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Aangezien het donderdag 19 mei 2011 in de ochtend erg 
regenachtig was, ging ik pas om 13.30 uur mijn traject lopen. 
Na afloop van mijn bezoek aan mijn traject in Katwijk kwam ik 
een jongeman tegen. Hij vroeg mij: “Meneer is dit een gladde 
slang ?” en wees naar de bagagedrager op zijn fiets waar tussen 
de snelbinders een dode hazelworm zat. Zo te zien was de 
hazelworm nog niet zo heel lang dood, vermoedelijk overreden 
door een fiets of misschien wel door een auto van Dunea 
(duinwaterbedrijf). De jongeman vertelde mij dat hij de dode 
hazelworm had gevonden in de duinen van Wassenaarseslag. 
Ofschoon er de laatste jaren wel eens meldingen van slangen 
in de duinen zijn geweest, was dit de eerste keer dat ik een 
hazelworm in de duinen van Zuid-Holland waarnam. Het was 
een trieste en ook een bijzondere ontmoeting.

Conn P. Barrett

Op 8 mei was ik bezig met data verzamelen in verband met het 
adderpopulatieonderzoek dat ik samen met Cees Vermeer en 
Rolf van Leeningen doe in een Drents heideterrein. Na weken 
van veel zon en droogte verwachtte ik weinig adders aan te 

Een dode hazelworm in de 
Zuidhollandse duinen

Addertjes onder de korst
treffen. Ik was om 9:00 uur in het veld en het zonnetje was al 
krachtig; de temperatuur was al circa 18˚C. Ik besloot daarom de 
vochtige gedeelten in het veld op te zoeken om de trefkans te 
vergroten. Met enige verbazing ontdekte ik dat enkele vennen 
al helemaal leeg stonden, iets wat in voorgaande jaren pas 
tegen de zomer gebeurde. Ik bleef even staan kijken naar de 
gedroogde korst van flap (en veenmos) dat het opgedroogde 
ven bedekte. “Hier zal het vandaag dus ook niet lukken” schoot 
er door mijn hoofd. Op datzelfde moment zag ik een adder over 
de korst kruipen. Een gek gezicht, want de adder kroop open 
en bloot over de vlakke korst en kon bij gevaar geen kant op. 
Het dier probeerde iets verder in de gaten en scheuren in de 
flapkorst weg te kruipen. Terwijl ik data van het betreffende 
dier verzamelde zag ik nog twee adders over de flap- en 
veenmoskorsten kruipen. 
Blijkbaar was het toch nog goed vertoeven voor de adders daar. 
Onder de korsten zat geen water, maar het was er toch nog 
enigszins vochtig. In de jaren dat wij actief zijn met veldwerk 
hebben wij dit nog niet eerder waargenomen. Door de grote 
droogte zijn vochtminnende adders genoodzaakt om vochtige 
terreindelen op te zoeken. De score bij dat ven betrof twee 
volwassen mannen en één volwassen vrouw. 
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