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REPTIELEN EN TERREINBEHEER
Op twee maart heeft op de Universiteit van Amsterdam
een contactmiddag voor terreinbeheerders
plaatsgevonden. De middag was door RAVON
Werkgroep Monitoring georganiseerd en had als thema
Reptielen en Terreinbeheer. De Bedoeling was om
terreinbeheerders uit het hele land kennis te laten maken
met reptielen en de gevolgen van beheersmaatregelen in
reptielenbiotopen. De opkomst op de dag was
overweldigend. Ruim honderd beheerders vanuit heel
het land hadden de weg naar Amsterdam weten te
vinden. Vrijwel alle terreinbeherende organisaties waren
vertegenwoordigd: Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen en
andere Landschapsbeherende instanties. De middag
werd ingeleid door Dr. Jan Wattel, oud medewerker van
de Universiteit van Amsterdam en behalve
vogeldeskundige ook zéér betrokken bij de
onderzoeken aan herpetofauna.
De opzet, om met de direct betrokkenen eens van
gedachten te wisselen over reptielvriendelijk
terreinbeheer, bleek geslaagd.
Dit themanummer is geheel gewijd aan de
contactmiddag, met ruime samenvattingen van de vier
lezingen die op het programma stonden.
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MEETNET REPTIELEN EN BEHEER VAN LEEFGEBIEDEN VAN REPTIELEN
Annie Zuiderwijk
Met deze lezing wordt het Meetnet Reptielen onder de loep genomen om duidelijk te krijgen wat
de relatie is naar het natuurbeheer. De vraag is of het Meetnet Reptielen signalen afgeeft waar
beheerders mee uit de voeten kunnen. Hiervoor is het nodig om te laten zien hoe het Meetnet in
elkaar steekt, en wat de resultaten zijn na zes jaar monitoring.
Wat willen we met het Meetnet Reptielen ?
Wat voor resultaten levert het meetnet op ?
Is er een link te leggen naar terreinbeheer ?

van trajecten in de duinen is hoog; de
dichtheid in het zuiden van Nederland is aan
de lage kant (Fig. 1). Al met al is de
verdeling van de trajecten over de gebieden
waar reptielen voorkomen redelijk goed.

Met het Meetnet Reptielen willen we de
voor- of achteruitgang van reptielen in beeld
brengen. Hiervoor is het nodig een mooi
landelijk representatief meetnet van slangen
en hagedissen te realiseren, met voldoende
meetpunten (trajecten genoemd) in zoveel
mogelijk gebieden waar reptielen
voorkomen. Daarbij willen we dat het
meetnet een goede spreiding heeft over de
verschillende landschappen.

In figuur 2 worden zes landschappen
onderscheiden. In enkele landschapstypen
komen reptielen niet of nauwelijks voor
(zeeklei, zoete en zoute gronden en het
rivierengebied). De verdeling van trajecten
over de overige typen: hoge zandgronden,
laagveen, duinen en heuvelland is redelijk
goed. Alleen in het heuvelland liggen
weinig trajecten. Maar dat is dan ook een
landschapstype dat alleen in Zuid-Limburg
voorkomt.

In de figuren 1 en 2 is te zien in hoeverre we
hierin zijn geslaagd. Het Meetnet heeft nu
ruim driehonderd trajecten. De dichtheid
Verspreiding reptielen
Traject Meetnet Reptielen

Traject Meetnet Reptielen
Fysisch Geografische Regio's:
duinen
heuvelland
rivierengebied
veengebied
zandgronden
overig
(zeeklei,water, etc.)

Figuur 1

Figuur 2

Om welke soorten gaat het? En hoe
manifesteren die zich in het meetnet?
In Nederland komen zeven soorten reptielen
voor. In de tabel op de volgende bladzijde
kunt u zien op hoeveel locaties elke soort
geteld wordt. Ook is percentueel aangegeven
hoeveel van die locaties in gebied liggen
waar de natuur beheerd wordt. Met andere
woorden in gebied waar we met een gericht

beheer iets voor de soort zouden kunnen
doen.
Voor analyses op landelijk niveau, zoals het
CBS die uitvoert, moet het aantal locaties
minimaal vijftig zijn. We zien in tabel 1 dat
dit aantal voor vijf van de zeven soorten
bereikt wordt. Vier daarvan laten zich
redelijk tot goed volgen met de methodes
van het Meetnet Reptielen. Voor drie
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soorten lukt dat niet omdat òfwel de soort
een uiterst beperkte verspreiding heeft in
Nederland (muurhagedis), òfwel zeer
zeldzaam is geworden (gladde slang), òfwel
Tabel 1
Geschikt
voor
monitoring
Niet geschikt
voor
monitoring

Soorten
zandhagedis
levendbarende hagedis
adder
ringslang
hazelworm
gladde slang
muurhagedis

te onberekenbaar in aktiviteit is om
gestandaardiseerd te kunnen tellen
(hazelworm).
Aantal

trajecten
158
144
72
65
77
33
2

in

natuurgebied
98 %
92 %
90 %
70 %
90 %
92 %
100 %

R ESULTATEN VAN HET M EETNET
Als illustratie wordt een overzicht gegeven
van de resultaten van de vier soorten die wèl
via monitoring te volgen zijn. We kijken
daarvoor naar de jaarlijkse indexcijfers. Het
indexcijfer is een maat voor de hoeveelheid
dieren die in een bepaald jaar zijn geteld.
Indexcijfers kunnen berekend worden voor
het hele land en voor deelgebieden, eventueel
voor landschappen.

Achtereenvolgens worden van adder,
ringslang, zandhagedis en levendbarende
hagedis de landelijke indexcijfers
gepresenteerd, voor de periode 1993 tot en
met 1998. Op een kaartje zijn de locaties
geplot waar de betreffende soort geteld is.

Adder
Commentaar bij de indexcijfers
We zien dat de Nederlandse adderpopulatie
een neerwaartse trend laat zien van 1994 tot
en met 1997, en dan omhoog schiet. Het
signaal van voortgaande achteruitgang zoals
die zich eind 1997 aftekende, was
verontrustend genoeg om die naar buiten te
brengen, en de gegevensbestanden nader te
onderzoeken. Beide is gebeurd:
In de winter van 1997-98 heeft overleg
plaatsgevonden met de direct betrokkenen: de
waarnemers en terreinbeheerders kennen de
adders en hun habitats. Als mogelijke
oorzaken van de dalende trend kwamen drie
redenen naar voren: verdroging van
leefgebieden en verkeerd beheren van
adderhabitats. Met name in zwang zijnde
begrazingsregimes kregen de zwarte piet
toegeworpen. Ook het wegvangen van adders
voor illegale handel werd genoemd. In
vervolg hierop zijn we een discussie gestart
in de Nieuwsbrief over het beheren van
leefgebieden van reptielen.

Op beleidsniveau was met name het CBS
bereid om nadere analyses uit te voeren.
Gezamelijk hebben we een GIS studie
gedaan waaruit bleek dat achteruitgang van
adders vooral plaats heeft in relatief kleine
leefgebieden die sterk geïsoleerd liggen. We
hebben de indexcijfers van kleine,
geïsoleerde addergebieden vergeleken met die
van grote addergebieden. Dat bleek
significant te verschillen: positiever in de
grote leefgebieden. Ook de vooruitgang die
we mochten constateren over het jaar 1998
komt vooral op conto van de grote nietgeïsoleerde gebieden.

72 trajecten waar de
adder voorkomt

adder
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jaar
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Relatie naar het beheer
De adder is een soort die zich goed laat
monitoren, dat wil zeggen, we krijgen
getallenreeksen zonder onverklaarbare
uitschieters, resultaten dus die in potentie
signalen kunnen afgeven.
De adder is een soort die duidelijke eisen
stelt aan zijn habitats zowel in de winter, als

het voorjaar en de zomer. De adder is ook
gebiedstrouw, geen geweldige zwerver.
Voorts blijkt dat addertrajecten bijna
uitsluitend in natuurgebieden liggen (tabel
1). Al met al zijn voor de adder genoeg
handvaten voorhanden om bescherming
daadwerkelijk mogelijk te maken.

Ringslang
Commentaar bij de indexcijfers
We zien dat de Nederlandse
ringslangpopulatie sinds 1994 stabiel is en
zelfs toeneemt. De indexcijfers van de
landelijke populatie - voor zover die in het
meetnet gevolgd wordt- geven dus geen
aanleiding tot ongerustheid. Echter op
regionale en lokale schaal zijn er wèl
signalen merkbaar, waarvan verderop enkele
voorbeelden.

65 trajecten waar de
ringslang voorkomt

ringslang
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Relatie naar het beheer
Wat betreft de adder denken we dat de
leefgebieden goed te beheren zijn. Bij de
ringslang ligt dit moeilijker. De ringslang is
in feite te opportunistisch. Hij blijft niet
binnen de perken van natuurgebieden, die
relatief veilig zijn. Daarbij zijn ringslangen
niet zo ontzettend dol op voedselarme
natuurgebieden. Ze hebben elementen nodig
die in het algemeen buiten natuurterrein te
vinden zijn: voeselrijke sloten of vijvers
met amfibieën; mest- , compost-, of
bladhopen, oude gebouwtjes, hooibergen.
Binnen het gehele scala van natuurbeheerde
terreinen deden ringslangen het van oudsher
goed op landgoederen met daarin vijvers,
bladhopen, opstallen en perceeltjes grasland
erbij voor de paarden. Maar tegenwoordig
zijn de landgoederen veelal te netjes
geworden voor ringslangen.
De (half)natuurlijke veenweidegebieden, -de
afwisseling van schrale graslanden,
broekbosjes, kades -, bieden heden ten dage
de beste mogelijkheden voor ringslangen,
als leefgebied. In onderhoud en beheer
(maairegime, broeihopen, veilige
migratiewegen) kan met ringslangen
rekening worden gehouden.

Een ringslangen leeft vaak buiten
natuurbeheerd gebied (tabel 1), legt grote
afstanden af, trekt wegen over. Hij kan ook
heel goed leven op puinhopen en
vuilnisbelten. Dit opportunisme lijkt een
voordeel maar kan zich op den duur ook
tegen de slang richten.
Voorbeelden van rampen die ringslangen in
cultuurland overkomen:
• De vele verkeersslachtoffers. De meeste
schade aan ringslangen in cultuurland komt
op rekening van het verkeer. Migrerende
ringslangen laten zich moeilijk leiden langs
veilige paden. Met name vrouwtjes op weg
naar een ei-afzetplek gaan linea recta af op
hun doel. We verwachten dat deze schadepost
alleen maar zal toenemen.
• Modernisering van boerenbedrijven: in de
omgeving van Amsterdam hebben we in 20
jaar tijd een populatie zien kelderen op een
dijktraject annex boerenland, omdat de
bedrijven gemoderniseerd werden. De
amfibieën verdwenen uit de sloten; de
mesthopen werden afgeschot en dus
ontoegankelijk gemaakt voor zwangere
ringslangvrouwtjes.
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• Herinrichting. Gebiedjes waar ringslangen
het net nog goed doen worden geconfisqueerd
voor stadsuitbreiding, industrie en
infrastructuur. Puinhopen en stortplaatsen
worden gesaneerd, waardoor de ringslang
verdwijnt.
Zo is er een hele mooie populatie bij
Amsterdam, in een beetje ouderwets

leefgebied, waarin de IJsselmeerdijk de rode
draad vormt. De slangen kunnen langs de
dijk en door het water kunnen migreren,
daarbij weinig of niet gehinderd door
verkeer. Dat verdwijnt!
• Vangen en doodslaan blijkt nog steeds,
anno 1999, voor te komen in een stadspark
bij Amsterdam.

nering gifbelt Diemerzeedijk
Aanleg recreatiepark
woonwijk IJburg
Ringslang
reservaat

n
6 ml

zandhagedis
Commentaar bij de indexcijfers
Het meetnet voor zandhagedissen is zó
uitgebreid dat we ook indexen kunnen
berekenen van afzonderlijke regio’s.
Bijvoorbeeld de duinen en het binnenland, en
de grotere duingebieden apart. Sinds we zijn
gaan meten lijkt de situatie voor de
zandhagedis, na een lichte afname, zich
geleidelijk te verbeteren sinds 1995. Vooral

in de duinen is de toename aanzienlijk en
ook significant. We denken dat de warme
zomers van de jaren negentig aan het herstel
hebben bijgedragen, maar ook veranderingen
in de praktijk van het beheer.
158 trajecten waar de
zandhagedis voorkomt

zandhagedis
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Relatie naar het beheer
De zandhagedis wil: zand, zon, helling,
accidentatie op macro- en microniveau; dus
helling en afwisseling in
vegetatiestructuren.
In het binnenland betekent dit dat de beste
vindplaatsen voorkomen in droge hei, waar

goed ontwikkelde pollen struikhei
voorkomen en dat is vooral het geval langs
spoorbermen. In de duinen liggen de beste
habitats op naar het zuiden glooiende taluds
met helm of laag struweel.
Dit is weer eens een soort die zich heel goed
laat monitoren en zich volgens ons ook laat
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Spoorbermtalud langs de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. Hier komen zeer veel zandhagedissen voor.
Daarnaast Levendbarende hagedissen, hazelwormen en soms wordt een gladde slang aangetroffen. Adders
blijken hoog in de berm te overwinteren. Alleen in het vroege voorjaar en in het najaar worden ze in de
berm gezien. (Foto Annie Zuiderwijk)
beschermen. De randvoorwaarden hiervoor
zijn goed: zandhagedissen leven bijna
uitsluitend in gebied waar de natuur beheerd
wordt (tabel 1). De eisen die de soort aan
zijn leefomgeving stelt zijn duidelijk.
Voor zandhagedissen is het belangrijk dat de
vegetatie afwisselend is, en er open zand
tussen de struiken en kruiden voorkomt.
Sterk vergraste heide/duinen zijn voor
zandhagedissen ongeschikt. Om de gevolgen
van toegenomen successie en vermesting
tegen te gaan wordt lokaal begraasd, geplagd
en geklepeld. Sommige beheerders hebben
de indruk dat begrazing een positieve rol
speelt.

We zoeken dat uit in het meetnet door de
resultaten van trajecten zonder en met
begrazing te vergelijken. Hiervoor hebben
we in de duinen vergelijkbare trajecten
geselecteerd, die onderling alleen verschillen
in wel- en niet begraasd. Het duurt nog een
paar jaar voor we hierover uitsluitsel
hebben.
Het lijkt erop dat veel beheersmaatregelen
positief uitwerken, mits met mondjesmaat
toegepast, dus: extensieve begrazing, en
kleinschalig plaggen of klepelen.
In de duinen blijkt voorts dat een beperkte
vorm van recreatie positief uitwerkt, en dat
kleinschalig verstuiven precies die mate van
dynamiek geeft waar zandhagedissen baat bij
hebben.
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Levendbarende hagedis
Opmerking bij de indexen
De levendbarende hagedis is de meest
algemene reptielsoort in ons land. Het
meetnet van levendbarende hagedissen is
uitgebreid, maar waarschijnlijk toch niet
helemaal representatief voor zijn
verspreiding. De marginale biotopen zijn
ondervertegenwoordigd. Daardoor geeft het
meetnet waarschijnlijk een positiever beeld
dan de werkelijke ontwikkelingen

rechtvaardigen. Volgens de resultaten van
het meetnet is de landelijke situatie van de
levendbarende hagedis min of meer stabiel.
144 trajecten waar de
levendbarende hagedis
voorkomt

levendbarende hagedis

200
150
100
50
0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

jaar

Relatie naar het natuurbeheer
Er zijn aanwijzingen dat de levendbarende
hagedis gevoelig is voor begrazing. In
gebieden die begraasd worden zou de
levendbarende hagedis verdwijnen. Van een
studie van Henk Strijbosch en studenten is
bekend dat heel veel kleine heides in NoordBrabant, mèt de daarin voorkomende
levendbarende hagedissen, recent zijn
verdwenen, waardoor de samenhang van
leefgebieden in die provincie gedurende de

afgelopen decennia zeer sterk is
achteruitgegaan. Mogelijk is dit in het
gehele land een structureel probleem. De
biotoopeisen van de levendbarende hagedis
zijn minder duidelijk dan bijvoorbeeld adders
of zandhagedissen, omdat de soort in een
wijder scala van terreinen voorkomt.
Weliswaar zal de soort mede profiteren van
beheersmaatregelen die voor adders genomen
worden, omdat in adderleefgebieden ook
altijd levendbarende hagedissen voorkomen.
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SPOORBERMEN EN HERPETOFAUNA
Geert Timmermans
Geert Timmermans, als landschapsarchitect in dienst van Holland Railconsult, sleutelt waar
mogelijk aan de flora en fauna van onze spoorbermen. Zijn plan voor de Diemerdriehoek kreeg
internationaal een eervolle vermelding: Brunel 98 Madrid!
Grote delen van Nederland zijn intensief in
gebruik. Aaneengesloten woongebieden en
rationeel verkavelde agrarische
cultuurgronden wisselen elkaar af. Nieuwe
ruimtelijke claims leiden tot een grote
dynamiek in het Nederlandse landschap.
Natuur is in vergelijking met 150 jaar
geleden teruggedrongen tot de met bordjes
gemarkeerde natuurgebieden en tot die delen
van het cultuurlandschap die
landbouwkundig niet worden benut.
Ondanks dat de herpetofauna bij de wet is
beschermd, worden de leefgebieden steeds
meer bedreigd en aangetast en gaan de
soorten in aantal achteruit. Een uitzondering
vormen de spoorbermen waar amfibieën en
reptielen zich redelijk lijken te handhaven.
veiligheid van spoorwegen
De Nederlandse spoorwegen liggen als een
netwerk over ons land en hebben als
hoofdfunctie een snel en veilig transport van
passagiers en goederen van A naar B. De
inrichting van de spoorbermen zorgt ervoor
dat aan deze hoofdfunctie wordt voldaan. Het
ontwerp en beheer van deze bermen zijn daar
dan ook maximaal op afgestemd. De totale
lengte van de spoorberm bedraagt ruim 6000
kilometer! Het spoor ligt op allerlei
grondsoorten en gaat door allerlei
landschapstypen.
Spoorbermen zijn belangrijke dragers van
natuurwaarden. Zij zijn niet toegankelijk
voor de burger, worden extensief beheerd en
niet bemest. Deze omstandigheden resulteren
in een zeer specifiek milieu en als leefgebied
zijn spoorbermen en spoorsloten voor de
zestien inheemse soorten amfibieën en zeven
soorten inheemse reptielen van cruciaal
belang. Om het leefgebied van de
herpetofauna in de spoorbermen beter te
begrijpen is enige ‘technische’ kennis van de
spoorbaan onontbeerlijk.
De spoordijk bestaat in hoofdzaak uit goed
waterdoorlatend en voedselarm zand. De
taluds zijn afgedekt met een circa 10 tot 20
centimeter dikke laag rijkere grond waarop
een goed gesloten en erosiebeschermende
vegetatie groeit. Aan dit vegetatiedek heeft
het spoorlichaam zijn stabiliteit te danken.
Spoordijken zijn over het algemeen enkele
meters hoog. Bij ingravingen bestaan de
taluds uit het oorspronkelijk bodemprofiel.
De taluds hebben een hellingshoek van
1:1,5 tot 1:2. De taluds die op het zuiden
zijn geëxponeerd zijn aanmerkelijk warmer
dan de rest van de omgeving.
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 15

Voor de afwatering en als fysieke kering van
mens en vee zijn sloten en greppels
gegraven. Veel van deze spoorsloten hebben
een eigen watersysteem en worden in het
algemeen niet rechtstreeks beïnvloed door
gebiedsvreemd water afkomstig uit
bijvoorbeeld landbouwgebieden.
Om de dwarsliggers zo droog en stabiel
mogelijk te houden worden ze in een
ballastbed van porfierbasaltsplit gelegd. Het
schouwpad op de spoorbaan bestaat
voornamelijk uit porfiergruis.
beheer
De spoorbaan wordt als volgt beheerd.
Ballastbed en schouwpad mogen niet door
onkruid worden overwoekerd en er mag in de
berm tot maximaal twee meter naast het
schouwpad geen hoge vegetatie groeien voor
de veiligheid van het onderhoudspersoneel.
Verder moet er voor de treinmachinist een
vrij uitzicht zijn bij spoorwegovergangen en
in de bogen, en er mogen geen hoge bomen
in de berm groeien in verband met gevaar
voor omwaaien. Sloten worden beheerd op
hun functie als kering, afwatering en
waterberging.
corridorfunctie
Het extensieve beheer, de gevarieerde
natuurlijke begroeiing op het talud en in de
spoorsloten en de relatieve rust zorgen
ervoor dat de spoorbaan voor de herpetofauna
een zeer belangrijk leefgebied is. Daarnaast
functioneert de spoorbaan in de
lengterichting als verbindingszone waarlangs
de herpetofauna zich kan verplaatsen. Gezien
de toenemende druk op het landschap wordt
deze corridorfunctie alsmaar belangrijker
voor de verspreiding van amfibieën en
reptielen. Ook fungeren de spoorbermen
soms als laatste toevluchtsoord (refugium)
voor een aantal soorten omdat in het
omliggende gebied vrijwel geen geschikt
leefgebied meer aanwezig is.
De voorgaande functies tonen aan dat
spoorbermen een meerwaarde hebben voor de
herpetofauna.
barrière
Echter in dwarsrichting kan ‘brede’
spoorinfrastructuur bijvoorbeeld bij vier
sporen, voor sommige soorten een
onoverkomelijke barrière vormen. Voor deze
soorten is het spoorse ‘biotoop’ met zijn
spoorstaven, ballastbed, schouwpad en
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passerende treinen ongeschikt om over te
steken.
Door de spoorverdubbeling worden de
functies als leefgebied, toevluchtsoord en
corridor aangetast. Zo kunnen waardevolle
gebieden verdwijnen en ontstaat een grotere
barrièrewerking. Daarnaast treden nog
allerlei (tijdelijke) verstoringen op bij de
aanlegwerkzaamheden, zoals aantasting van
de waterhuishouding of ongewenste
betreding van mens en machine. Om een
goede afweging te kunnen maken van de
wijze van verbreden is het van groot belang
om inzicht te hebben in de relatie tussen
actuele en potentiële herpetologische
waarden van de spoorberm. Op basis van
deze waardering van de spoorbermen kunnen
mogelijke oplossingsrichtingen en
effectbeperkende maatregelen voor de
spooruitbreiding worden bepaald. Het doel
hierbij is om de herpetofauna en haar
leefgebied te beschermen volgens de
werkwijze: voorkomen, mitigeren en
compenseren.

kansen
Waar bedreigingen zijn, ontstaan ook vaak
kansen. Zo kan de barrièrewerking worden
aangepakt door de aanleg van grootschalige
voorzieningen, zoals ecoducten of kunnen
bermen worden geoptimaliseerd in
combinatie met kleinere langspassages.
Twee voorbeelden van hoe er wordt gewerkt
zijn in de vorm als projectblad van Holland
Railconsult aan deze Nieuwsbrief
toegevoegd. Het ene voorbeeld is een studie
die is gedaan naar de effecten van de
spoorverbreding Utrecht – Arnhem op de
herpetofauna, en geeft oplossingen omtrent
het beschermen van de soorten. Het andere
voorbeeld is het creëren van een vervangend
leefgebied, de “wisselwoning”, voor de
ringslang in de Diemerdriehoek bij
Amsterdam.

Spoorberm in Diemen,
bij Amsterdam. Het
bermtalud met de
aanliggende
volkstuintjes en sloot
zijn geschikt voor
ringslangen. Slangen
overwinteren in de
dijk, eieren worden
gelegd in
composthopen van de
volkstuintjes. Achter
de sloot ligt een
woonwijk met flats,
gladgeschoren gazons
en sportvelden waar het
ongeschikt is voor
ringslangen, zodat de
berm een geïsoleerd
leefgebied vormt.
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REPTIELEN EN BEGRAZING
Henk Strijbosch
Henk Strijbosch is docent bij de afdeling Natuurwetenschappelijke Milieukunde van de
Universiteit van Nijmegen. Hij heeft vele veldstudies uitgevoerd en begeleid aan amfibieën en
reptielen. Zijn lezing presenteerde hij aan de hand van een aantal stellingen, die hieronder
weergegeven worden, elk met een korte toelichting.
Amfibieën en reptielen verkiezen half-open landschapsstructuren als
biotoop.
In Nederland komen de meeste reptielen voor
op warme dagen moeten zij in de schaduw
in gebieden met heide, ze zijn te typeren als
verkoeling kunnen zoeken. Voor amfibieën
heide-dieren. Amfibieën zijn vooral gradiëntis beschutting ook van levensbelang om
dieren die voorkomen op plaatsen waar een
uitdroging te voorkomen. De dieren zonnen
duidelijke afwisseling is van open en dichte
vaak op open zonplekjes aan de rand van
plekken. Amfibieën en reptielen zijn voor
opgaande begroeiing, waarin zij bij naderend
hun lichaamstemperatuur direct afhankelijk
gevaar beschutting kunnen zoeken.
van de zonnewarmte. Op koude dagen
moeten zij zich in de zon kunnen warmen,
Begrazing is in beginsel zeer goed voor reptielen.
Een van de meest in het oog springende
van bossen. Deze vegetatiesuccessie wordt
aspecten van begrazing is dat deze het
in Nederland bovendien versneld door de
landschap open maakt of open houdt. Zonder
hevige stikstof-depositie. Hierdoor treedt er
begrazing (of maaien, plaggen of branden)
als het ware een continue bemesting op die
leidt de normale vegetatiesuccessie in
vooral op arme gronden effect heeft.
vrijwel alle landschappen tot het ontstaan
Vegetatiesuccessie is, ook in natuurreservaten, hoofdoorzaak één voor het
verdwijnen van reptielenpopulaties.
Vanuit de Universiteit van Nijmegen is
de successie van open duin naar gesloten
gedurende een periode van ruim 25 jaar de
bos. In deze reeks verschijnen de dieren in de
biotoopvoorkeur en het overleven van de
eerste heideachtige stadia en verdwijnen
levendbarende hagedis in het natuurreservaat
weer, wanneer het bos zich sluit. De optima
Overasseltse en Hatertse Vennen bestudeerd.
liggen in oude heide met opslag en de
De dieren blijken op de rivierduinen een
initiële stadia van het eiken-berkenbos
voorkeur te hebben voor de middenstadia in
(figuur 1).
Figuur 1.
In de grafiek staat de
voorkeursquotiënt van de
levendbarende hagedis in het
natuurreservaat Overasseltse en
Hatertse Vennen weergegeven, in een
gradiënt van vegetatiesuccesie van
stuivende rivierduinen naar een eikenberkenbos. Hierin is:
A1 = kaal stuifzand;
A2 =droge open grazige vegetaties
A/B = grazige, jonge heide-vegetatie;
B1 = jonge, open droge heidevegetatie;
B2 = oude, structuurrijke heidevegetatie;
B3 = oude heide-vegetatie met
bremstruiken;
B4 = oude heide-vegetatie met
verspreide pioniersstruikjes;
B/C = open pioniersstadia van het
eiken-berkenbos;
C1 = open eiken-berkenbos;
C2 = min of meer gesloten eikenberkenbos.
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Deze overgangsstadia duren onder
voedselarme omstandigheden vrij lang en
bovendien werd hun aanwezigheid in het
verleden gerekt, doordat er regelmatig een
herder langskwam, die met zijn schapen de
verbossing telkens afremde. Het wegvallen
hiervan en de extra mestgift via de
luchtvervuiling hebben ervoor gezorgd, dat
deze stadia nu zeer snel doorlopen worden,
waardoor de dieren nauwelijks tijd gegund
wordt om wat grotere populaties op te
bouwen. De nu toegepaste vormen van
begrazing zijn voor dit soort gebieden vaak
veel te intensief, waardoor het positieve
effect ervan (= het terugzetten van de

vegetatiesuccessie) doorschiet naar negatief,
omdat er successiestadia gecreëerd worden,
die juist weer te open of structuurarm (op
microschaal!) zijn. Van de 14 populaties die
in dit natuurreservaat verdwenen, in de loop
van zo'n 25 jaar, bleek in liefst 10 gevallen
de (snelle) vegetatiesuccessie de enige
oorzaak te zijn! Ook in een studie,
uitgevoerd in het oostelijk deel van NoordBrabant, waar in 10 jaar tijd zo'n 52% van
de potentiële hagedisbiotopen verdwenen
bleken te zijn, kon vegetatiesuccessie op
heidesnippers en overige schraallandjes als
hoofdoorzaak aangewezen worden.

De grote gradiënten in het landschap van vroeger zijn in de hedendaagse
natuurreservaten niet meer te realiseren.
In het oorspronkelijke Europese landschap
macrogradiënten in het landschap, min of
lagen de amfibieën- en reptielenbiotopen in
meer cirkelvormig om de oude
de rivier- en beekdalen en de rivierdelta's.
bewoningskernen gelegen. Zo kende ons
Europa zou vrijwel geheel bedekt zijn met
land uitgestrekte macrogradiënten rondom de
bos, ware het niet dat het landschap open
schaapskooien, van vrijwel kale grond nabij
werd gehouden door natuurlijke processen
de kooi tot open bosranden in de verre
als vuur, stormen, watererosie en
streken, waar de herder maar zelden kwam.
overstromingen en grote grazende dieren.
Door de lokale variatie hierin, gestuurd door
Vuur en stormen hadden slechts lokale
eveneens lokale abiotische potenties, waren
effecten, sterk gespreid in zowel ruimte als
er in de gradiënt altijd wel plekjes, waar
tijd. De watererosie en de grote grazers
reptielen ruimschoots konden overleven en
waren duurzamer, ook zowel in ruimte als
van waaruit eventueel leeggevallen plekken
tijd. De eerste factor hiervan is door de mens
(door bijvoorbeeld brand of dichtgroeien) na
in de loop van de tijd sterk getemd, de
het wegvallen van de oorzaak van leeg raken
tweede echter tot een formidabele beïvloeder
weer gekoloniseerd konden worden. In de
ontwikkeld. De reptielen hebben daar tot
huidige situatie is in vrijwel geen enkel
voor kort enorm van geprofiteerd. De grote
natuurreservaat voldoende ruimte voor deze
kuddes "getemde grazers" schiepen overal
oude macrogradiënten.
Versnippering van het landschap is voor dieren met een gering
verplaatsings
vermogen zo funest, dat begrazing als beheersmaatregel gevaarlijk wordt.
Het leefgebied van reptielen is in ons land
sterk versnipperd. Door
landschapversnippering zijn de eens grote
aaneengesloten bos- en heidegebieden uiteen
gevallen in veel kleine gebiedjes die elk op
zich goed biotoop kunnen bevatten. Op deze

kleine "eilandjes" zijn geen macrogradiënten
mogelijk. Dit maakt het voortbestaan van de
dieren op deze eilandjes zeer kwetsbaar.
Herkolonisatie vanuit nabijgelegen gebieden
is vaak niet meer mogelijk. Zijn de dieren
om een bepaalde reden uit een gebied
verdwenen, dan is dit uitsterven definitief.
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 15
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Door de ongunstige verhouding
tussen rand en inhoud zijn kleine
gebieden bovendien extra
gevoelig voor beïnvloeding van
buitenaf. De voor reptielen
funeste successie van de vegetatie

treedt er vaak eerder en sneller op.
Hierdoor ontstaat ook de neiging
om snel en vaak fors in te
grijpen. In kleine gebieden brengt
dit echter grote risico's met zich
mee.

levendbarende hagedis
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Begrazen met herder is principieel anders dan "begrazing binnen het hek".
Een schaapskudde met herder kan gerichte
gespaard worden. In de grotere gebieden zal
begrazing toepassen. Dat wil zeggen dat de
dit ook in de praktijk gebeuren. De herder
herder bepaalt waar de kudde graast of, als
zal namelijk selectief de rijkere stukken
het een goede herder is, merkt hij aan zijn
opzoeken en de kwetsbare schralere stukken
dieren, waar die het beste voer vinden; dat is
sparen. Het zal duidelijk zijn dat bij
dan altijd op plekken, waar inderdaad wat te
begrazing binnen een raster hiervan geen
halen valt. Ook kan hij er voor zorgen dat
sprake is.
bepaalde delen in een gebied enige tijd
Op echte schraallanden is begrazing met koeien en paarden geen goede
keuze.
Op schrale, voedselarme gronden is de
omstandigheden aangepaste en veel kleinere
cyclus van mineralen gemakkelijk
dieren zoals schapen. Grote grazers als
beïnvloedbaar. Koeien en paarden zijn op dit
paarden en runderen kwamen oorspronkelijk
soort gronden hoog-energetische kolossen
juist dichter bij de rivieren voor en met
die de precaire mineralencyclus veel eerder
name in de delta's waar overwegend
uit balans brengen dan aan meer voedselarme
voedselrijke gronden liggen.
Vergrassing van de heide is voor reptielen niet altijd ongunstig.
Reptielen komen zeker niet alleen in struikongewervelden- kan er wel lager zijn dan in
en dopheidevegetaties voor. In vegetaties die
de heide. Hierdoor kan in vergraste heide ook
gedomineerd worden door bochtige smele of
de lokale dichtheid aan hagedissen wel lager
pijpenstrootje kunnen ook volop reptielen
zijn. Daar staat tegenover dat in vergraste
voorkomen. Deze vegetaties kunnen
heide meer muizen kunnen voorkomen, wat
structuurrijk zijn met een grote afwisseling
voor muizenetende soorten als adders weer
tussen zonplekjes en beschutte plekken. Het
gunstig is.
aanbod en de variatie in voedsel Begrazing leidt vaak tot vernietiging van de voor reptielen belangrijke
structuurvariatie op microschaal.
Begrazing wordt vaak ingezet om verbossing
Weliswaar is in de begraasde gebieden dan
tegen te gaan. Echter, uit een vergelijking
verbossing uitgebleven, ook de grote
van de huidige situatie in natuurgebieden
heidestruiken zijn vaak geheel verdwenen.
met die van de periode voordat begrazing
De vegetatie is vaak kort afgegraasd en niet
werd toegepast blijkt vaak, dat er een sterke
zelden vervangen door gras.
nivellering optreedt op microschaal.

Duinheideterrein op
Terschelling.
Leefgebied van de
zandhagedis en de
levendbarende
hagedis. Links van
het raster is het
zodanig overbegraasd
dat de struikheide
geheel is verdwenen
en de bomen
vanonder zijn
kaalgevreten.
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Uit een studie in de Hamert in 1993 bleek,
dat op zulke plekken de zandhagedis zeer
sterk achteruit gegaan was en dat de
levendbarende hagedis, gladde slang en
hazelworm er vrijwel totaal verdwenen
waren. Ook de heikikker bleek er sterk
achteruit gegaan te zijn.

Eenzelfde effect werd geconstateerd in de
Overasseltse en Haterse Vennen. Bij een
begrazingsproject met Schotse hooglanders
bleek de dichtheid van de levendbarende
hagedis buiten het raster drie tot vijf keer
hoger dan erbinnen, in een van oorsprong
identiek terrein.

De schaaleffecten van begrazing pakken in ruimte en tijd totaal
verschillend
uit.
Begrazing kent zowel ruimte- als
toegepast, schept variatie en heeft een
tijdsaspecten, elk met een positieve en
positief effect op de aanwezigheid van
negatieve kant.
reptielen.
Ruimte:
Tijd:
- begrazing op kleine schaal, zoals die nu
- kortstondige begrazing, onder leiding van
wordt toegepast, leidt tot biotoopeen herder, kan voor reptielen vaak positief
vernietiging en heeft zonder meer een
uitpakken;
negatief effect op de aanwezigheid van
- langdurige begrazing, waarbij de dieren
reptielen;
vaak ingerasterd zijn, heeft voor reptielen
- begrazing op grote schaal, dat wil zeggen
grote risico’s!
op landschapsniveau zoals deze vroeger werd
Conclusie
Begrazing, mits zorgvuldig toegepast, is in
principe zeer goed voor het duurzaam
voortbestaan van amfibieën- en
reptielenpopulaties.
In Nederland, waar begrazing overwegend in
relatief kleine gebieden wordt toegepast, is
begrazing echter een zeer gevaarlijk
instrument, dat al menige populatie heeft
doen verdwijnen! Dit, omdat door de extreme
landschapsversnippering Nederland voor
reptielen inmiddels tot een eilandenrijk
verworden is en uitsterven op een eiland
vrijwel altijd een definitief karakter heeft.

Tot slot
Wij moeten niet overal gradiënten op de
vierkante meter willen creëren en dit zeker
niet door middel van begrazing. Verder
mogen de positieve effecten van begrazing
niet op grond van financiële argumenten
overdreven worden voorgesteld en de
negatieve effecten genegeerd. Als de
grondeigenaar het beheer niet kan betalen,
dan doet hij er beter aan zijn doelstelling bij
te stellen dan begrazing alleen vanuit
financieel oogpunt toe te passen.

gladde slang eet levendbarende hagedis
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TERREIN-BEHEER EN REPTIELEN IN ZUIDWEST-DRENTHE
André Donker
André Donker is bij Natuurmonumenten het aanspreekpunt voor herpetofauna en terreinbeheer.
Aan de hand van enkele voorbeelden uit de beheerpraktijk in Zuidwest-Drenthe, waar hij de
reptielenstand nauwgezet volgt, vertelt André hoe enkele beheersmaatregelen ingrijpende gevolgen
kunnen hebben op de aanwezigheid van reptielen.
Begrazing: voor of tegen
vergrassing
In heidegebieden waarin vergrassing door
pijpenstrootje optreedt maakt de beheerder
vaak de keuze om grote grazers in te zetten.
Deze grazers moeten ervoor zorgen dat het
gras afneemt. Hierdoor krijgen andere
gebiedseigen planten een nieuwe kans.
Welke grazer hiervoor het meest geschikt is,
maakt vaak niet eens zoveel uit. Alle grote
grazers zullen datgene wegvreten waarvan zij
kunnen leven. Voor hen is alleen van belang
welk voedsel lekker en voedzaam is. En dat
verschilt van seizoen op seizoen. In een
heideveld dat nagenoeg overwoekerd is door
pijpenstrootje, zal pijpenstrootje het
bulkvoedsel vormen. Pijpenstrootje is echter
alleen voedzaam en mals in de periode mei
en juni. Alleen dan eten de dieren deze plant
graag. Buiten deze periode gaan ze op zoek
naar ander voedsel. Met name struikheide zal
dan tot het keuzemenu behoren. Wat buiten
die twee maanden wordt weggevreten mist
voor een deel de doelstelling van de
begrazing, namelijk het bevorderen van
andere gebiedseigen planten. Gerichte
begrazing op pijpenstrootje gedurende mei

en juni, waarna de grazers uit het gebied
worden gehaald, lijkt een goede oplossing.
Seizoens- of jaarrondbegrazing kan averechts
werken. Op plaatsen waar behalve gras ook
de overige planten worden weggevreten, zal
uiteindelijk plaats ontstaan voor nog meer
gras. Op dit soort plekken zie je vaak jonge
heide die wel zichtbaar aanwezig is, maar
niet tot wasdom komt. En dus geen geschikt
leefgebied vormt voor reptielen. Zeker in de
winter worden deze jonge heideplantjes tot
de wortel afgevreten. Hierdoor lijkt het alsof
er onvoldoende dieren in het gebied grazen,
immers de vergrassing loopt niet terug. Het
gevaar is dan dat er meer dieren worden
ingezet, om ook deze extra vergrassing tegen
te gaan. Er ontstaat een neerwaartse spiraal
die uiteindelijk alleen de vergrassing doet
toenemen. De begrazingsdruk drastisch
terugnemen of stoppen met begrazen is dan
de oplossing. Begrazing versnelt bovendien
het proces van het vrijkomen van minerale
voedingsstoffen. Hierdoor kan vergrassing
nog sneller toeslaan. Bij het normale proces,
via de vorming van humus, gaat dit veel
geleidelijker. Bovendien is het voorkomen
van een strooisellaag zeer belangrijk voor
reptielen

De adder voelt zich
thuis in een
structuurrijke
vegetatie van oude
pijpenstrootje pollen
(foto Wim Andela)

Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 15
16

Wat zijn de gevolgen voor reptielen? Een
kort begraasde, structuurarme vegetatie heeft
hen niets te bieden. Er zullen dus dieren
sterven. Reptielen zijn weinig mobiel en
kunnen daardoor moeilijk uitwijken naar
andere gebieden. En als ze eenmaal uit een
gebied zijn verdwenen, dan is het meestal
ook voorgoed.
Kleine landschapselementen en
begrazing
Kleine landschapselementen kunnen van
alles zijn. Het zijn elementen die duidelijk
in de minderheid aanwezig zijn in een
gebied, zoals poelen, vennen, beken,
houtwallen en bermen. Deze kleine
elementen zijn voor tal van organismen van
levensbelang. Ook reptielen leven vaak
langs de vegetatieovergangen die deze
elementen bieden. Kleine
landschapselementen leveren een belangrijke
bijdragen aan de biodiversiteit van een
gebied. Verder zijn zij het, die een landschap
vorm geven.
Begrazing van een gebied met kleine
landschapselementen kan alleen indien de
graasdruk hierop is afgestemd. Doorgaans
gebeurt dit niet. De begrazing van een
gebied wordt meestal afgemeten aan het
beschikbare oppervlak. Het opnemen van
een klein landschapselement in de begrazing,
kan behoorlijke schade veroorzaken. Grazers
zijn vaak te vinden in deze structuren.
Hierdoor is de graasdruk ter plaatse veel te
hoog en worden ze volledig verwoest. De
biodiversiteit van een gebied neemt daarmee
sterk af.

In landgoed Berkenheuvel heb ik twee
houtwallen van ongeveer 80 jaar oud
onderzocht op het effect van begrazing. Uit
dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat
de houtwal buiten de begrazing veel planten
bevat die daar thuishoren. Soorten als
eikvaren, struikhei, bochtige smele en
opslag van berk en inlandse eik. De houtwal
binnen de begrazing heeft een geheel andere
samenstelling. Hier treffen we soorten aan
als witbol, schapenzuring, vogelmuur,
kweek en akkerhoornbloem. Al deze planten
zijn soorten die zeker niet in deze houtwal
thuishoren. De oorspronkelijke begroeiing
is grotendeels verdwenen.
Opvallend is dat in de begraasde houtwal het
percentage kale bodem veel hoger is. De
eikenopstand in deze wal is weinig vitaal
(vitaliteitsklasse 3). In de wal buiten het
raster krijgen de bomen een 2, niet
kerngezond maar bijna vitaal. De aanwezige
fauna is alleen nog te vinden in de niet
begraasde houtwal. De kapot gelopen en
gevreten wallen zijn niet meer in trek bij de
struikbroedende vogels als grasmus en
geelgors. Ook de wintertaling en wilde eend
zijn uit deze wallen verdwenen.
Wat betekent dit voor reptielen? In dit
gebied ligt ook een traject voor het Meetnet
Reptielen. Alle reptielen vind ik hier buiten
het raster, in de berm. Een enkel
doortrekkend individu daargelaten. Omdat de
dieren, die zich buiten het raster
terugtrekken, daar een smalle wegberm
aantreffen, neemt het aantal
verkeersslachtoffers toe.

Het Doldersummerveld.
Links van het raster
wordt begraasd. De
reptielen die voorheen in
het gebied voorkwamen
zijn alleen nog te vinden
in de niet begraasde
wegberm, rechts van de
afrastering (Foto Annie
Zuiderwijk)
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Bovendien vormen reptielen, zonder de
beschutting van kleine landschapselementen
een makkelijke prooi voor o.a. de buizerd.
Om verdere vermindering van diversiteit te
voorkomen worden de houtwallen in
Berkenheuvel opnieuw afgezet en
uitgerasterd.
Pitrus niet op waarde geschat
Binnen de natuurbescherming heeft pitrus
(Juncus effusus) een duidelijke plaats
ingenomen. Niet omdat het zo’n bijzondere
plant is, maar pitrus is een plant die optreedt
bij verstoring van de vochtige bodem.
Bijvoorbeeld op voormalige
landbouwgronden die als ‘nieuwe natuur’
ingericht worden. Ook is pitrus veelvuldig
aan te treffen in de oevers van vennen en
andere wateren.
Pitrus wordt door veel terreinbeheerders als
een plaag gezien waardoor er veel
maatregelen genomen worden om de plant in
haar opmars af te remmen. Maar zelfs met
plaggen en maaien blijkt het zeer moeilijk
dit gewas zodanig tegen te werken dat het
geheel verdwijnt. Tijdens het maaien van
pitrus, viel het mij op dat hierbij
ongelooflijk veel reptielen sneuvelden.
Slangen met hun lange lichaam worden
Soort
Levendbarende hagedis
Adder
Ringslang
Hazelworm

Aantal op traject
33
54
15
6

gemakkelijk geraakt door de messen van een
cyclomaaier. Ook als venoevers met pitrus
worden uitgebaggerd vallen er veel
slachtoffers. Pitrus blijkt een aanzienlijk
belangrijker plant dan tot nog toe werd
gedacht.
In het Ooster- en Westerzand (gem. Havelte)
komen de volgende reptielen voor: adder,
ringslang, levendbarende hagedis en
hazelworm. Om de soorten goed te kunnen
volgen zijn hier trajecten voor het Meetnet
Reptielen uitgezet die een aantal maal per
jaar worden onderzocht. Eén van de trajecten
is uitgezet door verschillende
vegetatiestructuren en loopt onder andere
door een pitrus-veldje van circa één hectare.
Verder kruist dit traject een gebied van deels
door pijpenstrootje vergraste heide, waarin
gagel ruim vertegenwoordigd is. Ook loopt
het gedeeltelijk door een vochtige
heidevegetatie, bestaande uit: struikheide,
dopheide en bruine snavelbies.
In 1998 is het traject vijf keer bezocht. In de
tabel staat het aantal reptielen weergegeven
dat tijdens deze bezoeken is waargenomen.
Opvallend is het grote aantal dieren dat zich
in de pitrus bevindt.
Aantal in pitrus
11
21
10
2

Procent in pitrus
33
39
67
33

De Pitrusvegetatie
in het Ooster- en
Westerzand biedt in
combinatie met
Haakmos een
broeierig klimaat,
waardoor dit een
zeer geschikt
biotoop is voor
reptielen (Foto
André Donker)
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Veel reptielen prefereren een, meestal
vochtige, heidevegetatie. Dikwijls bij
vennen met pijpenstroobulten, of langs
bosranden en ruigtevegetaties. Ofschoon de
vegetatie is opgebouwd uit andere soorten
planten, is de gelijkenis tussen deze
biotopen en het pitrusveld treffend. Het
pitrusveld in deze studie is omzoomd door
bos en bestaat uit een vochtige, ruige
vegetatie met moshorsten, bestaande uit een
dikke laag haakmos. Deze vegetatie is
aantrekkelijk door haar samenstelling en
bevat een dichte vegetatiestructuur waarin
warmte, vocht en voedsel te vinden zijn.
Pitrus is een plant met een grasachtig
uiterlijk, waarvan de smalle bladen naar
boven toe wijd uitstaan. Hierdoor wordt de
wind gebroken. De opgewarmde vochtige
lucht blijft dus lang tussen de vegetatie
hangen, zodat een broeierig klimaat wordt
gecreëerd. De dikke laag haakmos profiteert
van dit klimaat en bereikt op enkele plaatsen
een hoogte van twintig centimeter. In deze
haakmoslaag is een goede thermoregulatie
mogelijk. Bovendien biedt het dekking tegen
predatoren.
Bij maaibeheer van pitrusvelden kunnen in
sommige gebieden reptielpopulaties onnodig
zwaar onder druk komen te staan. Met het
maaien in een pitrusakker in onze
beheerseenheid sneuvelden zoveel dieren dat

vervolgbeheer niet verantwoord is. Het is
natuurlijk mogelijk pitrus in de winter te
maaien, mits je weet waar de reptielen
overwinteren. Hierdoor zal het aantal
slachtoffers tijdens het maaien afnemen.
Maar het biotoop blijft verloren. In ons
gebied blijkt dat de pitruspercelen een
belangrijke factor zijn. De akkers vormen
samen met het omliggende heideveld de
kraamkamer voor reptielen van het totale
gebied. De oppervlakte van het gehele
gebied is ruim duizend hectare. Wat maakt
het dan uit of er op twee hectare pitrus
voorkomt? Nietsdoenbeheer is hier de juiste
oplossing.
Conclusie
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat
reptielen gevoelig zijn voor veranderingen in
hun leefomgeving. Plaatsen of gebieden
waar reptielen leven hebben een hoge
natuurwaarde. Hierdoor zullen wij als
beheerders extra voorzichtig moeten zijn bij
de uitvoering van beheerwerkzaamheden in
deze gebieden. Beheren blijft veelal wel
noodzakelijk in leefgebieden van reptielen.
De open gebieden zouden anders
dichtgroeien, als gevolg van successie. Wat
zeer nadelig is voor deze dieren. Een breder
draagvlak en meer veldstudie kan helpen om
het maken van onnodige slachtoffers bij
beheerwerkzaamheden te voorkomen.

Ouderwetse
composthoop bij
Boerderij Zeehoeve
in de omgeving van
Amsterdam. In deze
broeihoop komen
elk jaar tientallen
ringslangvrouwtjes
hun eieren leggen
(Foto Annie
Zuiderwijk).
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