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Nieuwe hazelworm-trajecten in Limburg
Ingo Janssen

Meertensgroeve
In Zuid-Limburg zijn enkele oude
trajecten, gesitueerd in verlaten
groeves, nieuw leven ingeblazen.
Tijdens de introductie in de
Meertensgroeve was het gelijk raak!
Zo waren de nieuwe meetnetters Peter
Moen en Dieneke Suykerbuyk
getuige van de vondst van twee
hazelwormen, een vijftal
levendbarende hagedissen en een
roepende vroedmeesterpad.

Kerkrade
In Kerkrade heeft Mai Arets naast zijn
“gewone” route nu ook een plaatjes
route gecreëerd. Ook hier was het raak
toen ik hem bezocht: tijdens een
bloedhete dag vonden we onder de
deksel van een kliko toch nog drie
hazelwormen. Mai had ook nieuws
over zijn andere traject in het
Heuvelland waar hij sinds twee jaar
monitoort. Dit traject, de
Wrakelbergweg, is geheel gelegen in
agrarisch gebied en loopt door een
koeienwei met daarin enkele ruige
graften en overhoekjes. De afgelopen

twee jaar zag Mai hier slechts enkele
levendbarende hagedissen en heel af
en toe een hazelworm. Dit jaar lijkt het
wel een ander traject! Zoveel
hagedissen en hazelwormen ziet hij.

Op de Kunderberg, mijn eigen traject
in het Heuvelland, zie ik dit jaar
regelmatig hazelwormen. Ik vind ze
onder stenen waar voorgaande jaren
nooit iets onder te vinden was. Ook
tref ik ze aan in het maaisel dat in de

bermen ligt, bij het
doorzoeken van dit
maaisel kroop er
enkele keren een
“goudschlengske”
uit.

de Hamert
Ook in het Noord-
Limburg nieuwe
trajecten. In het
natuurgebied de
Hamert gaan Theo
Bouten en Rien
Eikmans twee routes
lopen. Behalve de
zand- en
levendbarende
hagedis komt ook
hier de hazelworm
voor én de gladde
slang. Op de dag dat
wij de trajecten
bezochten was het
veel te warm om die
te zien.

In het uiterste Noorden van Limburg
gaat Godelieve van der Lande de
reptielen monitoren op de
Mookerschans, een oud vestingwerk in
de buurt van de bekende Mookerhei.
Godelieve monitoort hier dagvlinders
en zag daarnaast zoveel reptielen dat
het haar de moeite waard leek om ook
deze diergroep te gaan monitoren.
Begin augustus zag zij twee keer ’n
hazelworm op het bospad. Daarnaast
worden ook zandhagedis,
levendbarende hagedis en gladde
slang hier gezien.
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