
Wist je dat er nog echte waterdraakjes leven in enkele Zuid-Limburgse gemeenten? Waterdraakjes of
kamsalamanders zijn zeldzame en beschermde amfibieën die met uitsterven bedreigd zijn. De poelen
met  waterplanten  waar  ze  zo  graag  in  vertoeven  zijn  grotendeels  verdwenen,  verwaarloosd  of
vervuild en de schuilplaatsen op het land, zoals hagen, nemen nog steeds in aantal af.

“Om de kamsalamander in Zuid-Limburg meer kansen te geven werden het voorbije jaar 10 nieuwe
poelen  aangelegd  en  23  poelen hersteld in  de  Borgloon,  Herk-de-Stad  en  Wellen.“  vertelt
gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove. “Zo werden er bijvoorbeeld acht nieuwe poelen
aangelegd  in  de  Grote  Beemd  van  Wellen  die  als  stapstenen  kunnen  functioneren  voor  de
kamsalamanders. Op die manier hopen we de bestaande populatie op een duurzame manier verder
uit  te  breiden.  In  het  Schulensbroek  werden  tien  poelen  geschoond  waarbij  de  sliblaag  en  de
overtollige planten werden verwijderd. ”

“Door het inventarisatiewerk van de vrijwilligers van de lokale natuurverenigingen konden we heel
gericht aan habitatherstel  doen.  Dankzij  hun inspanningen wisten we waar nog kamsalamanders
leefden  en  waar  herstel  voor  het  leefgebied  nodig  was.  Ook  locaties  waar  in  het  verleden
kamsalamanders voorkwamen zijn hierdoor bekend. In de toekomst gaan zij de poelen ook opvolgen
en met fuiken en schepnetten op zoek naar kamsalamanders en ander waterleven. “

Dankzij de financiële steun van de provincie Limburg in het kader van een biodiversiteitsproject en de
medewerking  van  vrijwilligers  van  de  lokale  natuurverenigingen,  de  gemeentebesturen  van
Borgloon, Herk-de-Stad en Wellen en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren krijgen de
kamsalamanders weer volop kansen.

Nu de lente  voor  de deur  staat,  kan  het  speurwerk  beginnen.  Om de eerste  resultaten van  de
uitgevoerde  terreinwerken  te  bekijken  en  het  grote  publiek  kennis  te  laten  maken  met  de
kamsalamander, organiseren we in de maand april zes publieksactiviteiten. Tijdens deze activiteiten
is iedereen, klein en groot, welkom om kennis te maken met de kamsalamander en zijn leefgebied.
Geïnteresseerden kunnen mee op poelenonderzoek, op wandel door bijzondere natuurgebieden of
ontdekken  hoe  ze  hun  eigen  tuin  amfibievriendelijk  kunnen  inrichten.  Een  overzicht  van  de
activiteiten is te vinden op  www.rlh.be. Meer info: Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren,
info@rlh.be of 011 31 38 98.
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