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Tijdens een reptielen monitoringsronde, op een Veluws traject 
dat ik samen met Yvonne Radstake monitoor voor het NEM 
Meetprogramma Reptielen, stuitte ik in augustus 2021 op een 
heel bijzonder tafereel. Ik spotte twee verschillende soorten 
reptielen op exact hetzelfde moment. De één vocht voor zijn 
leven terwijl de ander zijn uiterste best deed om een prooi te 
overmeesteren. Uiteindelijk kwam de gladde slang als winnaar 
uit de strijd en moest een mooie hazelworm het onderspit 
delven. Wat een unieke ervaring om dit in het veld te mogen 
aanschouwen. Als waarnemer blijf je wel verwonderd achter, tel 
ik voor deze monitoringsronde alleen de gladde slang mee of 
toch beide soorten? Een vraag voor de filosofen!

Vince Ronde

Voor de provincie Noord-Brabant doen RAVON en adviesbureau 
Ecologica verspreidingsonderzoek naar hazelwormen. Omdat 
hazelwormen heel verborgen leven, weten we niet goed waar 
dit bijzondere diertje nog voorkomt. Als we dat beter weten, 
is nog betere bescherming mogelijk. Dus heb je wel eens een 
hazelworm gezien in Noord-Brabant, die je nog niet hebt gemeld 
via bijvoorbeeld Waarneming.nl of Telmee/NDFF? Laat het ons 
weten via hazelworm@ravon.nl. Elke waarneming telt!

Weinig hazelwormen in Brabant, maar kennis neemt toe
De hazelworm komt in Nederland vooral voor in Utrecht, 
Gelderland en Limburg; in Noord-Brabant veel minder. Toch zijn 
er verspreid over de provincie populaties bekend. De oproepen, 
interviews en media-aandacht die we vanaf 2020 aan deze 
soort hebben besteed, hebben al veel extra waarnemingen 
opgeleverd. Deels gaat het daarbij ook om nieuwe vindplekken 
en herbevestigingen van plekken waar soms maar een enkele 
oude waarneming van bekend was.

Help je mee? 
Je kunt ons helpen om dit bijzondere reptiel beter op de kaart 
te zetten. We vermoeden namelijk dat de hazelworm meer 

voorkomt dan nu bekend is en dat veel mensen hem weleens 
gezien hebben tijdens een wandeling, fietstocht, in de tuin of op 
het erf, óf waarnemingen kennen van vrienden of familie (vraag 
eens rond!). We vragen daarom waarnemingen door te geven via 
het bovenstaande mailadres. Ook decennia-oude waarnemingen 
zijn interessant! Als je foto’s of filmpjes hebt, ontvangen we die 
uiteraard graag, ook al is de kwaliteit minimaal. 

Naast het doorgeven van oude waarnemingen, kun je ook actief 
meehelpen. Let extra op deze soort tijdens veldbezoeken, kijk 
eens onder boomstammetjes, bielzen, stenen of zeil in je tuin of 
op je erf. Dat zijn ideale schuilplekken. Bij voorbaat dank!

Jeroen van Delft

Zoek mee naar Brabantse 
hazelwormen

Gladde slang 
verschalkt 
hazelworm

Gladde slang verschalkt hazelworm. (Foto: Vince Ronde)
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