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30 april 1970, een gure noordooster rukt aan de knoppen van de pas uitgelopen
meidoorntjes, die ondanks hun teer groene uiterlijk weerbarstig weerstand bieden
aan de laatste stuiptrekkingen van de winter. Hagelbui na hagelbui sliert uit
donkergrijze stapelwolken en kleurt zo nu en dan het landschap zelfs even wit.
Maar achter de door de zeewind platgeschoren struikjes is het, wanneer de zon
weer achter de wolkenrand vandaan gluurt, goed toeven en daar merk je niet, dat
het op deze Koninginnedag slechts 8 graden is. Voorovergebogen, gewapend met
thee- en appelmoeszeef, geleend uit de keuken, zijn wij op watertorretjesjacht in,
wat we toen nog de kwelplasjes noemden. Toen al beseften we, dat deze plasjes
een uniek watermilieu vertegenwoordigden, met allerlei zeldzame waterwantsen,
watertorretjes en 6 soorten amfibieën. In de windschaduw van de meidoorns was
het wateroppervlak spiegelglad en schepten we vangst na vangst op, die in kleine
potjes verdwenen, om thuis gedetermineerd te worden. Daaronder zaten ook een
paar salamanderlarven, die ons zoetwateraquarium moesten verrijken. We wisten
toen ook al, dat dat eigenlijk verboden was, maar ja, de verzamellust had ook ons
soms in zijn greep.
De salamanderlarfjes groeiden thuis als kool en werden groter en groter en almaar
donkerder. Met een lengte van zo'n 8 cm. begrepen we, dat dit geen Kleine
Watersalamanders waren, maar larven van de Grote Watersalamander, zoals de
Kamsalamander toen nog heette. De larfjes noemden we Nessies, kleine onderwatermonstertjes waren het, die zelfs hun naaste verwanten, de larven van de
Kleine Watersalamander opvraten in hun eeuwige honger. Toen ze hun kieuwen
begonnen te verliezen, hebben we ze teruggezet.
Later, in 1972 en 1973 vingen we ook larven van de Kamsalamander bij het
Scheepje en in andere moerasjes van de Kijfhoek.
1 mei 2001, de laatste stuiptrekkingen van de winter waren nu aanzienlijk
eerder en milder geweest in de vorm van een overvloedige regenval in maart en
begin april. Nu is alles nat, vol groen en de eerste meidoorns bloeien al bijna. In het
zonnetje op het bankje bij de kwelplasjes kijk ik, hoe twee opgeschoten jongens
voorovergebogen over het strakke wateroppervlak turen, gewapend met kleine
schepnetjes en een oude appelmoeszeef. Ineens een opwinding, je kan het duidelijk
van afstand zien, er wordt gewezen en even later komen ze naar me toe rennen:
"Pap, we zagen een mannetje kamsalamander." Eigenlijk geloofde ik ze eerst nog
niet eens en dacht in stilte, zonder het uit te spreken, dat het wel een Kleine
Watersalamander geweest zou zijn, zoals kritische pappa's altijd doen. Maar later
herinnerde ik me toch, dat zo'n 30 jaar geleden die beesten er toch ook al zaten.
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dus het zou toch kunnen. Verder zagen we er dat jaar helaas geen meer en werd er
op den duur geen aandacht meer aan besteed.
3 mei 2002, ik werd bijna letterlijk met de neus op de feiten gedrukt, want
terwijl de jongens een gegroefde watertor opschepten verscheen er in hun net,
wat ze vlak voor mij hielden met een duidelijke blik van triomf op hun gezicht, een
volwassen wijfje kamsalamander, in voortplantingskleed. En dus moest ik hun nu
wel geloven en wist ik zeker, dat meer dan 30 jaar later er nog steeds
Kamsalamanders voorkomen in deze kwelplasjes.
We zagen er nog veel meer, ook in andere poeltjes van de vallei en op diverse
plaatsen ontdekten we tientallen larven. Eén van de zeldzaamste amfibieënsoorten
van Nederland, die verder alleen maar een oostelijke en zuidelijke verspreiding
heeft in ons land, komt nog steeds voor in Meijendel.
Het maakte me nieuwsgierig naar de andere plaatsen, waar deze soort vroeger ook
voorkwam. In het Scheepje vonden we diverse larven van deze soort en ook in één
moeras, nabij het Sparrengat ontdekte ik, in juli een grote, bijna volgroeide larve
van deze soort.
We hebben van diverse exemplaren foto's gemaakt en ook medewerkers van het
RAVON konden het voorkomen van de soort later bevestigen. Zij waren mede
onder de indruk van het feit, dat er ook zoveel grote larven te zien waren, larven,
die op het punt stonden de landfase in te gaan.
Kamsalamanders houden van dichtbegroeide poelen, waarin de larven kunnen
wegkruipen, maar waarin ook open stukken water voorkomen, waar zij kunnen
foerageren en in de zon kunnen opwarmen. Met name de larven eten veel zwemmende prooien en zoetwaterkreeftjes (waaronder ook watervlooien) en zijn zelf
ook vaak zwemmend actief, met name 's nachts. Wanneer ze eenmaal zo groot zijn,
dat ze zelf bijna niet meer als prooi dienen, eten ze ook allerlei predatoren als
kleine watersalamanderlarven, libellenlarven en zelfs larven van de geelgerande
watertor. Ze komen nooit samen met vissen voor, omdat die een te grote voedselconcurrent zijn. De deels met lidsteng dichtgegroeide snel opwarmende kwelplassen met ook nog open zonnige stukken vormen waarschijnlijk een ideaal biotoop,
vooral daar, waar genoeg kleine kreeftachtigen voorkomen. De volwassen dieren,
in de landfase, hebben een vrij kleine actieradius van hooguit 800 meter. Dan eten
ze veel kevers en larven, maar ook andere amfibieën, als jonge kikkers en padden.
Het voorkomen van deze unieke amfibieënsoort in Meijendel, waar menig
terreinbeheerder trots op zou zijn, bewijst hoe uniek het biotoop van de kwelplassen is, die zijn ontstaan en in stand gehouden door de waterwinning. Weliswaar is
wat dat betreft de vallei waar de Kamsalamanders veel voorkomen een deels zelfstandige kwelplas, die ook sterk afhankelijk is van regenwater, maar de andere
twee kwelplassen zijn dat zeker niet en ook de kwelplasjes waren zonder infiltratie
in kavel 17 allang opgedroogd geweest, wat zichtbaar is, in de jaren, dat deze
pan inderdaad droog staat. Hier drijft het regenwater als het ware op het infiltratiewater.
Het zou op zich raadzaam zijn een uitgebreide inventarisatie te maken van het
voorkomen van alle amfibieënsoorten in alle plassen in Meijendel en op grond
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hiervan toch voorzichtiger om te gaan met het beheer. Vooral de Kamsalamander
geldt in heel Europa als sterk bedreigd en is op zich zelfs zeldzamer dan menig
duinmilieu. Het voorkomen van deze soort toont bovendien, dat het milieu in de
kwelplassen op zich al uniek moet zijn, misschien anders dan het vroegere duinmilieu van de jonge duinen, maar zeker zeer zeldzaam en daarom het behouden
waard. Voorzichtigheid bij het beheer van dit milieu moet aan de orde zijn. Het
voorkomen van zandhagedissen rechtvaardigt al het stopzetten van grondomvormingsplannen, vergeleken hiermee moet het voorkomen van zo'n zeldzame soort
als de Kamsalamander werkelijk bij iedere rechtgeaarde natuurbeheerder en
natuurbeschermer meteen een alarmbel laten rinkelen. Zo'n zeldzame soort
betekent een zeldzaam milieu, ook Europees gezien en daar hebben wij een
grote verantwoordelijkheid voor. Die moeten we ook nemen, ook al zijn de natuurbeheerplannen en inzichten op dit moment anders.
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