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Een addertje in de boom 

In een klein gebiedje op de Veluwe doet Ron Krol al enkele jaren 
onderzoek naar de adderpopulatie. In september 2014 deed hij 
een opmerkelijke waarneming.

“Na een onderzoekje voor het populatieonderzoek liet ik de gevangen 
adderman weer vrij op de plek waar ik hem vond (naast een pad, aan 
de rand van het bos). Ik blijf altijd even wachten om te zien wat ze 
doen. Soms blijven ze lekker in het zonnetje liggen, soms kruipen ze 
de vegetatie in. Deze adder deed wel iets heel opmerkelijks: hij kroop 

Verstekeling
Afgelopen januari kregen wij via Johan Krol een waarneming 
binnen van een levendbarende hagedis. De periode van het 
jaar was al bijzonder maar de locatie nog veel meer, namelijk 
Ameland. Op dit eiland komen helemaal geen hagedissen voor. 
Het diertje werd gevonden door Arjan Verbiest op het strand 
voor de oprit naar een gasproductieplatform van de NAM. Vanaf 
de vaste wal werd op dat moment met vrachtwagens apparatuur 
en materiaal aangevoerd. Vermoedelijk is de levendbarende 
hagedis per ongeluk met dat materiaal het eiland opgekomen. 
Dit illustreert maar weer al te goed hoe dieren onbedoeld op een 
eiland terecht kunnen komen. De verkleumde hagedis is uitgezet 
in de duinen waar het zonder soortgenoten geen populatie zal 
kunnen gaan vormen.

Rolf van Leeningen

Adderman in de boom. (Foto: Ron Krol)

rustig naar de dichtstbijzijnde boom en klom erin. Ik heb er een foto 
van gemaakt en ben verder gaan zoeken. Nog vreemder vond ik dat 
deze adder een uur later nog steeds relaxed in de boom lag.”

Het is bekend dat adders soms in bomen of struiken klimmen. 
Dit wordt echter maar weinig waargenomen. Een leuke 
waarneming en goede reden om hier wat vaker op te letten.

Rolf van Leeningen

De verstekeling, een levendbarende hagedis. (Foto: Arjan 
Verbiest)
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