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Tijdens een wandeling in de Mariapeel op 20 maart jl. werd mijn 
aandacht getrokken door iets wat aan een schrikdraad hing. Het 
leek nog het meest op een katje van een boom: kronkelig, smal 
en een centimeter of vier lang. Toen ik het van dichtbij bekeek, 
bleek dat het een dode salamander was. 
Het beestje hing in een zeer vreemde 
houding, en op de foto’s die ik maakte 
zag ik wat er aan de hand was. Het lijfje 
was opengespleten en de buikinhoud, 
inclusief eitjes, kleefde aan het 
schrikdraad. De ingedroogde en zwart 
geworden huid gaven het kopje een 
mummieachtige uitdrukking. 
Gefascineerd door deze bizarre vondst 

De meest zuidelijke broeihoop van Nederland 
bevindt zich in Vaals. Hier werd op 8 april jl.
een bestaande broeihoop voor het derde 
jaar opgeworpen en er werd een tweede 
nieuwe broeihoop aangelegd op terrein van 
Staatsbosbeheer. 
In de bestaande broeihoop werden helaas nog 
geen ringslangeieren aangetroffen, maar het 
prachtige witte landschap maakte een hoop 
goed! Een uniek uitzicht dat we niet vaak 
hebben bij het opwerpen van broeihopen. 

De aanleg van deze broeihopen werd mede 
mogelijk gemaakt door het Elisabeth Strouven 
Fonds, Stichting IKL,  Staatsbosbeheer en 
Bilderberg Kasteel Vaalsbroek.

Klimmende 
ringslang
Tijdens zijn verblijf op een camping in het Drents-Friese Wold dit 
voorjaar zag Mark Kop hoe een ringslang in een conifeer klom en 
maakte hij een filmpje. Was dit vluchtgedrag? Zocht de ringslang 
een geschikte zonplaats met gemakkelijke vluchtroute. Of zat hij 
achter prooi aan? We zullen het nooit weten.

Videostill van de klimmende ringslang. (Film: Mark Kop)

Onfortuinlijke kleine watersalamander
vroeg ik me af welk lot het onfortuinlijke vrouwtje ten deel was 
gevallen. Heel even dacht ik aan predatie door een klapekster, 
maar die spietst zijn prooien aan een uitsteeksel, en daar was 
hier geen sprake van. Zou ze geëlektrocuteerd zijn door het 

schrikdraad? Dit leek me onwaarschijnlijk, 
aangezien de salamander geen contact met 
de grond maakte en er een behoorlijk eind 
boven hing. De meest logische verklaring 
leek me dat ze verloren of achtergelaten was 
door een predator. Zo vind je ze natuurlijk 
liever niet, maar ik vond het toch een heel 
bijzondere waarneming.

Saskia Verberne

Broeihopen opwerpen in de sneeuw

Locatie broeihopen Vaals in de sneeuw op 
8 april jl. met in detail de oude broeihoop 
die voor het derde jaar is opgeworpen en de 
nieuwe broeihoop. (Foto's: Naomi Lambrikx)


