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Sluis, Zeeuws-Vlaanderen, 30 maart 2013, stipt om 10.00 uur, nou 
ja een minuut later, begonnen de werken aan 'De put van Sjaak'. 
En Sjaak zelf had al heel wat voorwerk gedaan. De 20 jaar oude 
vijver was kompleet ontmanteld. Sjaak had het zand, de stenen, 
de gosvassen en de salamanders al een plek gegeven rond de 
vijver zodat we de spullen voor het pakken hadden.

Jan ,Leo, Theo, Christien en Ludo (die kwam wat later, 't is een 
Belg) kwamen Sjaak helpen om de nieuwe put aan te leggen. 
Na wat heen en weer gepraat, werd duidelijk dat er maar één de 
baas kon zijn, dus deed de rest zijn best om te luisteren hoe het 
moest gebeuren. 
De folie woog 250 kg. Met zijn allen was het een kleine moeite 
om die in de put te leggen. Op de foto's is goed te zien wat de 
volgende stappen waren, eerst rondje stenen op de rand, dan 
zand erover en daarover de gosvassen. Goed aanstampen die 
gosvassen en dan de volgende tree precies hetzelfde. 
Toen Sjaak de oude put leeg had gehaald had hij een 
overwinterplek gemaakt van oude folie en daar heel wat 
salamanders in gestopt (niet geteld natuurlijk, het waren er ook 
zoveel) om de winter veilig te overleven. Tijdens het uitscheppen 
van die overwinterplek, was het één groot salamanderfeest! 

Salamanderfeest
Er kwamen maar liefst 15 kamsalamanders uit de modder 
te voorschijn, 4 mannetjes en 11 vrouwtjes. En 150 kleine 

watersalamanders. Volgens Jan zou  er een grote salamander 
orgie in de put plaats gaan vinden. Na nog wat met zand en 
gosvassen te hebben gesjouwd, was om 15.00 uur, zoals Ludo 
zei, de motivatie (lees energie) bij de trawanten van Sjaak ver te 
zoeken. Er werd nog  een poging gedaan voor een werkoverleg, 
maar er werd al vlug besloten dat Sjaak de rest zelf zou doen. En 
in een zucht en een sprong was iedereen verdwenen, de een was 
moe, de ander moest nog ergens naar toe en Sjaak ging door. De 
volgende dag was de put klaar. 

Het is een mooi particulier initiatief en een goed voorbeeld hoe 
je in een stedelijk gebied je steentje kan bijdragen om  grote en 
kleine dieren een plekje te geven.

Christien D'Hoore
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De put van Sjaak

Maak je tuin amfibievriendelijk
Amfibieën verrijken uw tuin en maken zich nuttig door zich te 
goed te doen aan allerlei klein gespuis, zoals slakken, vliegen, 
spinnetjes, mieren en muggenlarven. U kunt kikkers, padden en 
salamanders eenvoudig een handje helpen. Met een tuinvijver of 
amfibieënpoeltje voor de voortplanting, en rommelhoekjes die 
als schuilplaats kunnen dienen is uw tuin al heel aantrekkelijk!

Op www.ravon.nl/tuintips kunt u lezen hoe u in uw tuin rekening 
kunt houden met amfibieën. De tuintips zijn eenvoudig en 
praktisch.


