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Dit jaar ging ik met mijn gezin op vakantie naar het zuiden van 
België naar camping ‘Ardinam’. De camping begeeft zich nabij 
het plaatsje Olloy-sur-Viroin in de Ardennen tussen Dinant en 
Namen. Ik had de camping uitgezocht via een website van de 
KNNV. Zij kamperen bij voorkeur op locaties met veel natuur. En 
ook nu viel het niet tegen. Prachtig gelegen op bosrijke heuvels 
en ruim 15 hectaren groot. 

De eerste dag voor onze caravan, genietend van een kopje koffie, 
riep mijn zoontje van vier al "pap een slang". Nu wist ik dat er 
adder voorkomt op de camping en ook gladde slang, dus ik vloog 
omhoog. Het was een hazelworm maar ook dit verheugde mij. 
Mooie vondst ! 

Het was erg droog en heet de eerste dagen. Meer dan een 
muurhagedis had ik nog niet gevonden op herpeto gebied. Maar 
in de loop van de week ging het regenen. Daar was ik erg blij 
mee want eindelijk kon ik op zoek naar amfibieën. Ik had nog 
een tik overgehouden van het voorjaar toen ik rond de school 
van mijn dochter vele weken lang meer dan honderd bruine 
kikkers uit straatkolken had gehaald en deze in de nabij gelegen 
vijver had gezet. De kikkers kwamen niet zelfstandig uit de 
kolken en de vrouwen zaten vol eieren. Het wemelt nu van de 
kleine bruine kikkertjes rond de Sokkerwei in Castricum, maar 
dat terzijde.

De straatkolken dus. Ik ging op de eerste regenachtige 
avond (het had de gehele dag geregend) met mijn zaklamp 
de kolken op de camping controleren. Ik hoopte met name 
vroedmeesterpad te vinden. Er waren op de camping meer dan 

vijftig kolken. In veel kolken stond water en sommige waren 
droog. In geen enkele kolk was iets te vinden maar toen ik in de 
laatste kolk, bij de ingang van de camping, scheen werd ik heel 
blij. Er zaten twee volwassen vuursalamanders in. De volgende 
dag deed ik dezelfde ronde en dit keer drie vuursalamanders 
in weer die ene kolk. In al die andere kolken niets. De derde 
en laatste dag weer de hele camping afgelopen vanaf de 
schemering tot in de nacht en in geen enkele kolk iets te vinden 
maar wel weer in die laatste kolk, ditmaal drie vuursalamanders. 
Steeds haalde ik ze eruit en zette ze in het mos tussen de 
struiken op korte afstand van de kolk. Het waren telkens andere 
dieren. Of het alleen vrouwen waren durf ik niet met zekerheid 
te zeggen, mede omdat het onderscheidt tussen man en vrouw 
vuursalamander niet makkelijk te maken is. 

Ik begon mij af te vragen of ik er wel goed aan deed de 
vuursalamanders uit de kolk te halen. Ze konden er niet zelf 
uitklimmen, dat was zeker. Maar ze zaten er lekker vochtig, op 
vochtige grond in de put en ik kon zien dat ze via een opening 
aan de onderkant de kolk in kwamen lopen. Deze gang liep 
onder de weg door naar een waterverdeelsysteem onder de 
grond. Deze put kon ik niet open krijgen, maar ik zag door 
een kier dat er een laagje water in stond. Zou het zo zijn dat 
de vuursalamanders zich met opzet in de kolk laten vallen, de 
opening doorlopen onder de weg door naar het laagje water dat 
lekt uit het waterverdeelsysteem om daar vervolgens larven af te 
zetten? En dan teruglopend niet meer uit de kolk komen? Overal 
was het verder kurkdroog en er was geen water in de buurt, de 
beek lag kilometers verder in het dal. 

Na contact opgenomen te hebben met RAVON en deze casus 
in de EPMAC app-groep besproken te hebben, heb ik als 
volgt gehandeld. Ik heb de put aangewezen aan de beheerder. 
Vervolgens een spijl uit het bed gesloopt. Mijn dochter heeft er een 

vuursalamander opgetekend. Die spijl hebben 
we aan de zijkant van de kolk geplaatst, 

zodat de vuursalamanders er uit kunnen 
kruipen. Nog dezelfde dag is de kolk 
officieel geopend met de kinderen van 
de camping. Ik voorzie een mooie stage 
opdracht in deze om mijn theorie van 
het opzettelijk in de kolk laten vallen 
van de dieren voor afzetten van larven 

ondergronds, wetenschappelijk te 
onderbouwen. 

Commentaar
Vuursalamanders in Olloy-sur-Viroin

Plank uit bed gehaald die dienst gaat doen als 
uittredeplank; vuursalamander erop getekend.

Plank in kolk waar de vuursalamanders iedere avond 
in zaten. In het waterverdeelsysteem kunnen ze niet 
vallen, maar via het gat naar het waterverdeelsysteem 
hebben we er enkele uit zien komen.

Vuursalamanders uit de kolk ’gered’, in totaal 8 op 3 
avonden.


