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Strikje is het eerste door ons 
geïdentificeerde exemplaar en 
was ieder jaar aanwezig op de 
plagseldijk.
Tijdens het onderzoek (vanaf juli 
2004 tot heden) is ze het meest 
geziene exemplaar (50 x). Hoe 
oud ze precies is is niet bekend. 
Dat zou wel eens tussen de 
twaalf en zeventien jaar kunnen 
zijn. Tot op heden was ze het 
grootste exemplaar, al is dier 
6.05 niet veel kleiner (65 á 66 
cm) . De jaren dat we Strikje 
gevolgd hebben leek ze niet 
meer te groeien.
Het was niet altijd zeker of ze wel of niet 
drachtig was. Het leek er op alsof ze dat ieder 
jaar wel was. Door middel van het meten van 
het gewicht hopen we hier in het vervolg meer 
duidelijkheid in te brengen. 
Michel merkte terecht op: “ Ze komen allemaal 

een keer aan hun eind.” Jammer dat we haar nu 
niet verder kunnen volgen.

De laatste foto van Strikje

HAZELWORMEN IN BRABANT

De hazelworm is een zeldzame soort in Noord-Brabant. Deze verborgen levende hagedis wordt 
slechts in zeer kleine aantallen waargenomen.  Onder impuls van Frans van Erve werd er in de 
Kampina in 2005 een speciale plaatjesroute gecreëerd. Dit jaar kwam daar een tweede 

Metalen golfplaten
Beide routes zijn gesitueerd aan de zuidkant 
van de Kampina. In een afgesloten deel van het 
terrein liggen de metalen golfplaten in kleine 
inhammen in de bosrand: heideterreintjes, 
blauwgraslanden en hooiveldjes. 

Topscore
We hadden het geluk dat ons bezoek op 
23 juli tijdens geschikte 
weersomstandigheden (drukkend warm, 
weinig zon) werd afgelegd. En ook nog 
juist in de periode dat de meeste 
hazelwormen gezien worden (juli/
augustus).
Aan alle randvoorwaarden voor een 
hazelwormfeestje was dus voldaan, nu 
alleen nog de dieren zien! En dat lukte 
wonderwel, onder de meeste plaatjes 
kon wel een hazelworm worden 
gevonden. Het allerlaatste plaatje was 
zelfs goed voor minstens 7 
hazelwormen (foto).

Herkenning
Sietske van Maren, die hier samen met Frans 
van Erve en Sjef Rademaekers de 
hazelwormen telt, probeert door middel van 
een tekening van het patroon op de kop de 
dieren individueel te herkennen. Zodoende kan 
er allerlei informatie over de hazelwormen 
worden vergaard, we zijn benieuwd!

De kluwen hazelwormen van het laatste plaatje (foto Sietske van Maren)


