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Poelenwerkgroep spot recordaantal
kamsalamanders op hoogspanningspost Mercator
Op woensdag 24 mei hield de poelenwerkgroep van Kruibeke een telling van de
salamanderpopulatie in de poelen op de hoogspanningspost ‘ Mercator’ van
netbeheerder Elia. Deze poelen werden samen met Elia en Regionaal Landschap
Schelde-Durme aangelegd. De verwachtingen waren hooggespannen en werden
helemaal ingelost. In totaal werden 3 verschillende amfibieënsoorten en vele
soorten
waterdiertjes
aangetroffen.
Daaronder
ook
de
zeldzame
kamsalamander, voor wie dit poelennetwerk speciaal werd gegraven.
“Het is de eerste keer dat we met de poelenwerkgroep zoveel kamsalamanders bij een
telling aantreffen”, zegt Robbert Schepers van Regionaal Landschap Schelde-Durme. “Er
zijn dan ook maar weinig poelen die zo goed voldoen aan de wensen van de
kamsalamander: geen vis, zuiver water en veel waterplanten. Heel wat andere dieren
kunnen mee profiteren van de extra inspanningen die we hier voor de kamsalamander
leverden. Niet toevallig troffen we hier naast 7 kamsalamanders ook 22 kleine
watersalamanders, 3 bruine kikkers, libellenlarven, kokerjuffers, duikerwantsen,
ruggenzwemmers en waterkevers zoals de geelgerande watertor aan. Het poelennetwerk
op deze site is echt een opsteker voor de biodiversiteit.”

Boost voor biodiversiteit
De Mercatorsite, één van de grootste hoogspanningsposten in het Elia-net (ongeveer 15
hectare groot), is gelegen in een gebied dat van nature vrij drassig is. Een Eliamedewerker merkte dit potentieel op en nam initiatief om in 2004 de eerste twee poelen
te laten graven.
Ilse Tant, Public Acceptance Officer van Elia, licht toe waarom Elia dit initiatief heeft
genomen: “Als bedrijf in dienst van de maatschappij, vinden we het belangrijk om ook
op vlak van leefmilieu en biodiversiteit een voorbeeldrol op te nemen. Over heel België
beheert Elia meer dan 8.000 kilometers hoogspanningslijnen, met in totaal 600 hectare
bijhorende terreinen. Onze onderneming heeft zich geëngageerd om, waar mogelijk, met
lokale verenigingen partnerships aan te gaan ter verbetering van de biodiversiteit op en
in de omgeving van de Elia-terreinen. We zijn echt fier dat we hier in de regio kunnen
bijdragen aan het in stand houden van deze zeldzame amfibiesoort.”
In totaal telt de Mercatorsite nu een netwerk van zes poelen. De vier jongste poelen
werden in 2015 en 2016 gegraven. In de nabijheid werden telkens ruigtes, hooiland en
houtkanten voorzien, speciaal om de kamsalamander te plezieren. Een bijkomende troef
is dat de site niet publiek toegankelijk is: de dieren kunnen er ongestoord leven.
Daarnaast blijft de waterkwaliteit van de poelen er zeer goed, omdat er geen risico is op
inspoeling van mest- en sproeistoffen van landbouwactiviteiten. Het grasland op de
hoogspanningspost wordt bewust ecologisch beheerd, zonder gebruik van pesticiden. Dat
alles maakt van deze site een waar kamsalamanderparadijs.

Geslaagde samenwerking
Ook het gemeentebestuur van Kruibeke is opgetogen over het resultaat. Samen met
Regionaal Landschap Schelde-Durme ondersteunt het de lokale poelenwerkgroep, die
jaarlijks tellingen uitvoert in Kruibeekse poelen (de gemeente telt er meer dan 300!). De
gemeente voorziet ook een subsidie voor inwoners die zelf een poel willen laten
herstellen of aanleggen. En dan is er nog het educatieve spel ‘Moord in de poel’, dat de
gemeentelijke milieudienst al 5 jaar lang organiseert voor kinderen uit alle lagere
scholen.
“We vinden het belangrijk dat we er als gemeentebestuur voor zorgen dat de natuur in
Kruibeke beter met elkaar verbonden wordt en dat we daar mensen voor
samenbrengen”, zegt burgemeester Jos Stassen. “Dit project is daarvan een goed
voorbeeld met de geslaagde samenwerking tussen de vrijwilligers van de
poelenwerkgroep, de gemeentelijke technische dienst (praktische ondersteuning
poelenwerkgroep), Regionaal Landschap Schelde-Durme en netbeheerder Elia.”
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______________________________________________________________
Over Regionaal Landschap Schelde-Durme
Regionaal Landschap Schelde-Durme is een ervaren partner voor iedereen die de beleving, de
herkenbaarheid en de natuurwaarden van het landschap in de regio wil vergroten. Van particulier tot
overheid, van vereniging tot school. Als trekker of ondersteuner, met raad en/of daad. Zo zet RLSD in
op de kwaliteit van de open ruimte.
Alle projecten waaraan RLSD meewerkt hebben raaklijnen met de thema’s landschap, natuur,
educatie, zachte recreatie en/of erfgoed. Zo zet RLSD al bijna 10 jaar (sinds 2008) in op het herstel
of de aanleg van amfibievriendelijke poelen op kansrijke plaatsen. Door samen te werken met
gemeenten en particulieren kon RLSD zich in die 10 jaar tijd ontfermen over 250 poelen. Vorig jaar
werd een recordaantal van 42 poelen (13 nieuwe) aangepakt in 12 gemeenten.
www.rlsd.be

________________________________________________________________
Over Elia
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit, Elia Transmission
in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, een van
de vier Duitse TNB’s, die actief is in het noorden en het oosten van Duitsland. Met meer dan 2.100
medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.400 km aan hoogspanningsverbindingen
ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep een van de vijf grootste netbeheerders in
Europa. Hij zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit van de
producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers, alsook voor de inen uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een stuwende kracht in de
ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.
Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod van
consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan.
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde
onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.
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