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Rubriek Vacante trajecten

Brabant is een uitgestrekte provincie met een divers en rijk 
landschap. Wat betreft reptielen herbergt de provincie niet 
veel, maar wel bijzondere soorten. Levendbarende hagedis, 
hazelworm en gladde slang noemen de provincie hun thuis. 
Voor het NEM Meetprogramma Reptielen is er dan ook 
meer dan genoeg te doen! 

Reptielen monitoren in West-Babant
Op de West-Brabantse zandgronden zijn diverse grotere 
heidevelden, heiderelicten, open plekken en structuurrijke 
randjes in (ontginnings-)bossen en hoogveenrestanten te vinden. 
Met name in deze leefgebieden leven reptielen. Aangezien 
Brabant een grote provincie is ligt de focus deze keer op West- 
Brabant. 

Van de drie Nederlandse slangensoorten komt alleen de gladde 
slang nog in Brabant voor. Een belangrijke kern is te vinden in 
Grenspark de Kalmthoutse Heide nabij Bergen op Zoom. Al vele 
jaren wordt de soort gemonitord door zowel de Nederlandse- 
als Belgische beheerders en een bevlogen groep vrijwilligers. 
Iets ten noorden van deze reeds actieve trajecten liggen nog 
drie vacante trajecten (afbeelding 1, gebied A). Naast kans op 
gladde slang is hier ook levendbarende hagedis aanwezig en 
misschien zelfs hazelworm. Hazelwormen lijken in West-Brabant 
een schaarse verschijning en door hun verborgen levenswijze 
lastig te vinden. Leuke trajecten waar spannende waarnemingen 
mogelijk in het verschiet liggen!

Meer naar het oosten, ten noordwesten van Zundert, liggen 
trajecten waar eveneens kans is op gladde slang (afbeelding 1, 
gebied B). Op het actieve traject “de Moeren” zit een populatie 
die ook al lang gevolgd wordt. Op de trajecten ten noorden en 
zuiden van dit gebied wordt de soort incidenteel waargenomen. 
Tijdens het lopende hazelwormonderzoek van RAVON 
(zie kader), zijn in deze omgeving inmiddels ook de nodige 

verrassende vondsten van gladde slang gedaan op terreindelen 
waar de soort nooit eerder of al jaren niet meer gevonden was. 
Wat maar aantoont dat de geduldige reptielwaarnemer nog wel 
eens beloond kan worden. Levendbarende hagedis is aanwezig 
op deze trajecten en ook hier een kans op hazelworm. Ten 
zuidoosten van Zundert liggen nog drie mooie trajecten met 
levendbarende hagedis vlak tegen de landsgrens (afbeelding 1, 
gebied C). 

In de omgeving van Breda, in het Mastbos, de Strijbeekse Heide 
en Boswachterij Dorst liggen drie prachtige, vacante trajecten 
(afbeelding 1 – gebied D). Levendbarende hagedis is op alle 
trajecten te vinden en in het Mastbos en Strijbeekse Heide is er 
ook kans op een ontmoeting met de hazelworm. 

Enthousiast geworden om een vast teltraject zevenmaal per jaar 
(streef aantal) te bezoeken? Neem dan contact op met regio- 
coördinator Arnold van Rijsewijk (arnoldvanrijsewijk@gmail.
com) en Landelijke Coördinator Tariq Stark (t.stark@ravon.nl).
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Speciale aandacht voor de  
West-Brabantse hazelworm

Zoals eerder vermeld is de hazelworm in West-Brabant een 
zeldzame verschijning. Elke waarneming van de soort, dus ook 
buiten de vaste teltrajecten, telt! Hazelworm gezien? Meldt 
deze dan aan collega Jeroen van Delft (j.v.delft@ravon.nl). 
Waar mogelijk met een foto van het dier, datum en de exacte 
locatie. Ook oude waarnemingen zijn van belang, dus schroom 
niet deze historische waarnemingen te melden. 
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