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Vrijdag 5 juli hebben we met een leuk groepje (Heleen, Joep, 
Michelle en Gerald (verslag) en de RAVON-ners Rémon ter 
Harmsel & Thijs Schippers) bij Kasteel Doorwerth gezocht naar 
de kamsalamander. Het was een echt warme dag, maar we 
hadden voldoende drinken, eten en zonnebrandcrème mee. 
Een aantal jaar geleden was er nog een vrijwilliger geweest 
die ze niet meer had kunnen vinden in de poelen rondom het 
kasteel. Ons doel was nu om ze opnieuw terug te vinden, of om 
‘uitsterven’ op deze locatie te bevestigen… 

Vanaf 10 uur startten we in een van de uitlopers van de 
‘slotgracht’ van het kasteel, maar al gauw bleek dat de kans op 
het zien van de kamsalamander daar klein zou zijn, vanwege de 
grote hoeveelheid (verschillende soorten) vis die in het water 
aanwezig was. We vonden ook veel libellenlarven, geelgerande 
watertorren (larven), af en toe een kleine watersalamander en 
een ringslang. 

De volgende locatie was een mooie ondiepe visvrije poel 
vlakbij, liggend in de uiterwaarden. Dit bleek een superplek 
voor salamanders. Soms vond je per ‘schep’ wel vijf tot zes 
larven van de kleine watersalamander, maar ook hier weer geen 
kamsalamander.

Onze laatste kans was een andere uiterwaardpoel. Deze was 
weer dieper dan de vorige. Helaas bleek al snel dat ook hier 
veel vis zat, met name de drie- en tiendoornige stekelbaarsjes. 
Uiteindelijk vonden we op deze locatie hierdoor maar twee 
salamanderlarven, en weer geen kamsalamander. 
Uiteindelijk hebben we een mooie dag gehad, maar helaas geen 
positief resultaat als het gaat om de kamsalamander.

Gerald Kersjes

Op 10 augustus vond Marco ten Houte de Lange in zijn 
tuinvijver te Langbroek deze dode ringslang. De ringslang 
raakte verstrikt in het vijvernet en moest het helaas met de 
dood bekomen. (Foto's: Marco ten Houte de Lange)

Kamsalamanderexcursie Doorwerth

Vijvernet wordt ringslang fataal

Deze mooie visvrije poel in de uiterwaarden bij Kasteel 
Doorwerth bleek een superplek voor kleine watersalamanders, 
maar de kamsalamander werd ook hier niet aangetroff en. 
(Foto's: Gerald Kersjes)


