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Ervaringen met de inhaalslag door vrijwilliger uit Achterveld
Willem van Dijk had in de provincie Utrecht een mooie maar lastige mix van inhaalslag-
soorten in zijn pakket: 1 voor hazelworm, 1 voor ringslang, 1 voor beide soorten en enkele
hokken voor rugstreeppad en heikikker. Het lukte hem niet alle km-hokken structureel drie
maal te bezoeken. Jammergenoeg kon hij de hazelworm in het toegewezen km-hok niet
terug vinden, maar ironisch genoeg wel een dood exemplaar in een aangrenzend km-hok.

Al haast twee jaar ‘geniet’ ik met
ingehouden vreugde, na 40 dienstjaren bij
de veld- en milieupolitie, van een
zogeheten ‘tijdelijke ouderenregeling’.
Een van de keuzes die ik o.a. als RAVON-
lid maakte was om mee te doen aan de
inhaalslag voor reptielen en amfibieën.
Het is me tegelijkertijd mee- en
tegengevallen. Het op de fiets doorkruisen
van de mij toegewezen kilometerhokken in
Den Treek in Leusden, vanuit Achterveld,
kostte meer tijd dan me lief was. Ook ben
ik vanuit mijn oude professie wettelijk
‘fijngeslepen’: geen betredingen zonder
toestemming en geen of zo weinig
mogelijk verstoringen. Ik heb ervaren dat
nogal wat (semi-) wetenschappers en
hobbyisten op dit punt de wet letterlijk met
voeten treden. Maar nu kon ik gebruik
maken van mijn vroegere netwerk van
politiële natuurhandhavers in onze
provincie Utrecht voor
betredingsvergunningen. Wel kostte dat
toch nog de nodige tijd. Met de Ontheffing
Flora/Fauna van RAVON op zak ging ik ’s
avonds te veld. Het bleken, gezien mijn
beschikbare tijd, te veel kilometerhokken.
Ook miste ik de ervaring van het luisteren
naar amfibieën. De geluiden van
rugstreeppadden en heikikkers zijn me nog
vreemd. Volgens de historische informatie
kwamen er vroeger in enkele uurhokken
rugstreeppadden en heikikkers voor.

Waardering overigens voor de uitvoerige
informatie daarover door de
projectleiders!
Ik koos de gunstige avonden: zacht, rustig
weer. Maar kreeg ook bakken met regen
over me heen. Misschien was ik toch te
laat in het seizoen? Het is me niet gelukt
rugstreeppadden te horen. Van de
boswachter kreeg ik de informatie dat in
enkele kilometerhokken ringslangen en
hazelwormen moesten voorkomen. Zijn
eigen zoontje was nog niet zo lang
geleden met een grote ringslang uit het
veld achter de boswachterswoning
thuisgekomen. Ik vond dat wel een bewijs
dat de ringslang in mijn kilometerhok
voor kwam. Dit werd later te meer
bevestigd door een medelid van de
KNNV-afdeling Amersfoort, die een dode
ringslang op het fietspad had gevonden.
Helaas vond ik zelf geen ringslangen. De
gebieden die ik bezocht zijn mooi, maar
nadat ze behoorlijk  op de ‘natuurschop’
zijn geweest, nog in ontwikkeling. Het
was vroeger vooral een jachtterrein. De
tijd moet hier nog enig werk doen. In een
gebiedje blauwgrasland met veel ‘plas-
dras’ vond ik een dode hazelworm op een
stobbe van een tot op de grond
afgezaagde boom, naast een holletje. De
ingewanden lagen er uit, de buik was
rafelig aangevreten. Een wezel wellicht ?
In ieder geval kon ik wat betreft de
hazelworm ook een bevestigend streepje
zetten.
Ter afsluiting kan ik zeggen dat ik dit
project positief ervaren heb. De
projectleiders die je in woord en geschrift
bij de les hielden, vroegen de nodige tijd
en aandacht aan de opdracht te besteden.
Voor mij is een overzichtelijk, per fiets
bereikbaar gebied het gunstigst om mezelf
tot nauwkeurig(er) onderzoek te zetten.
Aan de aantallen hokken heb ik me wel
vertild, maar ik ga ze zeker nog verder
onderzoeken. Ik mis ook nog wat routine.
Maar volgens anderen beschik ik over
zeeën van tijd om dat goed te maken?

Hazelwormpjes,
nog in het eivlies
(foto Jöran Janse)


