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Rubriek Vacante trajecten

In Schubben & Slijm nr. 45 hebben we aandacht 
besteed aan vacante trajecten in Drenthe binnen het 
NEM Meetprogramma Reptielen. Daar is goed gehoor 
aangegeven: veel trajecten zijn inmiddels herbezet. De 
Drentse Regiocoördinatoren Dick van Dorp en Johan 
Scheeres staan nieuwe en oude waarnemers met raad 
en daad bij en waarnemingen stromen weer binnen. 
Drenthe (en aangrenzend Friesland) is rijk aan natte- en 
droge heideterreinen, hoogveencomplexen en beekdalen 
waar zes van de zeven inheemse reptielsoorten van 
nature voorkomen. De fervente reptielenliefhebber kan 
hier dan ook zijn hart ophalen! Er zijn ook diverse grote 
natuurgebieden te vinden die voor diverse soorten niet 
alleen in Drenthe, maar ook landelijk als bolwerken 
beschouwd kunnen worden. 

Drents Friese Wold
Op de grens van Drenthe en Friesland ligt een dergelijk bolwerk: 
het Drents-Friese Wold. In dit enorme, provincie overschrijdende 
natuurgebied liggen nog zes vacante trajecten. Deze routes zijn 
jarenlang gevold maar zijn al weer enkele jaren beschikbaar. 
Ware pareltjes met levendbarende hagedis, hazelworm, 

ringslang, adder en op sommige trajecten ook gladde slang. 
Hier monitoren is een waar privilege en vooral ontzettend 
leuk en nuttig!

Vacante trajecten in de omgeving
Niet alleen de trajecten in het Drents-Friese Wold kunnen de 
nodige aandacht gebruiken, ook enkele nabij gelegen trajecten 
zijn meer dan de moeite waard! Denk bijvoorbeeld aan het 
Leggelderveld, het Zuid Hijkerzand maar ook drie trajecten op de 
Havelterberg in Drenthe. Wanneer je hier monitort waan je je in 
vervlogen tijden. 

Meld je aan!
Interesse in een traject in het Drents-Friese Wold of één van 
de andere trajecten, neem dan contact op met de Drentse 
Regiocoördinatoren Johan Scheeres (scheeresj@gmail.com) 
en Dick van Dorp (dickvandorp57@gmail.com), voor de 
Friese trajecten met Regiocoördinator Fryslân Wim Andela 
(w.andela1@kpnplanet.nl) en Landelijk coördinator Tariq Stark 
(t.stark@ravon.nl). 
Voor het Meetprogramma Reptielen bezoek je zevenmaal 
per jaar tijdens voor reptielen geschikt weer een vast traject. 
Je loopt een vaste route waar je op een langzaam tempo de 
vegetatie afspeurt naar opwarmende reptielen. De gegevens 
die jij verzameld gebruiken wij in samen werking met het 
Centraal Bureau voor de Statistiek om voor alle Nederlandse 
reptielsoorten zogenaamde trends te berekenen. Aan de hand 
van de trends kunnen wij zien of een soort vooruit of achteruit 
gaat of juist stabiel blijft. Belangrijk onderzoek dus!

Drenthe/Friesland
Vacante reptieltrajecten in de spotlight: Het Drents-Friese Wold

Vacante trajecten in het Drents-Friese Wold (rood), 
het Leggelderveld en Zuid-Hijkerzand (bruin) en de 
Havelterberg (geel).

Reptielen zoeken op de uitgestrekte heide. (Foto: Johan Scheeres)


