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Hemelvaartweekend 2019
Woensdag 29 mei tot en met 2 juni heeft het jaarlijkse Hemelvaartweekend weer plaatsgevonden. Dit jaar zijn 
we naar de mooie Provincie Drenthe geweest, met als thuisbasis het dorpje Anderen. De opkomst was groot! In 
totaal hebben er 48 personen deelgenomen aan het weekend.  Veel bekende gezichten, maar ook veel nieuwe 
gezichten waren te zien. Staatsbosbeheer heeft een informatieve lezing verzorgd over het Drents Friese Wold, en 
de verschillende excursies waaronder de reptielenexcursie in het Drents Friese Wold, en een excursie bij de Duitse 
grens op zoek naar knofl ookpad waren zeer goed bezocht. De knofl ookpad werd helaas niet herbevestigd, maar 
tijdens de reptielenexcursie werden mooie aantallen adder en ringslang waargenomen. Bekijk voor een impressie 
ook zeker even de Vlog van een van de jongste deelneemsters Yara! (zoek op YouTube.com naar Yara’s Vlog)
Meer info: www.ravon.nl/hemelvaartweekend

Het bewijs dat ook kleine vissen de Kier in de sluizen weten 
te passeren. Hoe groot het eff ect is zal uit verder onderzoek 
moeten blijken, maar dit is een veelbelovend begin! 

Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over dit RAVON-
vissenweekend. Ik kan alleen maar zeggen dat je er de 
volgende keer gewoon bij moet zijn. Wij verbleven in een fi jne 
accommodatie, met goede bedden en genoeg voedsel voor drie 
weeshuizen. Er was de traditionele vissenquiz, zonder bokaal 

(wanneer krijg ik die?) 
en genoeg visnerds 
met sterke verhalen 
(hij was zoooooo 
groot). Oftewel, het 
RAVON-vissenweekend 
is een weekend vol 
gezelligheid, nieuwe 
ervaringen, nieuwe 
contacten, en veel 
vis! En dus een aanrader 
voor iedereen met 
vissenbloed!

Meer info: www.ravon.nl/vissenweekend
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Commentaar
Dat reptielen vervellen was mij alom bekend. Anders 
kunnen ze niet groeien. Zij groeien bijna letterlijk uit 
hun velletje. Maar dit voorjaar kwam ik er achter dat ook 
amfi bieën vervellen. Wederom een waarneming uit mijn 
eigen tuinvijver. Hoe mooi is dat toch, de natuur in je 
eigen tuin.

Inleiding 
Al een jaar of vijf heb ik een leuke vijver in mijn tuin (foto 1). 
Een vijver waar ik heerlijk aan kan zitten en lekker in kan turen. 
En uiteraard zijn de amfi bieën van harte welkom. Vele kikkers, 
padden en salamanders komen naar mijn vijver om zich voort te 
planten. En ik kijk toe.

De tuinvijver in 
Houten
Sinds dit jaar is er een 
verschuiving gaande. De 
bruine kikkers lijken te 
moeten wijken voor de 
kleine watersalamander. 
Enkele tientallen 
salamanders hebben 
bezit genomen van 
mijn vijver en de kikkers 
hebben zich verplaatst 
naar mijn moeras 
(een onooglijk stukje 
tuin, moet ik eerlijk 
bekennen, met een 
klein laagje water). In 
mei van dit jaar was ik benieuwd hoeveel salamanders er in mijn 
vijver zaten en besloot ik ze te vangen. Ik wilde weten hoeveel 
mannetjes en vrouwtjes er in zaten. Ik wist er 25 te vangen, 7 
mannetjes en 18 vrouwtjes. Mooi samen in een aquarium kon ik 
ze goed bewonderen (foto 2).

Bijzondere waarneming? 
Op een gegeven moment zag ik iets doorzichtigs drijven in 
het water. Een groot snotje eigenlijk. Eerst schonk ik er geen 
aandacht aan, maar na verloop van tijd viel mijn oog er weer op. 
Het lijkt wel een handje dacht ik. Mijn aandacht was getrokken 
en met zorg viste ik het vodje uit het water. Ik bracht het in een 
petrischaaltje en met een stokje probeerde ik het uit elkaar te 
vegen. Het lijkt wel een huidje van een salamander. Van reptielen 
wist ik dat deze vervellen, van amfi bieën wist ik het nog niet. Het 
kon haast niet anders dan dat dit de vervellingshuid was van een 
salamander.

Na enig nabellen en zoeken op internet vond ik de gewenste 

informatie. Op NatureToday stond de volgende tekst: "Amfi bieën 
vervellen bijvoorbeeld wanneer ze in het voorjaar vanuit hun 
overwinteringplek op het land, het water opzoeken. Later in het jaar 
vervellen ze nog een keer wanneer ze de omgekeerde route afl eggen. 
Bij de watersalamanders scheurt de huid bij de kop open en wordt 
hij vervolgens aan één stuk afgestroopt. Als je zo’n huidje, compleet 
tot en met de minieme teentjes, in het water ziet zweven, is het net 
een ‘spooksalamander’. Vaak zal je dat overigens niet zien; de oude 
huid wordt door salamanders meestal opgegeten." (natuurbericht, 
11 augustus 2008).

Ik had dus een spooksalamander gevangen. En wel in mijn eigen 
vijver.

Jos Spier 
RAVON Afdeling Utrecht & Bureau Waardenburg

Meer lezen? 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/
message/?msg=15536

Spooksalamander

foto 1
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foto 3

De spooksalamander: vervellings-
huid van een salamander. 
(Foto: Jos Spier)
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