
Een geslaagde amfibie-reddingsactie in Zoersel. 
 

 
Op 11 oktober 2011 neemt de Milieudienst van Zoersel telefonisch contact met Frans Kerstens. Het blijkt namelijk 
dat er in de Hertendreef 37 te Zoersel in een bijna lege zwemdok tientallen kikkers “gevangen” zitten. Er staat wel 
een tiental cm water, maar met de komende winterperiode dienden ze gered te worden. 
 
Frans reageert onmiddellijk door telefonisch contact met mij te nemen. Ik heb een vergunning om deze dieren te 
mogen bestuderen en te vangen voor herpetologisch onderzoek. En uiteraard ben ik bereid om ter plaatse te gaan 
kijken, hoe ik deze amfibieën kan redden. 
  
Ik telefoneer eerst met de eigenaar. Blijkt dat deze zijn huis verkocht heeft, maar we krijgen zijn toelating om de 
tuin te betreden (via het zijpoortje) zonder zijn aanwezigheid. 
 
Tegen het invallen van de duisternis, ga ik uitgerust met pillamp, laarzen en schepnet naar het bewuste adres. Het 
is een redelijk kleine zwemvijver, met overal een verticale rand van ongeveer 2m hoog en met nog een 10-tal cm 
water. Dus eenmaal hierin gesukkeld, kunnen de dieren niet meer weg. 
Onderaan op de bodem is er een kleine overslag van de plastiek folie, die een droog stukje vormt van 10cm breed 
op 50cm lang. En ja hoor hier zitten de sukkelaars – allemaal naast en op elkaar - op redding te wachten. Gelukkig 
kan ik nog via een trapladdertje tot in de vijver. In totaal kan ik hier tijdens een eerste poging 42 amfibieën 
bevrijden (zie detail in tabel 1). 
 
Drie dagen later ga ik voor een tweede keer op controle. Er is niemand thuis maar ik meld me toch even aan bij de 
buren. In het zwemdok kan ik nu nog 10 amfibieën vangen, waaronder zelfs een mannetje Vinpootsalamander. 
 
Een week later ga ik nogmaals op controle en ditmaal is de nieuwe eigenaar aanwezig. Hij is zeer begaan met 
natuur en aanverwanten en dan ook verheugd voor mijn reddingsacties in zijn zwemdok. 
Ik kan uiteindelijk nog 2 wijfjes Alpenwatersalamander vangen en 1 subadult Padje. 
We spreken nu af dat hij verder zal controleren. Met het goede weer is er nog steeds amfibie-trek en kunnen 
nieuwe dieren in het zwemdok terecht komen. 
 
In totaal zijn er 55 dieren gered kunnen worden en deze zijn allen vrijgezet in ’s Herenbos in Oostmalle. 
 
Met oprechte dank aan de Milieudienst van Zoersel en aan Frans als coördinerend tussenpersoon! 
 
Tabel 1. 
 

  11/10/2011 14/10/2011 21/10/2011 totaal 

mannetje 0 1 0 1 
 Alpenwatersalamander 
     Ichthyosaura alpestris 

wijfje 1 4 2 7 

mannetje 0 1 0 1 
 Vinpootsalamander 
     Lissotriton helveticus 

wijfje 0 0 0 0 

subadult 18 3 1 22 
 Gewone pad 
     Bufo bufo 

adult 23 1 0 24 

Totaal  42 10 3 55 
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