het cultuurlandschap dat gekenmerkt wordt door rust en kleinschaligheid. 
Hopelijk brengt de optimalisatie van drie voortplantingspoelen een ommekeer teweeg voor de met 
uitsterven bedreigde populatie in het geïsoleerde landbouwgebied.  
 

 
het Haspengouws coulissenlandschap vormt geschikt landbiotoop 
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III. Gebied Ulbeek centrum 
 
 
 

1. Resultaten: 
 

 
POEL NR TOTAAL  KAM M TOTAAL KAM V DATA 

1 10 0 26/4, 29/4 

2 3 3 26/4, 27/4, 28/4 

3 0 0  

4 4 0 28/5, 29/5 

 
 
 

2. Ligging: 
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3. Evaluatie: 
 
 

POEL NR STATUS         (groen = waarneming KAM     rood = geen KAM) 

1  topwater voor kamsalamander in ecologisch onderhouden tuin 

2 KAM aanwezig, lichte ruiming is aangewezen, uitermate geschikt landhabitat 

3 
natuurvriendelijk tuinvijvertje, vrijwaring van bladval en beschaduwing is wenselijk, 
geen KAM wegens te late bemonstering van het watervlak 

4 idem, KAM aanwezig 

 
 
 

4. Besluit en planning: 
 
 
De kleinste restpopulatie in de deelgemeente Ulbeek wordt in stand gehouden door ecologisch 
groenbeheer in twee naburige tuinen met kleinschalige landschapselementen en tal van andere 
schuilmogelijkheden. Echter, om de toekomst van de kamsalamander in de Spaasbeekvallei veilig te 
stellen is uitbreiding van waterbiotoop een prioriteit! 
 
In het kader van geplande rioleringswerken is er sprake van een nieuw wachtbekken op slechts 
enkele meters van de huidige vindplaatsen. Tijdens de werkzaamheden zal er rekening gehouden 
worden met de habitatvereisten van de Wellense adoptiesoort (aldus het gemeentebestuur).  
 
Met de aanleg van een amfibievriendelijke tuinvijver kunnen buurtbewoners eveneens hun steentje 
bijdragen aan het behoud van de zeldzame salamander in de buurt van de voormalige dorpsdries.  
Een duidelijke sensibiliseringscampagne kan de nodige aandacht trekken. 
 
 

 
verscholen bewoners van de historische dorpskern 
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IV. Gebied Loystraat/Langenakker 

 
 
 

1. Resultaten: 
 
 
POEL NR TOTAAL KAM M TOTAAL KAM V DATA 

1 23 8 16/3, 15/4, 5/5, 8/5, 9/5, 12/5, 13/5, 15/5 

2 2 0 17/3, 14/4 

3 47 28 
10/4, 16/4, 3/5, 8/5, 9/5, 12/5, 13/5, 14/5, 
15/5 

4 8 3 17/3, 26/3, 27/3, 14/4, 6/5 

5 22 5 20/3, 21/3, 25/3, 11/4, 17/4, 1/5, 2/5, 7/5 

6 2 0 1/4 

7 6 12 2/3, 18/3, 27/4 

 
 
 

2. Ligging: 
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3. Evaluatie: 
 
 
POEL NR STATUS         (groen = waarneming KAM     rood = geen KAM) 

1 amfibievriendelijke tuinvijver met aanzienlijke oppervlakte, geschikte waterbiotoop 

2 
KAM aanwezig ondanks bladval en weinig vegetatie, gedeeltelijk geruimd najaar ‘13 
(beperkte toegankelijkheid), onderhoud houtkant voor meer lichtinval is aangewezen 

3 optimale waterbiotoop voor KAM -> zie paragraaf 4. iii 

4 eigendom ANB, geruimd in januari (RLH), KAM aanwezig -> zie paragraaf 4. ii 

5 
vijvertype, helder water, soortenrijke vegetatie, omringende bomen gekapt door 
eigenaar, takkenhopen vormen geschikt landhabitat, afschuinen oevers is zinvol 

6 ondiepe poel in bosrand, gevoed door regenwater -> zie paragraaf 4. ii 

7 geschikte poel, helder water, lichte kruidruiming gepland door ‘t Bokje 

 
 
 

4. Besluit en planning: 
 

i. Algemeen: het poelennetwerk ligt verspreid over een aantal private achtertuinen die grenzen 
aan bospercelen en vochtige graslanden omgeven door oude houtwallen. Verder bestaat het 
landhabitat uit braamstruweel, hagen, houtkanten, relicten van hoogstam en vermolmde 
boomstronken. Restanten van een motheuvel en het voorkomen van de gevlekte orchis 
maken het gebied zowel historisch als biologisch zeer waardevol. Maar er is meer. Het 
leefgebied van de kamsalamander strekt zich uit tot ver buiten de gemeentegrenzen. Dat 
blijkt uit recente waarnemingen in het gehucht Bekes (Kortessem), in de omgeving van 
Hoogbrug (Alken) en in Wimmertingen (Hasselt). Het uitgestrekt agrarisch landschap 
ontsnapt er aan verregaande versnippering en herbergt een metapopulatie van de grote 
watersalamander. Volgend jaar is intensiever veldwerk in het ‘viergemeentenpunt’ gepland 
om de structuur van de verspreiding te achterhalen. Gelet op de positieve trend in Wellen, is 
Loystraat/Langenakker mogelijk het kerngebied van het ‘imperium’. 

 

 
de natuurkern Langenakker huisvest zeer waardevolle elementen 
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ii. Significante waarnemingen: 
 

 Op een lager gelegen plek in het landschap waar twee oude houtwallen mekaar 
kruisen, ontstaat jaarlijks een tijdelijke plas (poel nummer 6) door regen en 
mogelijk kwel. De poel vormt het grenspunt van vier percelen: een bosje, een 
weide met populier, open grasland en een akker. Elk voorjaar droogt het water 
relatief snel op. De aanhoudende neerslag tijdens de maand maart maakte het 
echter mogelijk om het watervlak te bemonsteren. Het resultaat: twee mannelijke 
individuen kamsalamander laten zich vangen in een beschaduwde, vegetatieloze 
plas met blad- en takafval.  

 

 
nieuwe vindplaats rondom oude begroeide omwallingen 

 
 

 Ter hoogte van de Loystraat is een kleine waterpartij (poel nummer 4) geruimd in 
het kader van de biodiversiteitsacties. De locatie werd voorheen gebruikt als 
stortplaats. Bij de start van de inventarisatiecampagne worden in het modderige 
water meerdere exemplaren van de doelsoort aangetroffen. Het betreffende 
watervlak ligt weliswaar in de onmiddellijke omgeving van poelen nummers 1 & 3. 

 

 
                                                                          van vuilhoop tot ‘kamsalamanderpoel’ 
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 De opvallende waarnemingen in poelen nummers 4 en 6 tonen aan dat de lokale 
populatie alle watervlakken in de nabijheid, al dan niet tijdelijk, koloniseert.  
Het netwerk bestaat uit oude (bron)poelen, herstelde en nieuw gegraven 
waterpartijen, voormalige visvijvers, natuurvriendelijke tuinvijvers en tijdelijke 
plassen. Tijdens de voortplantingsperiode trekt de avontuurlijke kamsalamander 
van het ene naar het andere waterbiotoop, op zoek naar de meest geschikte 
paaiplaats.  

 

                     
                                     avonturier, ontdekkingsreiziger, kolonist & imperialist 

 
 

iii. Kapstoksoort: een amfibieënvijver (poel nummer 3), twee jaar geleden door het 
landschapsteam van RLH heraangelegd in een kwelzone, blijkt het voortplantingswater bij 
uitstek. Bij het merendeel van de fuikvangsten duiken onvolwassen exemplaren op. In enkele 
uitzonderlijke gevallen wordt de zeldzame kamsalamander in groten getale aangetroffen als 
enige amfibiesoort! De charismatische waterdraak fungeert eveneens als ‘kapstoksoort’. 
Herinrichting van leefgebied voor kamsalamander creëert mogelijkheden voor tal van 
meeliftende soorten zoals libellen, groene kikkers, zoogdieren, watervogels... 

 

 
        ook andere soorten(groepen) maken dankbaar gebruik van het ‘topwater’ 
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V. Goed om weten 

 
 

1. Samen sterk voor biodiversiteit: 
 
In de herfst volgt het tweede luik van doelgerichte acties. Rekening houdend met de uitstekende 
resultaten na herstelmaatregelen in de Koningsstraat en in het gebied Loystraat/Langenakker, zal de 
evolutie zich ongetwijfeld in gunstige zin doorzetten tijdens het voorjaar van 2016. 
 

 
geschikte locatie voor nieuwe poelen in gevarieerd landschap 

 
 
De vallei van de Herk is historisch gezien een belangrijk leefgebied voor kamsalamander. Half april 
wordt de grote watersalamander waargenomen in een moerasveld nabij Helshoven, Borgloon.  
Het natuurgebied wordt beheerd door Natuurpunt en middels het biodiversiteitsproject ingericht in 
functie van aandachtssoort. Bezieler van de actiepunten in Borgloon is conservator Stefan Carolus. 
 

 
uitgestrekt moerasgebied met rietkragen en waterdrieblad 
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Het biotoopherstel in de participerende gemeenten Wellen, Borgloon en Herk-de-Stad wordt 
financieel ondersteund door provincie Limburg en is het resultaat van gezamenlijke bijdragen door 
natuurvereniging ’t Bokje, Limburgs Landschap, Natuurpunt, Regionaal Landschap Haspengouw en 
een handvol particulieren. Het sterke partnerschap is misschien wel de ultieme ‘boost’ die deze tot 
de verbeelding sprekende soort nodig heeft om haar voortbestaan in de Herkvallei te verzekeren!   
 

 
geslaagd … maxima cum laude 

 
 
 

2. Subsidies voor kleine landschapselementen: 
 
Sinds februari is het nieuwe subsidiereglement voor kleine landschapselementen (KLE’s) van kracht. 
Van oorsprong hadden deze elementen een belangrijk economisch doel, maar door functieverlies 
verdwijnen KLE’s uit het landschap. De gemeente voorziet een toelage voor de aanleg en het 
onderhoud van waardevolle punt- en lijnvormige landschapswonderen zoals hagen, heggen, 
houtkanten, poelen, hoogstammige fruitbomen, loof- en knotbomen.  
Aangezien amfibieën het grootste deel van het jaar buiten het water doorbrengen, is het landhabitat 
minstens even belangrijk als het voortplantingsbiotoop. De aanleg van kleine landschappelijke 
elementen is een stimulans voor fauna en flora in het algemeen en kan bijdragen tot verbetering van 
leefgebied voor kamsalamander. 
 

 
behaaglijke haag van gele kornoelje 
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3. Amfibievriendelijk wachtbekken? 
 
Het functionele spaarbekken ter hoogte van de Nutstraat is uitgerust met een amfibieënpoel. 
Mooi provinciaal waterwerk, maar als toevluchtsoord voor kikkers, padden en salamanders kan het 
beter. Eén van de knelpunten is de kale oeverzone, in de hand gewerkt door schapenbegrazing. Een 
oever met dichte begroeiing daarentegen biedt de nodige beschutting aan waterminnende dieren. 
Het plaatsen van een rasterdraad op minstens één meter van de waterpartij is bijgevolg aangewezen. 
Een brede takkenril of een goed ontwikkelde houtkant kan eveneens bijdragen tot een meer 
kwalitatieve leefomgeving. De potentiële verbeteringen worden voorgelegd bij de beheersinstanties. 
 

 
een overstromingszone als groene corridor tussen woonlinten 

 
 
 

4. Paddenoverzetactie 
 
Een clubje natuurliefhebbers steekt jaarlijks de handen uit de mouwen voor de paddentrektocht. 
Volgens coördinator Lisette Vanhees zijn een honderdtal amfibieën in veiligheid gebracht ter hoogte 
van de Herstalstraat.  
 

 
de ‘grote oversteek’ wordt verijdeld 
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Steeds meer padden vinden een geschikt onderkomen in de recent aangelegde vijver aan de ‘juiste’ 
kant van de weg. Het betreft een watervlak met veel vis (zoals de exotische zonnebaars), maar in 
tegenstelling tot andere amfibiesoorten ondervindt de gewone pad geen last van vispredatie. Net 
zoals de volwassen dieren bevatten de larven het gif bufotoxine, waardoor ze erg onsmakelijk zijn 
voor vissen.  
De technische dienst van de gemeente neemt het tijdig plaatsen van schermen en 
waarschuwingsborden voor zijn rekening.   
 
 
 

5. Waardevol Wellen 
 
Naast het voorkomen van de kamsalamander - hetgeen an sich als waardevol bestempeld kan 
worden - herbergt Wellen tal van andere noemenswaardige schatten op zowel biologisch, 
landschappelijk als (cultuur)historisch vlak: het kalkmoeras (alkalisch laagveen) in de Broekbeemd, 
Papenwei met knolsteenbreek in de Grote Beemd, de holle weg richting Oetersloven, oude 
boscomplexen in Ulbeek, de hellingen van Vrolingen, restanten van motheuvels ten oosten van de 
Herk, een Gallo-Romeinse site te Berlingen, de Bonderkuil als 18de-eeuws executieoord voor 
Bokkenrijders, de onbekende duivelsstenen van Langenakker et cetera. 
 

 
overblijfsel van een motte in de deelgemeente Herten 

 
 
 

 
duivelssteen of zwerfkei: stof voor sagen en legenden 
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VI. Conclusie & doelstellingen: 
 
 

 Waar vinden we Triturus cristatus? 
 

Met vier populaties draagt Wellen een grote verantwoordelijkheid in het behoud van de zeldzame 
kamsalamander. Gelet op de preferentie voor gevarieerd cultuurlandschap is het niet verwonderlijk 
dat de grote watersalamander op grondgebied Wellen enkel voorkomt in landbouwzones en 
natuurrijke tuinen of erven. Het gebied Loystraat/Langenakker biedt als natuurkern enige vorm van 
bescherming, maar voor de overige (relict)populaties dreigt steeds het gevaar van onbezonnen 
menselijke handelingen, nefast voor de instandhouding van de kwetsbare soort.  
Regelmatige controles van de leefgebieden en een goede communicatie met omwonenden en 
landeigenaars behoren tot de hoofdtaken van het lokale beschermingsplan. 
 

 
kleinschalig agrarisch cultuurgebied  geniet de voorkeur 

 
 

 Wat is het grootste knelpunt? 
 
De deelgebieden liggen onderling ver van mekaar verspreid. Door het kanaliseren van beken,  
de toenemende lintbebouwing en het alsmaar drukker wordende verkeer wordt dispersie 
belemmerd. Migratie tussen de geïsoleerde leefgebieden is zo goed als onbestaande.  
Het creëren van natuurverbindingen is evenmin vanzelfsprekend omwille van de intensivering van de 
landbouw en de oprukkende laagstam fruitplantages in het productieve Haspengouw.  
Ten oosten en ten noorden van het gebied Loystraat/Langenakker vindt uitzonderlijk uitwisseling 
plaats met populaties van de aangrenzende gemeenten (zoals eerder aangehaald). 
 
 

 Is er desondanks een positieve evolutie merkbaar? 
 
De kamsalamander van de Koningsstraat profiteert van vijf opgeschoonde poelen, een nieuwe haag 
en een leefomgeving gevrijwaard van schadelijke onkruidverdelgers. Toename van 
voortplantingsmogelijkheden in het gebied Loystraat/Langenakker is tot stand gekomen dankzij de 
aanleg van een grote amfibieënpoel met permanent water, de gedeeltelijke uitdieping van een 
bronpoel in een bosrand en de ruiming van een kleine waterpartij op eigendom van ANB.  
Nog geen twee jaar na aanvang van het totaalpakket aan maatregelen kan een uitgesproken 
opwaartse tendens vastgesteld worden in beide gebieden. 
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 Wat staat er nog op het programma? 
 
Dankzij het unieke project van RLH krijgt het gebied Steenweg op Borgloon een meer dan verdiende 
opwaardering. En na het graven van het nieuwe poelensnoer in de Grote Beemd wordt het 
natuurgebied mogelijk de ‘hotspot’ van het gekoesterde draakje. Ten noorden van Ulbeek centrum 
tenslotte wordt een overstromingszone ter hoogte van de vloedgracht getransformeerd tot een 
aantrekkelijk biotoop voor kamsalamander (op voorwaarde dat de aanvraag voor de 
stedenbouwkundige vergunning goedgekeurd wordt). 
 
 

 
de Grote Beemd vanuit vogelperspectief 

 
 

 Het plan voor de toekomst in één zin? 
 

Een intensieve opvolging van de populaties en een jaarlijkse evaluatie van de habitatplekken om 
achterstallig onderhoud uit te sluiten is prioritair voor de handhaving van de Europees beschermde 
kamsalamander in waterrijk Wellen. 
 
 

 
‘acta non verba’ (geen woorden maar daden) 
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Colofon: 
 
 
 
Regionaal Landschap Haspengouw werpt zich op als specialist in het graven en herstellen van 
amfibievriendelijke watervlakken, waarvoor bijzondere dank. 
 
 
Erkentelijkheid aan de betrokken instanties van de projecten ‘Gemeenten Adopteren Limburgse 
Soorten’ & ‘Kamsalamandersnoer in de Herkvallei’ en aan de privé-eigenaars voor de toegang tot het 
landgoed. 
 
 
Dankbetuiging aan fotografen:  
 
Dirk Ottenburghs, Evy De Block, Nadia Werckx, Jos Reekmans, Marc Robben, Wim Cornelis,  
Hugo Willocx, medewerker(s) van RLH 
 
 
En aan collaga-inventariseerders:  
 
Stefan Vandebroek, Joeri Philtjens, Eric Panis, Jos Hermans, Georges Charlier, Jan Nuijens, 
Stefan Carolus  
 
 
Dankzegging voor de archiefgegevens van Eddy Dupae, Dirk Ottenburghs en Stefan Carolus 
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