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Adder lust 
pimpelmees
Op 19 mei 2019 wilde ik tellen hoeveel argusvlinders er dit 
voorjaar in het gebied Merskenheide (Friesland) zaten; helaas 
geen exemplaar gezien. Na even rondlopen zag ik enkele mensen 
kijken naar een boom. Toen ik vroeg wat ze zagen zeiden ze 
dat er een adderman in een boomholtenest van pimpelmees 
gekropen was. Ze hadden totaal drie adders op de grond gezien, 
twee mannetjes en een vrouwtje. Toen ik aankwam was het 
vrouwtje al verdwenen en één mannetje was volgens hun 
net in de bovenste nestholte gekropen. Zelf zag ik alleen nog 
één mannetje op-en-neer onderop de boomstam kruipen. De 
nestholte, die op ongeveer 2 meter hoogte zat, was toegankelijk 
via twee holtes, ongeveer 1 meter verticaal van elkaar. Het nest 
zelf zat waarschijnlijk ergens onderin de holte op circa 1-1,3 meter 
boven de grond. Een alarmerende ouder pimpelmees probeerde 
met rupsen de jongen te bereiken maar durfde de holte niet 
in. De jongen nooit gehoord. Omdat we wilden zien wat er zou 
gebeuren en om niet teveel te verstoren hebben we wat afstand 
genomen. Hierbij raakten we de rondkruipende adder kwijt. Na 
een tijdje dit te hebben geobserveerd ben ik eerst even verder 
gelopen om te zoeken naar argusvlinders. 

Na ongeveer 15 minuten kwam ik terug bij de boom en zag ik een 
adder met de staart uit de onderste holte hangen, zeer waarschijnlijk 
de tweede adder, die toch ongezien door ons in de onderste holte 
gekropen was. Hij leek achterwaarts er niet goed uit te kunnen 
komen en zocht steeds houvast met zijn staart. Hij ging een aantal 
malen weer bijna helemaal terug de holte in. Ik zag dat hij daarbij 
een dode jonge pimpelmees in zijn bek had. Uiteindelijk vond hij 
toch grip en liet zich abrupt uit de holte vallen, zich vasthoudend 
met zijn staart. Daarna heb ik hem met rust gelaten. 

Jaring Roosma

Deze adderman klimt naar het nest van een pimpelmees 
in een boomholte en vangt daar een jonge pimpelmees, 
Merskenheide 19 mei 2019. (Foto's: Jaring Roosma)
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Op 22 juni 2019 vond de 7e editie van de Werkgroep Adder-
onderzoek Nederland (WAN)-dag plaats. We waren te gast bij 
Staatsbosbeheer Veluwe. Tijdens deze editie gingen acht WAN-
ners en de SBB-boswachter ’s ochtends op De Regelbergen op 
zoek naar het zomerhabitat van de adder. Het zomerhabitat van 
de adder op De Regelbergen ligt vermoedelijk in de bosranden 
en/of open bossen die rijk zijn aan bosbesvegetaties (zowel rode 
als blauwe). Maar het zomerhabitat in dit gebied is nog niet 
aangetoond. Een heuse uitdaging dus, zeker omdat dit voorjaar 
maar weinig adders zijn waargenomen bij de hibernacula en 
paringplaatsen op de hei. Helaas werden geen adders gevonden. 
Ondanks dat het snel warm werd, werden nog wel drie gladde 
slangen en een aantal levendbarende- en zandhagedissen 
waargenomen. 

’s Middags volgde een programma met overleg en presentaties 
in het mooie, authentieke Jachthuis van Staatbosbeheer 
Veluwe. Interessant was de presentatie over de continuïteit 
van het adderonderzoek dat de door de WAN in de diverse 
gebieden wordt uitgevoerd. Belangrijk was dat weer eens werd 
aangetoond hoe bepalend het is om de lengte en het gewicht 
vast te leggen voor correcte analyses bij populatieonderzoek. 
Ook het toepassen van het aantal velduren inclusief daarin 
verwerkt het aantal veldbezoekers (en dus niet het aantal 
veldbezoeken!), is van belang voor juiste analyses.

Bijenhotel ook 
voor hagedissen
In de tuin van ons Bezoekerscentrum De Hoep staan nog enkele 
bijenhotels op een bestemming te wachten. Een ervan werd deze 
zomer als snackbar of tijdelijke woonruimte gebruikt door een 
hagedis.

Waar een bijenhotel al niet goed voor is.

Natasja Nachbar
Boswachter PWN

Al met al kijken we terug op een geslaagde en, niet onbelangrijk, 
een gezellige WAN-dag. Alle WAN-vrijwilligers hartelijk 
dank voor jullie inzet en dank aan Staatsbosbeheer voor hun 
gastvrijheid!

Wilco van den Berg & Raymond Creemers
Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN)
Meer informatie: www.ravon.nl/wan

WAN-dag 2019 op de Regelbergen

Groepsfoto van de tijdens de WAN-dag aanwezige leden, 
22 juni 2019. 


