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Al 20 jaar monitoort hij broedvogels in
Meiendel en sinds 1994 ook zand-
hagedissen. Elk jaar vaste prik kregen we
7 ingevulde formulieren van traject nº 203,
genaamd “Pannenduin” en altijd op tijd.
De heer Hooymans is nu 81 en het zand-
hagedissen zoeken in het geaccidenteerde

Wim Hooymans stopt met monitoren

Eerste Ringslang in Flevoland
Jeroen Reinhold schreef:
Onwaarschijnlijk vroeg is de eerste
melding van een ringslang binnen. Op
zaterdag 5 februari 2005 (erg mooi weer
natuurlijk) is de eerste ringslang van
Flevoland gevonden. In de tuin van Eva
Schipper aan de Uiterdijkerweg werd de
slang zonnend tegen de windsingel achter
op het erf gevonden. Normaliter vindt Gré
ter Woord de eerste ringslang tussen 7
en 11 maart. Dit dier is dus een maand
vroeger dan dat we gewend zijn.
Vorig jaar vond Eva ook al een ringslang
dood op de weg voor haar huis. De
Uiterdijkerweg is sowieso de laatste jaren
een plek waar veel ringslangen gezien
worden. Daarom zullen we een excursie
organiseren langs deze weg.

Deze excursie is toegankelijk voor
iedereen. De excursie vindt plaats op 11
juni aan de Uiterdijkerweg. Het verzamel-
punt is om 10:00 uur op kantoor van het

Landschapsbeheer Flevoland te Lelystad,
Botter 14-03; of
10:30 op locatie Uiterdijkerweg.
Opgeven zeer gewenst. Per email:
reinhold@landaschapsbeheer.net 
of per telefoon: 0320-294939
Jeroen Reinhold
Botter 14-03
8232 JP Lelystad
0320-294939

terrein wordt hem te machtig. De broed-
vogels, dat gaat nog wel. Dan is het vroeg
en nog niet zo warm. Zoals het idealiter
hoort heeft hij voor een vervanger ge-
zorgd, Hans Zwitzer, die ook door hem
zal worden ingewerkt. Hardstikke goed.
Veel dank!

Dit is een grafiek van de aantallen zand-
hagedissen die Wim Hooymans in Pannenduin
telde. De grafiek geeft van elk jaar het totaal
aantal waargenomen zandhagedissen over
zeven telrondes. De eerste drie jaren, 1994 t/m
1996 was de oogst zeer matig, tot opeens in
1997 meer hagedissen gezien werden. Verder
weerspiegelt de grafiek de trend van zeer
sterke vooruitgang die algemeen in duin-
gebieden te zien is. Wim Hooymans sluit niet
uit dat de eerste jaren onwennigheid met de
diersoort van invloed is geweest op de
aantallen. Daarom werkt hij zijn opvolger in,
laat hem de plekken zien waar de hagedissen
op zijn traject zich schuilhouden.
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Switch regiocoördinator
Harry koenhorst is vanaf het begin in 1990 betrokken bij het monitoren van reptielen in
Twente, telde de slangen in Engbertsdijkvenen en was regiocoördinator tot en met 2004.
Vanwege gezondheidsredenen geeft hij nu de coördinatie over aan Leon Wieteler (zie
colofon blz. 2) en voor de Engbertsdijkvenen is nog geen vervanger gevonden. Harry zeer
veel dank voor 15 jaar prettige samenwerking.


