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Hazelworm nu in alle grote duingebieden
In 2002 zijn flink wat hazelwormen
gezien op trajecten waar ze wel vaker
gezien worden, maar daarbuiten was
het ook raak. Op diverse nieuwe
plaatsen in de kustduinen is het dier
aangetroffen. Op het bijgaande kaartje
zijn deze ‘nieuwe’ vindplaatsen
aangegeven. We bespreken ze hier van
zuid naar noord.

De Nolle bij Vlissingen
Deze verrassende vindplaats bereikte
ons via Rinse van der Vliet en is
afkomstig van Arjan Boele, die
trekvogels telt op de Nolle, een smalle
duinstrook langs de zeedijk
noordwestelijk van Vlissingen. Tussen
de kruisbekken door zag hij een jonge
Hazelworm die aan de voet van het
duin bij telpost Nolledijk rondkroop
op zand tussen vetplanten. Achteraf
bleek ook al in 2001 een hazelworm
te zijn gezien op die locatie. Toen een
dier van ongeveer twintig cm lang. Die
waarneming werd toen geïnterpreteerd
als "mogelijk uitgezet door werknemer
IGUANA" Dit is een opvangcentrum
voor schildpadden en andere exoten,
gevestigd in Vlissingen.

Meiendel
Onbevestigde berichten over het
voorkomen van de hazelworm in de
duinen bij Wassenaar circuleren al
lang. Dit jaar gelukkig een
waarneming die door meer mensen
bevestigd is: een dier van ruim twintig
cm lang in de buurt van De Boerderij,
door vogelaars waargenomen.
Achteraf blijkt dat 20 jaar geleden een
doodgereden hazelworm is gezien
door Tom van der Meij op een

fietspad langs de duinen bij Rijnsburg.

Amsterdamse Waterleidingduinen
Via Jan Tolner kregen we twee
waarnemingen binnen Uit de AWD.
Een dier dat dood uit het gehooide
gras tevoorschijn kwam en een
waarneming van een levend dier bij de
Scheidingsbaan. Van vorig jaar was
ook reeds een dood dier uit
vogelenzang gemeld. Vroegere
waarnemingen van hazelwormen zijn
bekend vanuit de buurt van
Zandvoort.

Zuid-Kennemerland
Hazelwormen in Zuid-Kennemerland
zijn allang niet niet meer ongewoon.
Ruud Luntz (Natuurmonumenten,
Duin en Kruidberg) heeft daarover al
diverse keren geschreven. Ook nu
weer een verslag van Ruud over zijn
eigen hazelworm-waarnemingen en
die van wandelaars en joggers in 2002
op een tiental(!) locaties in Zuid
Kennemerland en ook in de
grafkelders van Westerveld, brrr.

Noord-Kennemerland
Cees de Vries van PWN liet weten dat
op 26 mei 2001 een volwassen
hazelworm is waargenomen in de
binnenduinrand tussen Heemskerk en
Castricum (preciese locatie bekend) en
dat het een betrouwbaar bericht
betreft. Voor zover ons bekend is dit
de tweede melding van een hazelworm
in de duinen ten noorden van het
Noordzeekanaal. In 1995 is ooit al
eens een hazelworm uit Den Helder
gemeld (zie Nieuwsbrief 7).

Een Zeeuwse Hazelworm:
Lengte circa 8 cm,

zwartbruine buik & flanken,
grijzige rug met een zwarte
rugstreep, zwart-grijze kop.
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