
Uitbreiding Meetnet op Veluwe
Meer routes op Staatsbosbeheerterreinen

De Veluwe is een kerngebied voor reptielen in Nederland met belangrijke populaties van
alle zes soorten reptielen.
Vanaf 2008 is deze regio liefst DERTIEN trajecten rijker.
Harm Hofman, werkzaam voor Staatsbosbeheer op de Veluwe en al jaren actief
monitoorder, heeft bij zijn werkgever een plan ingediend voor het monitoren van dertien
trajecten in terreinen van Staatsbosbeheer op de Veluwe. Het voorstel is geaccepteerd en
Harm mag de monitoring de komende jaren zelf gaan uitvoeren.

Soortenrijk
Tijdens het uitzetten van de trajecten dit najaar 

werd Harm geassisteerd door Ingo Janssen en 
Wim de Wild en werden er al leuke 

waarnemingen gedaan. Enkele routes liggen op
de Hoog Buurlose heide, een uitgestrekt, 

soortenrijk heideterrein. Er zijn afwisselend 
fraaie stukken natte heide en ook hoge, dus 

droge zandbulten. Naast zand- en 
levendbarende hagedissen werden in september

ook volwassen en pas-geboren adders 
gevonden.

De waarnemingen op alle trajecten zijn uitgezet
in bijgaande tabel. Daar is te zien dat alle zes 

de soorten die op de Veluwe voorkomen in 
september op een of meer van de dertien routes

zijn waargenomen. Deze soorten zijn 
zandhagedis (La), levendbarende hagedis (Zv), 

hazelworm (Af), gladde slang (Ca), adder (Vb) 
en de ringslang (Nn).

Win-win situatie
Nu gaat Staatsbosbeheer natuurlijk niet detien 

trajecten laten monitoren door een medewerker
om ons te plezieren; voor deze organisatie is 

monitoring van reptielen een belangrijk 
instrument om het gevoerde beheer te 

evalueren. Daarnaast zorgt zo’n interne 
opdracht ervoor dat Harm zich nog verder kan 

ontwikkelen als herpetofauna-specialist binnen 
Staatsbosbeheer. Met het oog op de toekomst 

dus een hele goede zet voor zowel 
Staatsbosbeheer als MEETNET REPTIELEN.

Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 40� 5

De 13 nieuwe trajecten op de Veluwe en de 
soorten die daar in september 2007 reeds zijn 
aangetroffen

Op tien van de dertien routes werden in 

september reeds zandhagedissen gescoord.
Dit is een mannetje van het Forteiland.
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traject soorten

Leesten nog niets

Terlet Noord La

Terlet Zuid La, Vb

Schenkensheul Ca

Salamandergat Af, La, Zv

Rosendaal Af, La, Zv

Plagdel Af, La, Zv

Ottergat Nn

Gorsselingskolkje La, Zv, Vb

Koeflesch La, Zv, Vb

Hoog Buurlo 1 La, Zv

Hoog Buurlo 2 La, Zv, Vb

Armenveld Af, La


