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                                            April 2022 
 

Tuinbericht  
        
 

 

Lente 

 
Als de vogels de plek van je wekker innemen 

Loesje 

In de eerste maand konden vanwege covid maatregelen alleen 

groenvrijwilligers aan de slag. De wens tot terugkeer tot het “normale” 
was niettemin groot. Dat ontlokte een gastvrouw de hartenkreet: “ik kan 
ook heel goed tuinieren hoor”. Maar snel kon iedereen weer zijn 
werkzaamheden doen. 
 
De nieuwjaarsreceptie werd verplaatst naar maart inclusief de traditionele 
oliebollen. Er was een zeer interessante lezing over vleermuizen en er 
kon weer verhuurd worden.  
 
De Tuin werd stembureau ; 3 dagen lang met ook een keer een opening 
om middernacht. Dit trok veel pers naar de Tuin toe. In een aantal 
landelijke dagbladen verscheen een artikel met foto van een stemmer en 
de Tuin bij nacht. Het aantal stemmers om middernacht viel echter tegen, 
maar overdag wist men de weg goed te vinden, mede door aangelegde 
verlichting op de brug. Na het stemmen deed menigeen nog een rondje in 
de Tuin. Zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Het zal wel bijna niemand zijn ontgaan dat de energieprijzen flink zijn 
gestegen. Ook de Tuin ontkomt hier niet aan. Goede ventilatie was vooral 
tijdens de covid periode zeer cruciaal. Het huidige systeem voldoet niet.  
We zijn ook blij dat de gemeente van plan is een nieuw ventilatiesysteem 
met centrale warmteterugwinningen en  ingebouwde CO2 sensoren in de 
ontmoetingsruimte te plaatsen. Dit resulteert in een veel lagere 
energierekening maar bovendien in een gezondere, frissere lucht in het 
gebouw. Ook op andere vlakken zijn we bezig energieverbruik te 
beperken. 
 
Wat nog op stapel staat: aanleg van een klein jeu de boules baantje en 
het plaatsen van een extra schuur voor opslag. En verbeteren van de 
educatie aan kinderen en volwassenen.  
 
We hopen natuurlijk op een mooie zomer. Een vol terras en veel 
bezoekers bij de evenementen. En dat het lichtjespad dit keer door kan 
gaan.  
Gezien de wereldschokkende ontwikkelingen past echter bescheidenheid 
in wat wij wensen. 
 

Janine Cornel- Draijer voorzitter. 
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Tuin van kapitein Rommel  natuurtuin-ontmoetingsplek  

In dit nummer 
 

Janine blikt terug en kijkt uit 

naar het komende seizoen. 
         

Joan IJssel de Schepper 

neemt ons mee op één van 
haar wandelingen door de tuin.  
 

Diverse verhalen uit de Tuin  

Komende activiteiten 
 
Groenbeurs en Kunst in de 
Tuin; 7 en 8 mei  
Tijd: 10.00 – 17.00 uur (zondag 
vanaf 11.00 uur)  
 
Kunstfiets Route; 4 en 5 juni  
Tijd 11.00-17.00 uur, in de 

middag optredens Kleinkoor 

Castricum en Duynvolck 

Kunstweek 6 -10 juni  
Tijd: tijdens openingstijden, 
behalve 6 juni om 11.00 uur 
 
Open Tuinen dag 19 juni 
Tijd: 11.00-16.00 uur 
 
Sprookjestuin 17 t/m 21 juli 
Tijd: dagelijks 09.30 - 16.30 uur 
 
Voorlezen 
door Patty Brinkman 
Tijd: 13.30 en 15.00 uur 
  
Beestjespad  
24 - 26 augustus 
tijd: 09.30 - 13.00 uur  
 
Pompoenenconcert 3 
september  
Tijd: 20:15 Optreden van 
Unicorn 
 
Kunstweek  
12-16 september  
Tijd: tijdens openingstijden 
 
Kabouterpad  
17 t/m 21 oktober  
Tijd: tijdens openingstijden 
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Stilstaan bij een plantje 
 

Bertho en ik lopen een rondje door de tuin. De tuin is 

veranderd van winters kaal naar fris groen. Na een 
periode met veel witte bloemen(sneeuwklokjes) is het nu 
voornamelijk geel. Geel van de dotter in de vijver en ook 
geel van het speenkruid en de narcis. 
Wilde planten vertonen zich opvallend vroeg zoals 
speenkruid, fluitenkruid en hondsdraf. Zevenblad en 
winde houden zich nog geniepig verborgen tussen oude 
plantenstengels en aan de voet van de haag. Straks in 
de schaduw van de opgroeiende planten breiden ze zich 
explosief uit. Daarbij vergeleken spelen zaadonkruiden 
als veldkers en kleefkruid nauwelijks een rol. Maar laat 
ze geen zaad produceren.  
We lopen vanuit de kas onder het boogje door en zien in 
de rechter border opvallend veel speenkruid. Zij vormen 
als het ware een tapijt. Ze horen bij de ranonkelfamilie. In 
februari komen de glanzende blaadjes tevoorschijn.  In 
maart/april volgen de helder gele bloemetjes. Bij bewolkt 
weer blijven de bloemen gesloten. Einde van het voorjaar 
sterft het bovengrondse deel verrassend snel af. De 
ondergrondse knolletjes van enkele mm blijven in leven 
en komen volgend jaar weer op. De wat grotere 
knolletjes lijken op een speen. Vandaar de naam. Een 
andere naam is kattenklootjes. Als je ze ziet kan je je 
daar ook wat bij voorstellen. We kijken naar de vrolijke 
aanblik van dit plantje hier in het perk. Het is in het 
voorjaar een goede bodembedekker en past hier prima in 
deze wat wildere tuin. Het verspreid zich door de 
knolletjes en het zaad. Het liefst staat hij op natte grond 
langs bosranden. In de praktijk is hij niet erg kieskeurig. 
Dit plantje is een voorbeeld van het feit dat je de natuur 
niet naar je hand kan zetten. Als het plantje zich goed 
voelt vermeerderd het zich enorm. Wil je het wieden dan 
blijven er altijd bolletjes achter. Eigenlijk werk je op die 
manier zelfs vermeerdering in de hand. Nu is mijn motto; 
“if you can't beat it, eat it”. Het is een beetje een gedoe 
om de bolletjes te wassen en het zand er tussenuit te 
krijgen maar dan heb je een bron van vitamine C in 
handen. Dit zag ik bij het programma “Binnenste buiten” 
op t.v. Het is lekker in een omelet met daslook en 
fluitenkruid. Deze zijn nu ook in de tuin te vinden. Vooral 
het fluitenkruid is lekker als het blad heel jong is. Wordt 
het ouder dan wordt het taaier en bitter. 
 

We staan inmiddels op de brug. Het water is zeer 
helder. Het is een fijn idee dat het fonteinkruid en 
de krabbenscheer weer terug zijn.  Dat geeft aan 
dat de waterkwaliteit in ieder geval verbeterd is. Er 
zit jammer genoeg geen vis meer in. De reiger 
heeft ze allemaal opgevist.  
We lopen na de brug tegen het veldje aan, dat 
veldje staat vol met het jonge groen van de 
papaver kaardenbol en heel veel bolderik. Het is 
elk jaar weer een verrassing wat daar opkomt. We 
zijn alweer in het stinsenbos aangekomen. Dit is 
het gedeelte na de schuur. Ik vind het een 
voorbeeld van hoe je bollen goed kan gebruiken. 
Het is een opeenvolging van verschillende 
bloeiende planten. Zodra de ene aan het afsterven 
is begint de volgende. Als het voorjaar afloopt 
houden veel tuinders een kater over aan hun 
bollenveldjes. Vooral als er veel grootbloemige of 
grootbladige staan. Sommigen rooien de bollen en 
beginnen volgend jaar opnieuw. Toch is dit niet 
altijd nodig. Het loof heeft na een bloeiperiode een 
maand tot 6 weken nodig om af te sterven. Dit is 
om de voeding terug te sturen naar de bol. Je kan 
de bollen ook tussen de andere planten zetten 
i.p.v. compacte groepen. Het afstervend loof valt 
dan niet zo op. Rooien en bewaren in de schuur tot 
het pootseizoen in het voorjaar levert meestal een 
teleurstelling op. Je vindt ze verdroogd of 
verschimmeld terug.  
Ik neem afscheid van Bertho en ga weer vol 
positieve energie naar huis. 
 

Joan IJssel de Schepper  
 

Stembureau in de Tuin van Kapitein 
Rommel  
 

Het is maandag 14 maart, 6:45 uur in de morgen. 

Het is nog donker in de Tuin van Kapitein Rommel. 
Voor het weekend heeft de gemeente de 
Ontmoetingsruimte van de Tuin omgebouwd tot 
stembureau.  

De Tuin is één van de plekken in de gemeente 
waar drie dagen gestemd kan worden. En zelfs 
van dinsdag op woensdag vanaf 0.00 uur ’s 
nachts! Tegen 7:30 uur druppelen de andere 
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mensen van de gemeente binnen. De voorzitter van het 
stembureau vraagt een omstander even mee te kijken in 
de stembus.  Als hij heeft gezien dat die zeker leeg is, 
gaat de klep dicht en het slot erop. Nog even tijd voor 
een kop koffie. En dan gaat om exact 7:30 uur het 
stembureau open. Er staan al enkele mensen in de rij te 
wachten om te gaan stemmen. Ook Burgemeester Mans 
komt langs met zijn hond om zijn stem uit te brengen. 
 
Maandag is de eerste van drie stemdagen om een 
nieuwe raad kiezen. Om de aanloop te spreiden, en zo in 
coronatijd de verdere verspreiding van het virus te 
voorkomen, werd vorig jaar tijdens de landelijke 
verkiezingen voor het eerst meerdaags stemmen 
ingevoerd. De coronamaatregelen mogen grotendeels 
zijn verdwenen, het over drie dagen verspreid stemmen 
is gebleven om kwetsbaren en mobiel beperkten te 
ontzien. Al enige jaren haalt Castricum de landelijke pers 
om ook op de woensdag, de eigenlijke verkiezingsdag, 
vanaf middernacht een stembureau open te hebben op 
het station. Door de verbouwing van het station is daar 
geen geschikte ruimte meer. De Tuin is gelegen recht 
tegenover het station en daarmee een geschikt 
alternatief. Het stembureau in De Tuin van Kapitein 
Rommel is om middernacht opengegaan zodat 
nachtbrakers er hun stem kunnen uitbrengen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Maar het loopt niet storm. 
Na zo’n 1,5 uur waren welgeteld twaalf stemmers langs 
geweest. Tot 21.00 uur wordt er nog gestemd. Daarna 
ruimen de mensen van de gemeente alles op en sluiten 
de deuren. De 
volgende dag 
is de uitslag 
bekend. Er 
hebben 1753 
mensen hun 
stem 
uitgebracht. 
Bijgaande 
afbeelding 
geeft de 
uitslag weer 
van het 
stembureau 
Tuin van Kapitein Rommel. 

 
Groenbeurs met Kunst in de Tuin van Kapitein 
Rommel 
 

Op zaterdag 7 mei en zondag 8 mei bruist het weer in 

de Tuin van Kapitein Rommel. In samenwerking met 
Groei & Bloei Midden Kennemerland (op 7 mei) houdt de 
Tuin de traditionele Groenbeurs. Dit valt samen met 
Kunst in de Tuin. De openingstijden zijn op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 17.00 
uur.  
 
Groenbeurs 
Je bent welkom op de Groenbeurs voor het ruilen en 
kopen van planten. Je kunt met je planten, stekken, 
bollen, knollen en zaden, voor binnen en buiten naar de 

Tuin komen, het liefst voorzien van de 
plantennaam en bloeitijd. Zo kun je op een leuke 
wijze aan andere planten en zaden komen en de 
stekjes voor je tuin bij elkaar zoeken. Je maakt een 
ander weer blij met je teveel aan planten en je kunt 
selecteren wat je leuk vindt ter aanvulling van je 
tuin, balkon of huiskamer. Ook ‘groenboeken’ en 
gebruikt, goed gereedschap kan je meenemen. Als 
je een tuin of terras hebt met veel stenen en grind, 
kom dan ook gerust kijken. Potplanten voor op het 
terras worden ook aangeboden. Er zijn weer volop 
kruidenplanten en eenjarige te koop. Wees er snel 
bij want op = op.  
 

 
Kunst in de Tuin 
Een bezoek aan de Tuin is een leuke en 
toegankelijke manier om met kunst en de makers 
in contact te komen. Laat je verrassen door de 
volgende activiteiten. 

 Er is een voorproefje te zien van het 
Digitale Bomen Monument van Nicole Spit.  

Bomen uit de omgeving van Castricum worden 
door haar gedigitaliseerd en in een virtuele 
droomwereld geplaatst. Voor dit project gaat ze 
van bomen een digitaal gerenderde fotoprint 
maken, een korte digitale film waarin de boom de 
hoofdrol heeft in zijn virtuele droomwereld. En een 
3d geprint model van de stam van de boom met 
daarin opgeborgen de zaden van de boom, als 
genetische databank. In de ontmoetingsruimte van 
de Tuin zijn van dit project fragmenten te zien van 
de digitale film en een fotoprint van enkele 
Castricumse bomen. De voortgang van dit  
kunstproject is te volgen op 
www.digitaalbomenmonument.nl.   

 Er zijn enkele kramen met verschillende 
kunst. 

 Kunst met wilgentenen van leerlingen van 
het Clusius. Hanging baskets zijn met 
behulp van wilgentenen op originele wijze 
in vlechtwerk gevangen en gevuld met 
madelief, campanula, viooltjes en 
geranium. 

 Schilderkunst. Er is een expositie van 
Kees Kalkman waaronder drie schilderijen 
die hij in de Tuin heeft gemaakt. Op deze 

http://www.digitaalbomenmonument.nl/
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dagen is Kees aan het werk achter zijn 
schildersezel. 
 

Je bent van harte welkom op dit veelzijdige evenement. 
Daarna kan je nog even bijpraten op het terras met een 
kopje koffie of thee en kan je kennis maken met de Tuin 
van Kapitein Rommel en haar andere activiteiten.   
 

Vleermuizen 

 

Op 28 maart werd er in de Tuin van Kapitein Rommel een 

lezing gegeven over vleermuizen, door Carola van den 
Tempel, ecoloog van Landschap Noord-Holland. Even wat 
weetjes over vleermuizen. 
 

 In de wereld komen 1454 soorten vleermuizen 
voor. 

 Dus dé Vleermuis bestaat niet. 

 In Nederland zijn er achttien soorten aanwezig en 
in Noord-Holland elf. 

 De meest voorkomende vleermuis is de 
dwergvleermuis. 

 Alle vleermuizen die in Nederland voorkomen zijn 
insecteneters. 

 Een vleermuis moet om te overleven per nacht 
een kwart tot een derde van zijn lichaamsgewicht 
aan insecten eten. 

 Voor een vleermuis betekent dat per nacht wel 
3000 muggen, motjes en kevertjes. 

 Dit betekent dat bijvoorbeeld één enkele 
watervleermuis in de periode van 15 mei tot 15 
oktober ruim 400.000 muggen kan verorberen.  

 Veel vleermuizen gebruiken echolocatie om zich in 
het donker te oriënteren: met hun stembanden 
maken ze hele hoge piepjes (ultrasone geluid). 
Door te luisteren naar de weerkaatsing (de echo’s) 
van die geluiden tegen objecten en prooien krijgen 
ze een beeld van de omgeving. 

 Vleermuizen “zien” dus met hun oren.   

 Vleermuizen hebben een de zomer- en de 
winterverblijfplaats:  

 De afstand tussen zomer- en winterverblijven kan 
groot zijn, soms wel honderden kilometers. 

 De meervleermuizen die in de zomer in Noord-
Holland leven, worden in de winter aangetroffen in 
de groeven van Zuid-Limburg en zelfs in Noord-
Frankrijk. 

 De vrouwtjes wonen in de zomer in 
kraamverblijfplaatsen.  

 De mannetjes wonen in de zomer soms solitair, 
soms in groepen, maar altijd op een andere plaats 
dan de vrouwtjes van hun soort. 

 Vleermuizen overwinteren in gebouwen, bunkers, 
ijskelders, groeven en boomholtes. 

 Watervleermuizen, ruige dwergvleermuizen en 
rosse vleermuizen zijn typisch boom bewonende 
vleermuizen. 

 Andere soorten vleermuizen zijn 
gebouwbewoners, zoals laatvliegers, 
meervleermuizen en gewone dwergvleermuizen. 
 

Na afloop van de lezing zijn er in de Tuin van 
Kapitein Rommel met de batdetector 
dwergvleermuizen aangetroffen. Het was een zeer 
geslaagde avond. 

 

Kunst met Wilgentenen door leerlingen van 
het Clusius 
 

Samen met hun docenten Sindy Heine en Dieuwke 

Agtherhoek kwamen eindexamenleerlingen van het 
Clusius van de afdeling Groen en Bloem op een 
zonnige middag in maart naar de Tuin van Kapitein 
Rommel. Zij hadden de speciale opdracht om te 
werken aan een bloem en groenproject door met 
behulp van vlechtwerk van wilgentenen de hanging 
baskets op een originele manier te presenteren en 
op te hangen. Na het zien van wat voorbeelden en 
de korte uitleg van kunstenares Anja Jonker en onze 
tuinmannen gingen de leerlingen lekker aan de slag. 
De manden werden professioneel gevuld met 
madelief, campanula, viooltjes, gele dovenetel, 
geranium en hedera. Daarna werden ze op originele 
wijze opgehangen in vlechtwerk of gevangen in een 
bos wilgentenen. Een grote mand werd bijvoorbeeld 
als heksensoep aan een driepoot opgehangen. Een 
bloembakje krijgt bijenvleugels en lijkt weg te willen 
vliegen. Lekker bezig. 
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Na de pauze wierpen de docenten nog een kritische blik op 
de afwerking en moet het bindwerk netjes weggewerkt 
worden onder jute of raffia. De originele werkstukken zijn in 
de tuin te bewonderen en er is een kraam opgezet met de 
verkoop van deze bijzondere bloemsierkunst van 
leerlingen van het Clusius. Op een fotocollage is het 
ontstaan van de werkstukken te zien. 

 
Egels in de Tuin van Kapitein Rommel 
 

Regelmatig worden er in de Tuin egels gezien. Om egels 

meer ruimte te geven zijn er doorgangen gemaakt met 
enkele tuinen van de buren. De egel is een schemer- en 
nachtdier.  De volwassen egel heeft ongeveer 7000 stekels 
op zijn rug en twee kleine kraaloogjes waar hij overdag 
nauwelijks iets mee ziet, vandaar zijn nachtelijke leefwijze.  
 
Voedsel 
In de donkere uurtjes zal hij zijn voedsel bij elkaar proberen 
te zoeken. Egels zijn voornamelijk insecteneters. Een egel 
in de natuur eet rupsen, larven, wormen, pissebedden, 
slakken, oorwurmen, mieren, spinnen, enz. Door hun 
goede reukvermogen en hun goede gehoor weten ze al 
deze prooidieren op te sporen. Egels maken een hoop 
herrie tijdens het eten. Kauwen doet hij luid smakkend. 
 
Voortplanting 
In mei en juni gaan egels paartjes vormen. Na de 
bevruchting duurt het nog zo’n 30 tot 40 dagen voordat de 
jonge egeltjes geboren worden. Ze krijgen één keer per 
jaar 3 tot 6 jongen, die ergens tussen eind juli en half 
oktober geboren worden. Nog eens vier weken later zijn de 
jonge egels zelfstandig. 
 
Vijanden 
Veel natuurlijke vijanden hebben egels niet. Zodra ze 
onraad ruiken rollen ze zich op tot een bolletje. De meeste 
vijanden hebben ontzag voor de grote harde stekels en 
zoeken een andere prooi. De grootste vijand van de egel is 
de mens. Egels worden vaak overreden door auto’s, maar 
ook land- en tuinbouw gif maakt veel slachtoffers, 
waaronder (biologische) slakken gif.  
 

Winterslaap 
Egels houden een winterslaap. Ze doen dat in een 
holletje dat bekleed is met een dikke laag bladeren. 
Tijdens de winterslaap daalt de lichaamstemperatuur 
van de egels sterk (van 35,5 C naar 5,0 C) en ook 
de hartslag en de ademhaling lopen flink terug 
Tijdens de winterslaap verliezen egels bijna 25% van 
hun lichaamsgewicht.  
 
De grootste bedreiging voor de egel zijn kou en 
nattigheid gedurende de wintermaanden en het 
vroege voorjaar. Deze tijd van het jaar zijn ze 
gevoelig voor lage temperaturen en vocht. En er 
bestaat het gevaar dat hun nest verstoord wordt. 
Onze tuinen worden meestal zo keurig 
onderhouden, dat er nauwelijks natuurlijke 
bescherming voorhanden is. Hierdoor zijn sommige 
egels geneigd hun nest te bouwen op minder 
geschikte plaatsen zoals in composthopen (waar ze 
doorspit kunnen worden) of in garages en kassen 
(waar ze opgesloten kunnen worden). Biedt egels 
daarom een droge en beschutte plek waar ze een 
nest kunnen maken, waar ze kunnen overwinteren 
en jongen kunnen grootbrengen. 
 
Egelhuis 
Goede nest- en schuilplaatsen zijn dus zeer 
belangrijk voor egels. Je kunt natuurlijke 
nestplaatsen creëren, maar je kunt ook een egelhuis 
plaatsen. Plaats het egelhuis op een rustig plekje in 
je tuin, buiten het bereik van huisdieren en spelende 
kinderen. Katten vormen vaak geen bedreiging voor 
egels, zij zijn hooguit nieuwsgierig. Plaats de ingang 
het liefst in de buurt van de schutting en/of 
begrenzing van je tuin en verstop het door middel 
van takken of bladeren. Er zijn verschillende 
materialen waarmee het egelhuis kan worden 
gevuld, bijvoorbeeld met  droge bladeren. Zorg er in 
ieder geval voor dat het nestmateriaal droog is. 
 
Egelhuis in de Tuin van Kapitein Rommel 
Afgelopen najaar is er een egelhuis geplaatst in de 
Tuin van Kapitein Rommel. Dit egelhuis is gemaakt 
volgens een model van de Zoogdierenvereniging 
(https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2013/help
-egels-de-winter-door). Een egel is een  bijzonder 
zoogdier en de egel is een bedreigde zoogdieren dat 
op de Rode lijst staat. Heeft u een tuin, dan kunt u 
ook uw steentje hieraan bijdragen aan het 
beschermen van egels. 

 
De Tuin heeft 
nog enkele 
egelhuizen te 
koop.  Wees 
er snel bij 
want er zijn er 
maar een 

paar. 
 

 

https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2013/help-egels-de-winter-door
https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2013/help-egels-de-winter-door
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Colofon 
 

Stichting Tuin van Kapitein Rommel 

Info@tuinvankapiteinrommel.nl  
www.tuinvankapiteinrommel.nl  
 
Bankrekening: 
IBAN: NL55 RABO 03119 61 444 
Rabobank Noord Kennemerland 
 
Adres Tuin: 
Tuin van Kapitein Rommel 2 
1901 DZ Castricum 
Tel: 0251 67 23 56 
 
De Tuin is gelegen tegenover het station Castricum 
en is geopend op werkdagen tussen 9:30 en 16:30 
uur.  
 
Redactie Tuinbericht: 
Tru Stolk, Margot Nell, Henk Veen en Devra Mooij 
Met bijdragen van: Janine Cornel-Draijer,  
Joan IJssel de Schepper, Henk Veen Margot Nell 
 

 

De kleine watersalamander in de Tuin van 
Kapitein Rommel 
 

In het najaar van 2021 hebben vrijwilligers in de Tuin van 

Kapitein Rommel het deel bij de compostbak achter het 
schuurtje heringericht. Daar lag veel opslag van hout, 
stenen en andere materialen. Bij het opruimen zaten 
tussen het materiaal tientallen kleine watersalamanders. 
Deze zijn voorzichtig gevangen en weer uitgezet op 
geschikte plekken. Ook zijn er bij het herinrichten stenen 
gestapeld op plekken waar ze permanent blijven liggen 
en daarmee een geschikte biotoop voor de 
watersalamander ontstaat. 
 
De kleine watersalamander komt in Nederland het 
meeste voor en is daardoor de bekendste salamander. 
Ze voelen zich thuis in de Tuin van Kapitein Rommel met 
helder stilstaand water in de vijver en rustige plekjes in 
de tuin tussen stenen en takkenrille; daar vinden ze 
voldoende voedsel en schuilgelegenheid. 
 
Leefwijze en voortplanting 
Kleine watersalamanders verblijven het grootste deel van 
het jaar op het land en begeven zich in het vroege 
voorjaar naar het water. In februari en maart trekt hij 
vanuit overwinteringsplaats op het land naar de vijver om 
zich voort te planten. Kleine watersalamanders blijven 
enkele maanden in het water. Vanaf juni keren ze terug 
naar het land. Ze kunnen zich dan tot enkele honderden 
meters van het voortplantingswater verwijderen. 
Mannetjes blijven langer in het water dan de vrouwtjes 
en tijdens de voortplanting zijn kleine watersalamanders 
dag en nacht actief.  
 
De balts van de kleine watersalamander begint wanneer 
een vrouwtje en mannetje elkaar in het water treffen. Het 
mannetje achtervolgt dan actief het vrouwtje en 
besnuffelt haar. Hij zwemt veelvuldig voor haar langs 
totdat ze interesse krijgt. Na deze oriëntatiefase wordt de 
balts vervolgd op de waterbodem, waarbij het mannetje 
zich zijwaarts gebogen voor het vrouwtje opstelt en zijn 
staart golvend, zweep slaand of waaierend naar haar toe 
beweegt. Met de hierdoor opgewekte waterstromen 
worden feromonen (geurstoffen) naar het vrouwtje 
gewaaierd om de interesse van het vrouwtje te krijgen. 
Als dat lukt vindt vervolgens de paring plaat.  
 
De paring en ei-afzet vinden vanaf eind maart tot eind 
juni plaats, met een piek in het aantal eieren in mei. De 
larven komen tussen begin april en half juli uit het ei. De 
kleine watersalamander legt 100-350 eieren. Per dag 
worden zeven tot twaalf eieren afgezet, die één voor één 
tussen het blad van een waterplant worden gevouwen. 
Afhankelijk van de watertemperatuur kan de embryonale 
ontwikkeling 7 tot 21 dagen duren. Net uitgekomen 
larven zijn zes tot acht mm lang en worden tot circa 40 
mm lang. Larven groeien in zes tot tien weken uit tot 
juvenielen. De dieren zijn doorgaans na twee jaar 
volwassen. 
 
Voedsel 
Watersalamanders zijn carnivoren en eten vrijwel alles 

wat doorgeslikt kan worden. In het water eten ze 
vaak watervlooien, maar ook slakken, wormen en 
insectenlarven. Op het land worden vooral kleine 
regenwormen en slakken gegeten, maar ook kleine 
insecten. 
 
Salamanders in jouw tuin 
Kleine watersalamanders komen vaak voor in 
natuurlijk ingerichte tuinen met een vijver. Zelfs 
met een klein plastic kuipvijvers in een drukke 
woonwijk stelt de soort zich soms tevreden, al 
hebben ze een duidelijk voorkeur voor tuinvijvers in 
een meer landelijk gebied met veel hagen en 
houtkanten. Zorg er voor dat de vijver niet geheel 
wordt beschaduwd. Inheemse waterplanten maken 
je poel aantrekkelijker voor amfibieën. Zet er zeker 
geen vis in: vis en amfibieën gaan niet samen. 
Kleine watersalamanders zoeken op het land 
tijdens warme en/of droge periodes in de zomer en 
in het najaar vaak vochtige, beschaduwde plaatsen 
op om te verhinderen dat ze uitdrogen of om te 
overwinteren bijvoorbeeld tussen stenen en 
takkenhopen. 
 

NLdoet  
 

Het Oranje Fonds organiseerde ook dit jaar weer 

NLdoet. Op 11 maart werden de handen flink uit de 
mouwen gestoken. Er waren vijf aanmeldingen 
voor deze dag. Met z’n allen hebben we hard 
gewerkt aan de volgende klussen: repareren van 
de rozenboog, tafels in de olie zetten ,luiken van 
de schuur verven, banken schuren en verven, 
ramen van de kas schoon maken. De zon scheen 
dus het terras kon ook neergezet worden! Er werd 
een heerlijke lunch verzorgt door vrijwilligster 
Thea, het was een prachtige dag! De tuin is klaar 
voor de lente! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:Info@tuinvankapiteinrommel.nl
http://www.tuinvankapiteinrommel.nl/

