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WE KIJKEN TERUG OP EEN JAAR MET
PROBLEMEN MAAR OOK OP EEN JAAR
MET NIEUWE ONTWIKKELINGEN

De MKZ-crisis heeft ons parten gespeeld.
Op veel trajecten moest de eerste
waarnemingsronde opgeschort worden naar
de maand mei. Hoe dit uitwerkt op de
trendanalyses zullen we binnenkort weten.
Al met al zijn we tevreden met de
binnengekomen gegevens van 225 trajecten.
We danken jullie voor de medewerking en
het enthousiasme dat echt hartverwarmend
was!
Verrassende ontwikkelingen zijn gaande ten
aanzien van de bescherming van leefgebieden
van de zandhagedis. Voor het eerst worden
de wettelijke verplichtingen door de
overheid serieus genomen. Het is niet meer
toegestaan om leefgebieden van
zandhagedissen ongeschikt te maken,
tenzij..... Ja, tenzij het maatschappelijk
belang zó groot is.. In dat geval worden er
compenserende maatregelen geeist. En

RAVON Werkgroep Monitoring
vervolgens moet het effect van de
maatregelen geëvalueerd worden: monitoren
dus. Meetnet Reptielen is in diverse stadia
van de procedures het aanspreekpunt voor
de overheid en ook de aangewezen instelling
voor het uitvoeren van de monitoring.
Zo zullen we volgend jaar bijvoorbeeld
trajecten moeten lopen in het Noordhollands
Duinreservaat, op het Forteiland, in Duin en
Kruidberg en in Ruigenhoek.
We hebben het afgelopen jaar weer flink aan
de weg getimmerd op symposia en
congressen in het buitenland. Ingo Janssen is
naar Augsburg (Dld) geweest om over
ringslangen te praten; Gerard Smit was in
Slovenië om het Meetnet amfibieën toe te
lichten en ondergetekende mocht tijdens de
koude decembermaand naar Sri Lanka met
twee lezingen over de zandhagedis.
Het was een prachtreis. Ik ben bruin en vol
energie teruggekomen en ja, de brrr brrrrr
winternieuwsbrief is daardoor verlaat bij
jullie in de bus gekomen..
AZ

Inteelt duinhagedissen
Afgelopen jaar is door studenten
van de UvA onderzoek gedaan aan
drie geïsoleerde
zandhagedispopulaties, een in het
Gooi en twee in de duinen: het
Forteiland bij IJmuiden en Ruigenhoek
bij Noordwijk (zie ook Nieuwsbrief 21)
en ter vergelijking zijn ook
duinhagedissen uit NoordKennemerland, Zuid-Kennemerland en
de Amsterdamse Waterleidingduinen
genetisch onderzocht. De analyses zijn
nu afgerond. Hier volgen de
belangrijkste conclusies:
Zandhagedissen in de duinen zijn
genetisch verschillend van
zandhagedissen in het binnenland. Het
is duidelijk dat de duinpopulaties al
heel lang geleden afgesplitst zijn. We
kunnen dan denken aan een periode
van meer dan 1000 jaar.
De onderzochte duinpopulaties zijn
genetisch niet significant verschillend,
en ze hebben alle een geringe
genetische variatie. Het lijkt erop dat
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de duinpopulaties zich ooit vanuit een
kleine groep individuen hebben
verspreid over het gehele duingebied,
althans het duingebied dat onderzocht
is: van Castricum in Noord-Holland
tot Noordwijk in Zuid-Holland.
Inteelt komt voor op het Forteiland,
en in geringere mate ook in de
populatie van Ruigenhoek, maar ook
in de populaties van NoordKennemerland.
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Slangenarenden in het Fochtelooërveen
Janco Mulder
Om slangenarenden te kunnen zien,
moet je normaal gesproken een
uitstapje maken naar het Middellandse
Zeegebied. Door het aangename
klimaat in deze regionen komen
reptielen, met name slangen, er in
grote dichtheden voor. En juist deze
dieren vormen het hoofdvoedsel voor
deze gespecialiseerde roofvogel. De
laatste jaren kan je echter ook dichter
bij huis slangenarenden zien. Zo doken
er in de zomermaanden van 1996 tot
en met 2000 ieder jaar één of twee
exemplaren op in de Hoge Veluwe.
Deze dieren verbleven hier geruime
tijd. Tijdens die periode werd er een
ware aanslag gepleegd op de
plaatselijke slangen- en
hazelwormenpopulatie. Op 17 juni
2001 dook er ineens een slangenarend
op in het Fochtelooërveen, gevolgd
door een tweede op 13 juli. Beide
dieren hadden een uitzonderlijk witte
kop, waardoor het onmogelijk
dezelfde vogels konden zijn als de twee
van de Hoge Veluwe, want die hadden
donkere koppen.
Schuddende vogelaars
In de periode dat de slangenarenden in
het Fochtelooërveen aanwezig waren,
was daar ook het eerste broedgeval
sinds tijden van kraanvogels in
Nederland. Dit had tot gevolg dat vele
vogelaars vanuit de
vogelobservatietoren het doen en
laten van de arenden volgden. Alle
activiteiten van de vogels werd dan
ook in geuren en kleuren verteld,
waarbij de toren soms schudde van
opwinding. Op deze manier kon er dus
niets aan de aandacht ontsnappen.
Zelf heb ik in de periode van 17 juni
t/m 20 juli op zo'n 24 dagen
observaties kunnen verrichten: In
totaal zo'n 150 uur waarnemingen!
De slangenarend is een kolossale
vogel, met een lichaamslengte van
zo'n 65 centimeter en een spanwijdte
van bijna twee meter. Hij heeft losse
veren rondom de kop, die de arend
moeten beschermen tegen de beten
van een slang. Als gevolg hiervan
heeft hij een kenmerkende brede kop,
die wel wat aan die van een uil doen
denken.
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Jachttactiek
De eerste dagen dat de arend in het
gebied aanwezig was, werd hij door het
gehele gebied waargenomen. Het leek
er op alsof hij het gebied aan het
verkennen was. Later kreeg hij
voorkeur voor bepaalde delen van het
gebied, waarvan mij bekend is dat de
reptielenstand vrij hoog is. Om
prooidieren op te sporen vliegt de
vogel op meer dan tweehonderd meter
hoogte. Wanneer hij een prooi op het
spoor is, gaat hij bidden. Daarbij staat
hij stil in de lucht met de kop in de
wind en met hangende poten. Als hij
de prooi goed in het vizier heeft, laat
hij zich met hoge snelheid vallen. In
de regel blijft hij dan op een hoogte
van zo'n 50 meter nog even stil staan
om zich vervolgens op zijn prooi te
storten. Het kwam ook wel voor dat
de arend in één keer, van grote
hoogte, rechtstreeks op zijn prooi
afging. Natuurlijk was hij lang niet
altijd succesvol. Maar als hij wel beet
had bleef hij op de grond zitten om
zijn prooi te verschalken. Dit in
tegenstelling tot wat in de literatuur
vermeld staat. Namelijk dat ze na het
toeslaan meteen met de prooi omhoog
vliegen, omdat ze dan een kleinere
kans hebben zelf gebeten te worden.
Wellicht dat deze tactiek alleen
gebruikt wordt bij gifslangen. Dat zou
er op kunnen wijzen dat de dieren in
het Fochtelooërveen voornamelijk op
ringslangen jaagden. Doordat de arend
na het slaan van een prooi vaak
langdurig niet te zien was, omdat de
pijpestrovegetatie vaak meer dan een
halve meter hoog is, was meestal niet
vast te stellen om wat voor prooidier
het ging. Maar aangezien de arenden
tijdens hun strooptochten geregeld de
lage, natte delen van het gebied
aandeden, waar zich voornamelijk
ringslangen ophouden, is het zeer
waarschijnlijk dat de ringslang hoog
scoort op het menu.
Het verschalken van een prooi
Volgens de literatuur zouden
slangenarenden hun prooi in zijn
geheel naar binnen werken. Ook dit
kon bij de dieren in het
Fochtelooërveen niet worden
vastgesteld. Zelf heb ik wel twee keer
2

waargenomen dat een vogel een slang
had bemachtigd, waarbij wild met de
vleugels werd geslagen en hij
gelijktijdig met zijn poten voor zich
uit aan het worstelen was.
Waarschijnlijk ging het in beide
gevallen om een forse slang, die niet
in zijn geheel naar binnen gewerkt kon
worden. Met pikbewegingen werd de
prooi dan in stukken gescheurd en
opgegeten. Bij één van deze
waarnemingen werd er een slang
gegrepen om 11:20 uur en om 13:00
uur was deze nog steeds druk doende
met zijn prooi. Nadat de arenden al
lang en breed weer naar het zuiden
vertrokken waren heb ik onder drie
bomen gezocht, die door de arenden
als slaapplaats werden gebruikt. Onder
deze bomen vond ik geen braakballen,
maar wel twee complete ruggenwervels
van ringslangen (zie foto). Deze zijn
waarschijnlijk dichtbij gevangen en
aan de voet van de boom opgepeuzeld.
Het is dan ook meerdere keren gezien
dat in rust zijnde slangenarenden naar
de grond toe gingen en later weer
verschenen in dezelfde slaapboom.

Twee afgekloven
ruggengraten van
ringslangen in het
Fochtelooërveen, 2001.
Foto: Janco Mulder

Dagen lang jagen
De slangenarenden verbleven 83, resp.
34 dagen in het Fochtelooöerveen. In
die periode moeten zij behoorlijk wat
slangen hebben bemachtigd. Daarbij
zullen ze vooral op ringslangen en
adders hebben gefoerageerd, want
gladde slangen liggen vaak erg
verscholen in de vegetatie en zijn dus
moeilijker te vinden. Gezien de
activiteiten van de slangenarenden
naar het speuren en bemachtigen van
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prooidieren lijkt het aannemelijk dat
zij zo'n één á twee grote slangen per
dag zullen wegwerken. Na enig
rekenwerk komt dat in totaal neer op
zo'n 176 tot 234 slangen. Hierbij
moet wel worden opgemerkt dat ze
waarschijnlijk niet alleen maar slangen
zullen hebben gegeten, hoewel er geen
andere prooidieren zijn waargenomen.
Met uitzondering dan van die ene
waarneming waarbij één van de
arenden werd betrapt bij het
oppeuzelen van een witgekleurde
nachtvlinder en nog een ander insect
dat hij uit de lucht plukte.
Veel slangen
Al met al lijkt het alsof de arenden
een enorme aanslag op de
slangenpopulatie van het
Fochtelooërveen hebben gepleegd.
Toch is dit betrekkelijk, doordat er in
en om dit gebied een zeer goede stand
van alle drie de voorkomende slangen
aanwezig is. De populatie moet dan
ook geschat worden op enkele
duizenden dieren. Ook andere
aanwezige roofdieren zullen hun
bijdrage leveren aan de
slangenpredatie. Zo komen in het
gebied ook de vos, marterachtigen,
egel en buizerd voor en sinds dit jaar
dus ook weer de kraanvogel. Het zal
hierbij maar om kleine aantallen
slangen gaan. Zo heb ik nog nooit
resten van slangen gevonden bij
vossenburchten. Buizerden pakken iets
vaker een slang. Ik ben drie keer
getuige geweest van zo'n vangst.
Daarbij ging het twee keer om een
adder en één keer om een ringslang.
Verder bezoek ik gemiddeld drie keer
per jaar alle roofvogelhorsten in het
Fochtelooërveen en de aangrenzende
Compagnonsbossen. Hierbij trof ik in
de periode 1987 t/m 2001 vijf keer
een ringslang en één keer een adder
aan. De kraanvogel is eveneens een
nieuwkomer voor dit gebied, althans
als broedvogel. Hij zal de reptielen die
zijn pad kruisen ook niet met rust
laten. Per jaar is deze vogel
waarschijnlijk ook goed voor het
wegvangen van een tiental slangen.
Maar de grootste bedreiging voor de
slangen in het gebied blijven de steeds
intensiever gebruikte wegen die door
en langs dit natuurgebied lopen. Het
autoverkeer richt dan ook jaarlijks een
ware slachting aan, met rond de
honderd slangen per jaar.
3

BERICHTEN OVER SLANGEN
Het afgelopen jaar kregen we weer vele interessante feiten over slangen her en der
in den lande. Op deze en de volgende pagina’s een bloemlezing.

Adderwals
Jan-Luc van Eijk.
Op zaterdagochtend 12 mei ging ik naar
het Haaksbergerveen om mijn traject
weer eens te bezoeken. Ik had al een
hele tijd doorgesjouwd en nog geen
adder gezien. Het weer was eigenlijk ook
te mooi en de temperatuur te hoog
(zo’n 24 graden) om veel adders te
spotten.
Een wals aanschouwen
Toevallig kwam ik in gesprek met een
bioloog, dhr. Willings, die in het
veengebied was om adders op de plaat te
zetten; zoals zovelen hier. Ik vroeg
hem of hij wel eens een 'adderdans' had
gezien. "Nee", zei hij, "Dat komt meer
voor in gebieden waar de
populatiedichtheden groter zijn dan
voor Nederlandse begrippen". Nu weet
ik dat dhr. Tragter uit Borculo onlangs
een fantastische film heeft gemaakt
over adders en hij deze dans ook in het
Haaksbergerveen heeft gefilmd.
Bovendien heeft ook de beheerder van
het gebied, R. Dear deze 'wals' wel eens
mogen aanschouwen. Gelukkig wees
Dhr. Willings mij na dit korte gesprek
naar een veendammetje waar wat adders
lagen.

addermannetjes verstrengeld tegenover
elkaar staan. Ze probeerden elkaar te
intimideren door hun rivaal eens goed in
de ogen te kijken. Even later hielden ze
elkaar nog verder in de wurggreep,
waarbij ze hun kop helemaal omhoog
hielden. Ze kwamen hierbij ongeveer
dertig centimeter van de grond! Al
sissend en blazend bewogen zij zich via
het talud richting een veenplas. Waarna
zij in het water terecht kwamen.
Gelukkig had ik in enkele seconden nog
de tijd gehad om twee foto’s te maken
(vooral voor ongelovigen) van dit
fenomeen!
Een koude douche
Na deze koude en verfrissende duik
gingen ze elk een richting op. Het
hoogtepunt van deze beide heren was
blijkbaar door de koude douche teniet
gedaan. Waarschijnlijk heeft de rivaal
het parende koppeltje gestoord en zijn
ze met elkaar in de clinch gegaan.
Helaas ben ik hier geen getuige van
geweest.
Al met al toch een leuke ervaring rijker
geworden in de paar jaar dat ik hier
reptielen monitor!

De paring
Zo rond een uur of tien ‘s ochtends lag
daar een vrouwtje en zo’n tien meter
verder twee mannetjes. De mannetjes
lagen slechts vijf meter uit elkaar. Een
goed half uurtje later waren er twee
adders aan het paren. Het mannetje lag
met zijn kop op die van het vrouwtje en
streelde haar, met kleine ritmische
beweginkjes van de kop en met zijn
lichaam. Ik liet het liefdesstelletje in
alle rust hun gang gaan en vervolgde
mijn route.
Het gevecht
Toen ik een uur later weer langs liep,
hoorde ik een gesis en zag twee
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Blauwe adder uit het Hijkerveld
Dick van Dorp stuurde foto’s die hij
maakte van een blauwgekleurde adder
(zie hiernaast). Het fenomeen blauwe
adder is bekend uit Zweden. In
Nederland hadden we er nog nooit van
gehoord. Ton Lenders die erg veel
ervaring heeft met adders in het veld
heeft de foto’s bekeken. Volgens het
hem gaat hier om een vervellende
adder-man; doordat de hoornlaag over
het gehele lichaam gelijktijdig loslaat,
krijgen de dieren vlak vóór de
vervelling een blauwe schijn. Niets
bijzonders dus, alhoewel het natuurlijk
een mooi plaatje oplevert.

Geel-oranje adder op de Duurswouderheide
Een van onze leukste werkzaamheden is
het beschrijven van de trajecten, omdat
je dan een paar uur in een heel mooi
gebiedje bent, in gezelschap van de
trajectloper, en alle kenmerken van de
route op je in laat werken en notuleert.
Op 15 augustus togen we (Annie en
Ingo) naar Friesland waar we Teun
Veldman ontmoetten in het
Oosterschar, en Albert Sytsma en Wim
Andela op de Duurswouderheide. Onze
hooggespannen verwachtingen waren
eigenlijk al aan het begin van de dag
gesneuveld want de temperatuur zou die
dag de 30º C ruim overstijgen. Het werd
de warmste dag van het jaar veel te
warm dus voor het waarnemen van
reptielen.

Toch vonden we die middag onder een
verschroeiende zon 7 adders en 5
levendbarende hagedissen. Een van de
adders vertoonde een spectaculair
afwijkende gele kleur, een beetje
oranjeachtig, die wij geen van allen
eerder hadden gezien, alleen Wim
Andela.
Vanwege de hitte hadden we geen
laarzen aan; blote voeten in gympies,
zodat we eigenlijk de hele dag met natte
voeten rondliepen: FOUTJE! Achteraf
werd duidelijk dat er ook veel teken in
het terrein voorkomen. Bij controle
thuis bleken we enkele van die
lastpakken een lift naar Amsterdam te
hebben gegeven. A. heeft er nog een
Doxycycline-kuur aan overgehouden...

Voorbeeld van
een paar mooi
getekende
adders op de
Duurswouderheide
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Zwaar gewonde ringslang
Eind augustus vingen Bart van
Opzeeland en Ingo Janssen een
ringslang op een traject ten Noorden
van het IJ; niets bijzonders maar tijdens
het meten, wegen en fotograferen van
het dier merkten wij een grote wond op

in de rechterflank op. Gek genoeg
scheen zij (het was een grote
wijfjesringslang die we al eerder gezien
hadden) geen enkele last te hebben van
deze forse hap uit haar lichaam. Nu
komt het wel vaker voor dat wij
ringslangen met littekens
en wonden vinden maar
deze wond was wel erg
groot, met scherpe
hoekige randen. We
denken dat de wond niet
door een natuurlijke
predator is aangebracht,
maar dat het een
maaiongeval betreft.
De wond zelf is diep maar
er lijken geen vitale
organen (lever, longen)
geraakt te zijn zodat met
wat geluk deze wond
dichtgroeit. Wel is deze
wond natuurlijk een
ingang voor bacteriën en
andere ziekteverwekkers.
Hopelijk doorstaat het
vrouwtje de gevolgen en
kunnen we haar komend
voorjaar weer zien op ons
traject. We zullen het
doorgeven.

‘Levensgevaarlijke’ ringslang entert moterboot
Van Geert Timmermans ontvingen we
een spectaculair bericht uit het locale
weekblad Prettig Weekend.
Tijdens een boottochtje over de
Gouwzee tussen Marken en
Monnickendam werden de feestende
opvarenden opgeschrikt door gespetter
aan de achterkant van de boot. Het
bleek een ringslang die zijn best deed om
de boot in te komen. Na enige
consternatie werd de Dierenambulance
gebeld, zij hebben de verstekeling
uitgezet in een nabij gelegen
natuur/recreatie-gebied.
Het bericht rept verder over “de vrij
zeldzame ‘natrix’ slang die zich nooit
verder dan honderd meter uit de kust
begeeft. Ook is het dier tamelijk
onschuldig, maar toch kan hij bijten en
als je voor zijn gif gevoelig bent kun je
zelfs in grote problemen komen” !?!
De laatste opmerking is onzinnig.
Ringslangen hebben geen gif.

De waarneming op zich is heel
interessant. De ringslang is het
afgelopen jaar in Waterland
noordelijker gezien dan vorige jaren.
Dit voorjaar immers vonden we al veel
slangen bij Uitdam (zie Nieuwsbrief 21).
Komend voorjaar willen we de dijken
rond de Gouwzee eens goed gaan
bekijken op ringslangen. Wellicht dat
populaties rond het IJmeer zich verder
noordelijk voortzetten dan tot nu toe is
aangenomen.

Tekening: Ronald Messemaker
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Ringslang bezoekt trajectloper
Al enkele jaren worden in de
Weerribben vier ringslangtrajecten
gelopen, slangen worden mede door de
aard van het landschap slechts
mondjesmaat waargenomen. Daarom

is het des te leuker dat Tjalien Muis op
en rond de composthoop bij haar
eigen huis, dit jaar maar liefst 8
volwassen ringslangen heeft gezien.
Tijdens het omzetten van de
broeihoop werd duidelijk dat er nog
veel méér slangen op bezoek zijn
geweest. Er werden namelijk ± 500
eidoppen geteld. Dat zijn de eieren
van naar schatting 30 vrouwtjes !!! De
drie dode jonkies die zijn gevonden,
twee op de weg en één in de
grasmaaier, vormen maar een fractie
van de nieuwe aanwas. Een goed
voorbeeld derhalve van wat een goed
aangelegde broeihoop kan betekenen
voor de ringslang. Tjaliens bericht
geeft aan dat de ringslang in de
Weerribben wellicht in hogere
dichtheden voorkomt dan tot nu toe
aangenomen werd.

2001: Goede voortplanting gladde slang
clusters
In Nieuwsbrief 19 was te lezen hoe de
jonkies van de gladde slang na
koele/natte zomers relatief laat in het
jaar geboren worden en dan de gewoonte
hebben om gedurende dagen
of weken in een kluwen bij elkaar te
blijven. Waarschijnlijk om te profiteren
van elkaars warmte. Dit jaar was dat
niet het geval. Op 30 augustus brachten
we een bezoek aan de trajecten van
Peter Keijsers in de Peel.

geen clusters
We konden met eigen ogen zien dat de
jonkies dit jaar niet clusteren. In totaal
zagen we naast zeven adulte dieren ook
zeven juvenielen die allen eenzaam en
alleen over de Peel zwierven. Uit het
Fochtelooërveen ontvingen wij dezelfde
berichten. Een goed gladde slangen jaar
derhalve. Goed voor de slangen, minder
voor de waarnemer want clusters zijn
veel gemakkelijker te vinden dan een
enkel jonkie!

Cluster juveniele gladde
slangen op de Kalmthoutse
heide (B) in 2000.
Foto: Arnold van Rijsewijk
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HAGEDISSENVARIA
Jonge zandhagedisjes in schapenvacht
Ingo Janssen
Tijdens een symposium over reptielen
en natuurbeheer in Augsburg (Dld)
werden allerlei veldervaringen
uitgewisseld. De mensen daar waren zeer
geïnteresseerd in onze onderzoeken
over de ringslang. Dat was leuk.
Ik hoorde daar iets geheel nieuws over
zandhagedissen. Wat blijkt:
In de vacht van de schapen die rond het
riviertje de Lech grazen zijn juveniele
zandhagedissen aangetroffen, levend !!
Behalve zandhagedissen werden ook
veel insecten gevonden zodat de
schapenvacht min of meer gezien kan

worden als een wandelend luilekkerland
voor jonge hagedissen. Dispersie van
jonge hagedissen op deze manier is voor
ons nieuw en we zijn erg benieuwd of
zoiets dergelijks ooit bij Nederlandse
schapen is gezien.
Wat wel eens in Nederland gebeurt, dat
jonge hagedisjes in je kleding gaan
zitten. Als je bijvoorbeeld in de duinen
een tijdje op het zand zit, komt het wel
voor dat zo’n kleintje in je broekzak
kruipt.

‘Natuurlijke dispersie’:
bewust of onbewust, de
mens levert absoluut een
aanzienlijke bijdrage aan
de verbreiding van
zandhagedissen
Foto: Gerard Smit

Hardlopen en hazelwormen tellen in 2001
Jelle Harder
In het Gooi hebben we in 2001 voor het
derde achtereenvolgende jaar
hazelwormen geteld met de recreatieve
hardlopers van de Gooise Atletiekclub
(GAC). In het RAVON tijdschrift
(nr.10, april 2001) heeft al een artikel
gestaan over de eerste twee jaar van
onderzoek. Met behulp van de
zogenaamde 'REN-methode' bleek het
mogelijk in een gebied van circa 28
km2 heel veel hazelwormen te tellen.

hangt van de natuurgebieden waar de
meeste trimgroepen hun trainingsroutes
lopen. Dat beslaat grofweg het gebied
tussen Hilversum en Lage Vuursche. Na
afloop van de trainingen kunnen
mensen eventuele hazelwormwaarnemingen met een genummerde
punaise op de kaart aangeven en de
overige gegevens op een formulier naast
de kaart invullen bij het betreffende
nummer.

De REN-methode
De REN-methode houdt in dat in het
clubgebouw van de GAC een plattegrond

Record-oogst
Deze methode is behoorlijk succesvol
gebleken. In 1999 telden de GAC-ers 45
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hazelwormen en in 2000 28
exemplaren. In het seizoen 2001 is er
opnieuw, met veel enthousiasme geteld.
De oogst: 50 waarnemingen!!
Gemiddeld over de drie onderzochte
jaren 40,7 hazelwormen per jaar. De
traditionele methode waarbij amateurherpetologen en andere waarnemers hun
toevallige waarnemingen doorgeven aan
RAVON, leverde in de afgelopen 13 jaar
gemiddeld 1,8 waarneming per jaar op.
De REN-methode levert dus ruim
twintig maal zoveel op als de
traditionele methode. De GAC-ers zijn
inmiddels al met hun tellingen op de
radio bij VARA's Vroege Vogels geweest
en ook op de AVRO televisie. In het
programma "Alle dieren tellen mee"
werd het onderwerp op een leuke en
enthousiaste manier onder de aandacht
van het grote publiek gebracht.

Nieuwe vindplaatsen
Dankzij de bekendheid van het
onderzoek in het Gooi heb ik twee
waarnemingen binnen gekregen van een
hazelworm in het bos/heidegebied tussen
Naarden en Huizen. Uit die omgeving
waren geen recente waarnemingen
bekend. De dichtstbijzijnde vindplaats
ligt circa acht kilometer daarvandaan.
Het zou zinvol zijn die omgeving eens
nader te onderzoeken op hazelwormen.
Zelf zitten we te denken aan de
zogenaamde plaatjes of
dakpannenmethode. Op het landgoed
Einde Gooi ten zuiden van Hilversum is
dit jaar met goed resultaat
geëxperimenteerd met een dergelijk
onderzoek. Of wellicht dat we daar ook
wat meer trimmers enthousiast kunnen
maken voor de REN-methode!

De eekhoorntruc
Harry Koenhorst
Twee jaar geleden kwamen Henny
Seeber en ik op de Hooidijk in Twente
een slimme levendbarende hagedis
tegen, die de eekhoorntruc toepaste.
Nadat wij haar en zij ons had ontdekt,
sloeg ze in volle sprint op de vlucht.
Rustig gevolgd door twee
reptielentellers, die graag eens nader
kennis wilden maken. Vief schoot de
hagedis achter een berkenboom en
vervolgens verdween ze in het niets….
Althans, zo leek het. Immers
meetnetters fixeren zich vooral op de
bodem en L. vivipara schijnt dat te
weten. Misschien moest ze wel lachen.
In ieder geval bewoog ze bijna op
ooghoogte! Een klimhagedis! Ze klom
uiteindelijk tot meer dan tweeënhalve
meter hoogte.

berkenstam echt wel gladde delen heeft!
Zou er in de toekomst, als alle heide
verdwenen is, ergens in de buurt van de
Hooidijk de eerste levendbarende
boomhagedissen ontdekt worden?
Monitoren is absoluut nooit saai!

Op 14 augustus 2001 rende er weer een
levendbarende hagedis in de buurt van de
berkenboom weg. En ja hoor, dezelfde
truc: uit het zicht en hopsa de boom
in… Veel rustiger dit keer. Met een paar
tussensprintjes. Zonder ook maar één
keer uit te glijden. En dat terwijl een

Mannetje levendbarende hagedis
op een berkenstam
Foto: Axel Groenveld
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Zandhagedissen in Noord-Brabant ?
Axel Groenveld
Zandhagedissen bezuiden de Maas. Het
blijft een eeuwig discussiepunt, waar je
vooral rechtgeaarde Noord-Brabantse
herpetologen mee op de kast kunt
krijgen. Vooralsnog gaan we er van uit
dat er in Noord-Brabant momenteel
maar één echte zandhagedispopulatie
zit. En dat is in een klein heidegebiedje
bij Deurne. En zelfs daarvan wordt de
herkomst betwijfeld; ooit uitgezet of
niet…..? Hoe dan ook, elke Brabantse
waarneming van zandhagedissen buiten
dit gebiedje wordt met grote scepsis
bekeken. Wat op zich terecht is, want
ook uit het aangrenzende Vlaamse deel
van België zijn geen populaties
zandhagedissen bekend. Blijkbaar vormt
de Maas een barrière of is het landschap
zodanig vervlakt en veranderd, dat de
dieren zijn uitgestorven. We moeten
altijd rekening houden met
veranderende verspreidingen. Af en toe
komt er nog wel eens een zandhagedismelding binnen vanuit Brabant. Zo was
het halverwege de negentiger jaren een
groepje NJN-ers, die op de Cartierheide
enkele groene hagedissen hadden gezien.
Ze hadden er ook een paar gevangen en
in een terrarium gezet. Bij
controle bleek dat ze daar
ook thuishoorden. Het
bleken namelijk
smaragdhagedissen (Lacerta
viridis) te zijn, het ZuidEuropese broertje van de
zandhagedis. Ook dit jaar
kwam er weer een melding
binnen van een zandhagedis,
ditmaal van de Strabrechtse

heide. Tale Evenhuis had hier op 4 juli
een jong dier gezien. Omdat hij zelf ook
wel twijfelde aan de waarneming, heeft
hij het dier op de foto gezet en aan
verschillende mensen laten zien. Bij het
zien van de tekening van het dier zou je
inderdaad denken aan een jong vrouwtje
zandhagedis. Grote oogvlekken sieren
de rug en de flanken van het diertje (zie
foto). De proporties van het dier, lang
en slank, en het ontbreken van
duidelijke scherpbegrensde en
lichtgekleurde dorsolaterale strepen en
een donkere rug wijzen toch op de
levendbarende hagedis. Een mannetje
wel te verstaan. Om het allemaal nog
ingewikkelder te maken: er bestaan ook
groengekleurde levendbarende
hagedissen. Het mannetje op bijgaande
foto is ook nogal groen, wat op de
zwart-wit print helaas niet te zien is.
Mocht u ooit in de toekomst een
zandhagedis zien in Noord-Brabant, laat
u dan niet ontmoedigen door dit
verhaaltje, maar probeer het dier op de
gevoelige plaat vast te leggen of haal er
een deskundige bij om het beestje te
bekijken. Je weet maar nooit……!

Mannetje Levendbarende
hagedis met
oogvlektekening.
Strabrechtse heide.
Foto: Tale Evenhuis.

Wij gaan naar Drenthe toe...!
In april zal het team van Werkgroep Monitoring een week vanuit Uffelte in
Drenthe opereren. We gaan trajecten bezoeken en beschrijven, met monitoorders
het veld in en staan open voor verzoeken van de Drentse medewerkers.
Voor ‘verzoeknummers’ kunnen jullie contact met ons of met Dick van Dorp
opnemen.
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 22

10

Duinherstel versus duinhagedis
De beschermde status van veel
diersoorten begint eindelijk zijn
vruchten af te werpen. In de media
worden we steeds vaker
geconfronteerd met projectontwikkelaars die geremd worden in
het volbouwen van (natuurlijk) gebied.
Natuurbescherming wordt eindelijk
serieus genomen en uitgevoerd. Toch
heerst er niet alleen euforie. De
volgende alarmerende brief komt van
een waarnemer in het duingebied
Berkheide.
"Ik heb jarenlang met plezier mijn
traject gelopen, maar heb nu besloten
te stoppen met de tellingen. Ik kan het
enthousiasme niet meer opbrengen.
Als je ziet wat er in Berkheide gebeurt:
500.000 vierkante meter duin wordt
afgeplagd en vervolgens gedumpt in
een diep kanaal. Over al die
zandhagedissen, salamanders,
padden, rugstreeppadden, groene en
bruine kikkers hoor je helemaal niets
terwijl er in Noordwijk de bouw van
een nieuw hotel niet doorgaat omdat

er een paar zandhagedissen zitten."
Deze noodkreet staat natuurlijk niet
op zichzelf. We krijgen vaker
berichten over te grootschalig
uitgevoerde beheersmaatregelen. Vaak
is het al te laat om nog bezwaar te
maken. Het is dus zaak vroegtijdig
contact op te nemen met de
terreinbeheerder, zodat de belangen
van de reptielen en amfibieën ook
meegenomen kunnen worden in de
planvorming. Want ook de
natuurbeheerder is verplicht
rekening te houden met de
beschermde diersoorten in zijn
gebied. En ook de natuurbeheerder
moet gewoon een ontheffing van de
natuurbeschermingswet aanvragen
voor ingrepen die nadelig zijn voor
deze soorten.
Gelukkig hebben we deze waarnemer
kunnen overhalen om toch nog even
door te gaan met het monitoren, om
zo een oogje in het zeil te houden.
Waarvoor onze dank en waardering!

Duo-coördinator in Zuid-Holland
Zuid-Holland heeft sinds kort een duo
als regiocoördinator. Hoewel Frans
Hagendoorn nog steeds coördinator is
en aanspreekpunt als het gaat om
hagedissen-monitoring in de ZuidHollandse duinen, is hij om
gezondheidsredenen gedwongen om
een stapje terug te doen. Om toch alle
monitoorders van dienst te kunnen
Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 22

zijn heeft Conn Barret aangegeven
voor de praktische begeleiding garant
te willen staan. Met andere woorden:
de papierwinkel loopt nog steeds via
Frans, maar voor veldbezoeken en
dergelijke moet je bij Conn zijn. De
adressen van Conn en Frans staan in
het colofon van deze nieuwsbrief.
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Hagedissen vangen aan de Seinpostweg
Rob van Westbroek, Annie Zuiderwijk, Gerard Smit & Axel Groenveld
Het Seinpostduin bij moest wijken
voor de uitbreiding van Zeehaven
IJmuiden. Op dit kleine stukje zeereep
hadden echter een aantal
zandhagedissen hun domicilie
gevonden en de zandhagedis is nu
eenmaal een diersoort die volgens
nationale en internationale wetten
beschermd is. Zeehaven IJmuiden,
eigenaar van het terrein, heeft daarom
in overleg met andere partijen
compenserende maatregelen laten
opstellen. Daarnaast is er ook een
plan gemaakt voor het wegvangen en
in een veilig leefgebied loslaten van de
aanwezige zandhagedissen. Op basis
van het compensatieplan heeft het
ministerie van LNV een ontheffing
verleend. Zeehaven IJmuiden kon
hiermee na 1 oktober 2001 (het einde
van de activiteitsperiode van
zandhagedissen) beginnen met
afgraving van het terrein. Voor deze
datum diende de zandhagedissen te
worden overgebracht naar hun nieuwe
locatie.
Inmiddels was het eind augustus en
krioelde het van de pas geboren
hagedisjes. De tijd begon te dringen,
want de volwassen dieren zouden al
snel hun winterslaapplaatsen op
zoeken. In overleg met
Natuurmonumenten was er een goede
locatie gevonden om de ontheemde
dieren onderdak te bieden.
Actie wegvangen
Op de eerste vangdag hoopten we met
een bliksemactie zoveel mogelijk
dieren te pakken te krijgen. Met zes
Vangsten op het
terrein met
ingegraven potten
van 1 tot en met 30
september 2001

potjes
handvangsten
totaal

juveniel
aantal
procent
37
31%
83
69%
120

Vóór het ingraven van de potten
waren al 11 hagedissen geteld (8 adult
en 3 juveniel); daarnaast werden nog
13 hagedissen (11 juvenielen en 2
adulten), door Rob gevangen op een
ander stukje duin, net aan de andere
kant van de weg. Ook dit stukje duin
zal verdwijnen.
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man sterk togen we op 31 augustus
naar het 3-4 hectare grote gebiedje.
Het was die dag wisselvallig weer,
korte zonnige perioden afgewisseld
met buien. Een voorbode van het
koude weer dat september kenmerkte.
Met in totaal 11 hagedissen (8 adulten
en 3 juvenielen) was het, gezien de
omstandigheden, nog een redelijk
succesvolle dag. Op de eerste vangdag
zijn 80 vangpotten ingegraven. Op
acht locaties waren raaien van tien
bloempotten (19 cm diep) ingegraven
langs de randen van struweel en
weelderige helmvegetatie. De
onderlinge afstand tussen de potjes
bedroeg ongeveer vijf meter.
Vangpotjes controleren
Tot 1 oktober werden de potjes
dagelijks gecontroleerd door Rob van
Westbroek, een duinhagedissenmonitoorder van het eerste uur. Als de
weersomstandigheden gunstig waren,
wat helaas niet vaak het geval was,
werd het duin zigzaggend doorlopen op
zoek naar dieren. De waargenomen
dieren zijn vervolgens door Rob met
de hand gevangen. Plekken waar een
dier werd gemist zijn later opnieuw
bezocht. Vaak kon het diertje op een
andere dag alsnog worden gevangen.
Na een maand kon Rob de balans
opmaken: In totaal waren er in het
hele gebied 153 hagedissen gevangen,
19 adulten en 134 juvenielen. Het
onderstaande overzichtje geeft de
verdeling van de vangsten weer op het
seinpostduin, na het plaatsen van de
potjes.
adult
aantal
procent
1
11%
8
89%
9

totaal
aantal
procent
38
29%
91
71%
129

Vangen versus vangpotjes
Al met al zijn de meeste dieren (71%)
met de hand gevangen. Het totaal
aantal gevangen volwassen dieren is
beperkt, zeker in vergelijking met het
aantal van 134 juveniele dieren.
Blijkbaar hebben de volwassen dieren
er voor gekozen om na de ontzettend
warme zomer, die van mei t/m
12

Waardenburg ( ± 30-60 dieren) en
Natuurbalans (± 50 dieren). Van de
volwassen dieren is dus ongeveer
eenderde deel weggevangen.

Zeereep Seinpostduin. Hier
werden de afwijkende en
opvallend kleine juveniele
zandhagedisjes gevonden.
Foto: Rob van Westbroek

augustus duurde, de koude en natte
septembermaand maar te omzeilen
door vervroegd de winterslaap in te
gaan. Slechts één volwassen vrouwtje
werd in de vangpotjes gevangen. Of de
vangpotjes-methode een relevante
aanvulling vormt voor het vangen van
volwassen hagedissen, kon dus door de
vroeg invallende koude niet worden
vastgesteld.
Bijna alle juvenieltjes gevangen
Rob heeft zelf het idee dat hij zo'n 80
tot 95% van de juvenieltjes op het
terrein heeft weggevangen. Op alle
plekken waar hij ze heeft gezien, zijn
ze uiteindelijk ook gevangen. Het
actief opzoeken van plekken waar
eerder dieren zijn gezien is natuurlijk
een voordeel ten opzichte van
vangpotjes. De laatste bestrijken maar
een deel van het terrein. De
potjesvangsten zijn wel een goede
aanvulling op de handvangsten
geweest. Vooral op de wisselvallige
dagen waarop geen dieren werden
gezien, werden soms wel juvenielen in
de potten gevonden. Uitgaande van
een legselgrootte van gemiddeld zo'n
zes eieren, en de vangst van 134
juvenielen is er dus sprake van een
minimum aantal van 22 vrouwtjes die
eieren hebben afgezet op het
Seinpostduin. Het totaal aantal
volwassen dieren zal dus waarschijnlijk
zo'n 60 hagedissen zijn geweest. Dit
aantal komt grofweg overeen met de
populatieschattingen die van te voren
waren gemaakt op grond van
inventarisaties van Bureau
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Opmerkelijke waarnemingen
Door Rob zijn jarenlange ervaring met
(zand)hagedissen vielen hem een paar
bijzonderheden op aan de juveniele
hagedisjes. Zo bleek bijvoorbeeld dat
de juveniele hagedisjes die hij ving op
de westelijke duinhelling van de
zeereep, aanmerkelijk kleiner waren
dan die op de zuidoost zijde van het
duin. Ook vond hij op de westzijde
heel laat nog, op 30 september, een
pas geboren juvenieltje (de navel was
nog geheel open). Alles wijst er dus op
dat de eieren die aan de westzijde zijn
gelegd, ofwel later gelegd zijn, ofwel
een langere ontwikkelingstijd nodig
hebben gehad om uit het ei te kruipen.
Dat laatste is wel aannemelijk gezien
de koude zeewind die de helling af en
toe teistert.
Inteelt?
De tweede opmerkelijke waarneming
betrof een aantal juvenielen met een
afwijkende stand van de voorpoten,
die niet goed ontwikkeld waren. Het
betrof zo'n zes dieren die
hoogstwaarschijnlijk afkomstig waren
van het zelfde legsel, daar zij alle zes
in en nabij hetzelfde vangpotje
gevangen zijn. Op geen enkele andere
locatie werden juvenielen met een
dergelijke afwijking gevonden. Een
dergelijke afwijking is wel bekend van
zandhagedispopulaties met een hoge
mate van inteelt. Toch lijkt op het
Seinpostduin niet echt sprake te zijn
van een sterk ingeteelde populatie.
Tenzij broer en zus elkaar natuurlijk
net op het juiste moment getroffen
hebben.
Toekomst
Ondanks de slechte
weersomstandigheden en dankzij de
inspanningen van Rob van Westbroek,
die toch zo'n twee tot vier uur per dag
in deze reddingsactie heeft
geïnvesteerd, is het gelukt een flink
aantal zandhagedissen weg te vangen
en te verplaatsen naar een geschikte
locatie. Hopelijk gaan ze hier, onder
het toeziend oog van
Natuurmonumenten een goede
toekomst tegemoet. Rob zal ‘de
toekomst’ in ieder geval monitoren!
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MKZ laat sporen na
De MKZ-crisis van het afgelopen
voorjaar heeft serieuze gevolgen gehad
voor ons meetnet. Een analyse van de
reeds ingevoerde trajecten laat zien
dat 1 op de 3 trajecten in meer of
mindere mate last heeft gehad van de
MKZ perikelen. Van de 196 trajecten
waarvan we nu gegevens binnen
hebben, zijn er 14 (7%) in verband
met MKZ niet gelopen. Op 52
trajecten (27 %) is in verband met
MKZ minder vaak gelopen. Het
zwaartepunt van de getroffen
trajecten ligt, zoals te verwachten was,
in Gelderland en Overijssel, hier
werden 5 trajecten niet gelopen terwijl
17 trajecten minder vaak
bezocht zijn.
Ook in het Noorden vielen
enkele belangrijke trajecten
uit; zo is er in het
Fochteloeërveen op 4 van de
5 trajecten niet
gemonitoord. Op de Drentse
trajecten was de MKZinvloed ook merkbaar, op 8
trajecten werd niet of minder
vaak gemonitoord. De
meeste van deze trajecten
liggen in begraasde terreinen.
In de rest van het land zijn
de gevolgen van MKZ
minder hard aangekomen,
vooral de trajecten in de
randstad laten nauwelijks MKZ-gaten
zien, ook de trajecten in de duinen zijn
relatief goed gemonitoord.
Gladde slang vaak laten liggen,
ook door broedgeval kraanvogel
Het meetnet van de gladde slang lijkt
het zwaarst getroffen; op maar liefst
15 van de 25 trajecten (60%) waar
deze soort voorkomt is er door MKZ
niet of minder vaak gemonitoord.
Hierbij dient echter wel opgemerkt te
worden dat voor deze soort de
maanden juli tot en met september het

belangrijkst zijn, de MKZ crisis was in
die periode verleden tijd.
Vermeldenswaard is de situatie van
enkele trajecten in het
Fochteloeërveen die eerst niet bezocht
konden worden vanwege MKZ en
daarna onbereikbaar waren vanwege
het eerste, succesvolle, broedgeval van
de kraanvogel in Nederland sinds
mensenheugenis!
Het hazelwormenmeetnet had ook
veel te lijden van MKZ, maar liefst
43% van de trajecten waarop deze
soort voorkomt had in meer of
mindere mate hinder van de MKZcrisis.
De adder is op 22 van de 57 trajecten
(39%) niet of minder goed
gemonitoord. Omdat de
voorjaarstellingen voor deze soort
belangrijk zijn lijkt het addermeetnet
zwaar getroffen door MKZ. Maar dit
zal pas echt duidelijk zijn als de
analyses uitgevoerd zijn
De levendbarende hagedis laat een
soortgelijk patroon zien als bij de
adder, met wie hij vaak samen
voorkomt; 37 % van de trajecten met
deze soort lieten MKZ-invloed zien.
Het zandhagedismeetnet heeft minder
onder vuur gelegen. Het leeuwendeel
van de trajecten met deze soort is
gelegen in de duinen waar de MKZmaatregelen minder waren dan elders.
In de duinen kon de zandhagedis dan
ook meestal goed gemonitoord
worden, hoewel ook hier de invloed
van MKZ merkbaar was, zeker op de
trajecten waar begrazing plaatsvindt.
Het ringslangmeetnet heeft het minste
last gehad van MKZ, een groot deel
van de trajecten met deze soort liggen
in het westen van het land én buiten
de natuurgebieden waardoor de
ringslang vergeleken met de andere
soorten goed gevolgd kon worden.
trajecten 2001

Invloed van
MKZ op de
meetnetten
van de
afzonderlijke
soorten.

soort

routes met
gegevens

normaal
bezocht

minder goed
bezocht

niet
bezocht

MKZ
invloed

gladde slang
hazelworm
adder
lev. hagedis
zandhagedis
ringslang

25
40
57
100
101
62

10
23
35
63
70
50

10
15
19
29
26
10

5
2
3
8
5
2

60%
43%
39%
37%
31%
19%
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