Vrijwilliger aan het woord
Els Vermeulen
Els Vermeulen (59) monitort sinds 2015 de amﬁbieën
in het Natura 2000-gebied (het Nederlands-Belgisch
natuurgebied) De Plateaux-Hageven. De Plateaux wordt
beheerd door Natuurmonumenten. Zelf woonachtig in het
Zuid-Hollandse Brielle, legt ze telkens zo’n 160 km (enkele
reis) af om in haar telgebied te komen. "De diversiteit aan
soorten en het gevarieerde landschap zijn het dubbel en dik
waard", aldus Els.
Een aantal jaren geleden bezocht ze een goede vriend, die
toendertijd boswachter was van dit gebied. De rust en natuur in
dit gebied spreken haar heel erg aan, waardoor ze ook optimaal
kan genieten van de schoonheid van de natuur. Maar graag wilde
ze ook iets actiefs doen. Via deze vriend kwam ze in contact met
RAVON.
Amfibieën en hun bijzondere levenswijze hebben haar altijd
al aangesproken. Zodoende is ze in 2015 begonnen met het
monitoren van een aantal vennen op De Plateaux. "Er is hier een
veel grotere diversiteit aan amﬁbieën dan waar ik vandaan kom.
Onder andere kamsalamanders, poel- en heikikkers kom je hier
tegen, in tegenstelling tot thuis." aldus Els.
Het volgen van de vennen is ook heel interessant. Het aantal
amfibieën en de soorten kunnen jaarlijks veel verschillen. Ook
vallen de laatste jaren veel vennen (vroegtijdig) droog. Ze is
benieuwd wat dit op de lange termijn voor een effect zal hebben
op de amfibieënpopulaties in het gebied.

Kamsalamander. (Foto: Els Vermeulen)
"In de buurt van het gebied heb ik een stukje grond gekocht. Aldaar
een vijver aangelegd, waarna er het eerste jaar al gebruik van
werd gemaakt door Alpenwatersalamanders. Het monitoren op
De Plateaux ervaar ik telkens als een kleine minivakantie. Door
te overnachten in mijn Landrover kan ik ’s avonds laat nog even
met de zaklamp op pad gaan en ’s ochtends ook weer vroeg in het
gebied zijn. Juist op deze momenten kan het gebied magisch mooi
zijn. De meest bijzondere vondst tijdens mijn inventarisaties was
toch wel de grote modderkruiper die ik ’s avonds met de zaklamp
tegenkwam. Helaas had ik geen fototoestel bij me."
Naast de monitoring op De Plateaux bezoekt ze ook regelmatig
RAVON-excursies, zoals het zegenvissen in het Haringvliet,
zoeken naar adders op de Veluwe en een excursie rond het
Naardermeer. "Deze excursies zijn altijd erg leuk en leerzaam."
Aan andere vrijwilligers geeft ze graag de tip mee om heel rustig
te lopen. "Bekijk de omgeving vanuit het oogpunt van een amﬁbie,
zowel boven- als onderwater, en ervaar deze wonderlijke wereld!"
Naomi Lambrikx
De grote modderkruiper is in de regio
Plateaux-Hageven, naast een waarneming
van Els, alleen bekend van één waarneming
uit 1993. Daarnaast is de soort in het
Dommelstroomgebied niet meer waargenomen
ten zuiden van Eindhoven. Door de verborgen
leefwijze van de soort, is het goed mogelijk
dat een populatie lange tijd over het hoofd
wordt gezien. Het zou dus erg interessant
zijn om de regio nader te onderzoeken op de
aanwezigheid van grote modderkruiper.

Vrijwilliger Els Vermeulen tijdens de monitoring van amﬁbieën op De Plateaux. (Foto: Naomi Lambrikx)
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