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REPTIELEN

Algemeen De hazelworm is een pootloze hagedissoort die maximaal 40 cm lang wordt. 
Jonge dieren zijn lichter van kleur met zwarte lengtestrepen. Hij leeft in open bossen, 
bosranden, heidevelden en voedselarme, grazige vegetaties. De hazelworm verblijft het 
grootste deel van de tijd diep in een strooisellaag of in de grond en houdt een winter-
slaap. Het voedsel bestaat vooral uit naaktslakken en regenwormen. Deze hagedis kan 
wel tien jaar oud worden en plant zich traag voort. Het vrouwtje krijgt pas in haar derde 
levensjaar jongen en slaat daarna geregeld een jaar over. In Nederland komt de soort 
voor op zand- en lössgronden, zoals de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en Zuid-Limburg.

Amersfoort
Waargenomen Hazelwormen komen uitsluitend voor aan de zuidwest en zuidkant van 
Amersfoort. Waarnemingen zijn de laatste jaren gedaan in de bermen van de PON-lijn, 
op landgoed Nimmerdor, in de buurt van het Belgenmonument en in de berm van de 
spoorlijn Utrecht-Amersfoort.
Ontwikkeling +
Tips voor waarnemen In mei heb je waarschijnlijk de meeste kans om de hazelworm 
te zien. Op een warme dag, kort na een regenbui, gaan hazelwormen vaak zonnen op 
bospaden. Ook zijn ze te vinden onder bijvoorbeeld platen en dakpannen die in grazige 
vegetaties zijn achtergelaten.

Toekomst Er is sprake van een matige toename van de hazelworm in Nederland en mo-
gelijk ook rondom Amersfoort. Het lijkt waarschijnlijk dat de soort op de Utrechtse Heu-
velrug kan profiteren van het omvormen van bos naar heide. Deze omvorming wordt 
hier op veel plaatsen uitgevoerd. Het is belangrijk dat de leefgebieden met elkaar ver-
bonden blijven en dat er zo weinig mogelijk verkeersslachtoffers vallen. Je kunt hier zelf 
aan bijdragen door, als je in het voorjaar in het bos fietst, te letten op zonnende hazel-
wormen en om deze ‘takjes’ heen te fietsen. 

Hazelworm Anguis fragilis

www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/hazelworm
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Algemeen De levendbarende hagedis is een relatief kleine hagedis die maximaal 18 cen-
timeter lang wordt. Kort na de winterslaap begint de paartijd (april/mei). Het vrouwtje 
legt geen eieren maar broedt deze uit in haar lichaam, vandaar de naam. Zij krijgt vier tot 
acht jongen in de late zomer. Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten, wormen en 
spinnen. De levendbarende hagedis houdt van vochtige leefgebieden met open plekken 
om te zonnen en mogelijkheid om zich te verstoppen. In Nederland komt de soort vooral 
voor in heide, hoogveen, open bossen, ruige graslanden, bermen en bepaalde plekken in 
de duinen. In het buitenland leeft de soort zelfs tot op 2500 meter hoogte.

Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort komt de soort alleen beperkt voor op het militaire terrein 
Oude Kamp. In grotere aantallen alleen buiten de gemeentegrenzen, vooral op Landgoed 
Den Treek, en in mindere mate op het militaire terrein Vlasakkers. Vóór 2010 ook waar-
genomen op het golfterrein de Hoge Klei, maar het is niet bekend of ze daar nog zitten. 
Ontwikkeling =  lijkt zich rondom Amersfoort te kunnen handhaven
Tips voor waarnemen In het voorjaar bij zonnig, niet te warm weer. ‘s Zomers in de och-
tend en namiddag en op de eerste zonnige dag na regenachtig weer. Kijk naar open plek-
ken in de begroeiing en dood hout waarop de zon schijnt. Wees alert op geritsel. En loop 
heel behoedzaam, de soort is zeer gevoelig voor bodemtrillingen en vlucht dan.

Toekomst De laatste tijd zijn de aantallen in Nederland afgenomen. Verdroging en ver-
snippering van leefgebieden zijn een bedreiging. De aanleg van nieuwe verbindings-
zones, zoals het ecoduct de Boele Staal (2016), maakt uitwisseling van de soort mogelijk 
tussen Vlasakkers en Oude Kamp. Op minder geschikte plekken waar de soort wordt 
aangetroffen is het neerleggen van dood hout, het verruigen van heideranden en het 
verbreden van bermen van bospaden zinvol. Niet alleen de levendbarende hagedis is ge-
baat bij open bospaden als zonneplek en verbindingszone, ook andere dieren maken hier 
graag gebruik van.

Levendbarende hagedis Zootoca vivipara

www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/levendbarendehagedis
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Algemeen Deze niet-giftige slang is vooral te vinden op zonnige plaatsen vlakbij water, 
met ruige begroeiing waar hij zich snel kan verschuilen. De ringslang kan in allerlei typen 
landschap voorkomen: moeras, polder, heide, bos en park. In Nederland komt de soort 
verspreid voor, vooral ten noorden van de grote rivieren. Deze slang kan ruim 1 meter 
lang worden maar de meeste ringslangen zijn kleiner. Aan het begin van de zomer legt 
het vrouwtje haar eieren in een zogenaamde broeihoop: een hoop bestaand uit mest, 
compost en/of ander organisch materiaal. Aan het eind van de zomer komen de jongen 
uit het ei. De ringslang jaagt vooral op kikkers die hij langs de oever vangt. 
 
Amersfoort
Waargenomen De ringslang is de enige in het wild voorkomende slang in Amersfoort. 
De soort komt met name voor in het nattere deel van Het Beekdal en in Birkhoven. Daar 
wordt hij nog wel eens gezien bij de dierentuin. Ook in Park Schothorst is de slang waar-
genomen, maar daar zit geen populatie. Ten westen van Amersfoort is de ringslang te 
vinden in de Eempolder, aan de zuidkant op Landgoed Den Treek en de militaire terreinen 
Leusderheide en Vlasakkers.
Ontwikkeling +  
Tips voor waarnemen Ringslangen houden een winterslaap. Vooral in het voorjaar zijn ze 
vanaf eind maart/begin april goed te zien bij zonnig weer, als je voorzichtig zoekt langs 
oevers.

Toekomst De ringslang kan vrij eenvoudig worden geholpen door aanleg en onderhoud 
van broeihopen. Ook rijk begroeide, ruige oevers zijn belangrijk; dit betekent dat er niet 
tot aan de waterkant gemaaid moet worden. In de heide hebben ze behoefte aan oude 
of vergraste delen. Het verkeer vormt een bedreiging: veel ringslangen worden overre-
den en grotere wegen vormen een barrière. Ringslangen hebben dan ook baat bij goed 
ingerichte faunapassages. De soort profiteert in en om Amersfoort van de verbeterde 
waterkwaliteit, de aanleg van broeihopen en natuurvriendelijke oevers. 

Ringslang Natrix natrix 

97www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/ringslang
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Algemeen De zandhagedis kan ruim 20 centimeter lang worden en heeft een grote kop. 
Het mannetje kleurt in de paartijd deels smaragdgroen. Heidevegetaties vormen het 
belangrijkste leefgebied. Na hun overwintering komen op zonnige dagen in maart de 
eerste zandhagedissen weer tevoorschijn. In april en mei wordt gepaard, waarna in juni 
de eitjes worden begraven op zandige plekjes tot een diepte van ongeveer 10 centimeter. 
De warmte van de zon broedt ze uit en de eerste jongen verschijnen vanaf augustus. De 
zandhagedis eet vooral insecten. De soort komt in Nederland verspreid voor op zand- en 
heidegronden, in de duinen aan de kust en de duinen op Vlieland en Terschelling.

Amersfoort
Waargenomen In Amersfoort leeft de zandhagedis bij de Stichtse Rotonde, de Bernhard-
kazerne, het dierenpark en het militair terrein Oude Kamp. In de omgeving komt de soort 
voor op alle heideterreinen aan de westkant van Amersfoort: bij Monnikenbos, Vlasak-
kers, langs het spoor richting Utrecht. En tevens aan de zuidkant: militair terrein Leusder-
heide en de heidegebieden bij het Hazewater en de Ringheuvels. 
Ontwikkeling +  zowel in als rondom Amersfoort toegenomen
Tips voor waarnemen Stichtse Rotonde (westelijk middendeel), heidegebiedje Monniken-
bos.

Toekomst Als liefhebber van warme gebieden met kaal zand heeft de zandhagedis te lij-
den gehad onder het dichtgroeien en vergrassen van heideterreinen en ander leefgebied. 
Door mildere winters en warmere zomers, in combinatie met soortgericht natuurbeheer, 
gaat het weer beter met de zandhagedis. Ook specifieke maatregelen hebben geholpen: 
meer heide in plaats van bos en het verbinden van grotere heidegebieden door het aan-
leggen van heidecorridors. De populaties in en om Amersfoort lijken nu overal stabiel. 
Echter, door de erg droge zomer van 2018 zijn delen van de heideterreinen verdroogd. Het 
is nog onduidelijk welke invloed dat zal hebben op de zandhagedis.

Zandhagedis Lacerta agilis

www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/zandhagedis
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Algemeen De platte schijfhoren is een kleine zoetwaterslak. Het slakje is maximaal  
6 millimeter breed en hooguit 1 centimeter lang. De slak heeft vijf windingen. De platte 
schijfhoren lijkt veel op de draaikolkschijfhoren. De soort houdt van schoon, zoet water 
met veel waterplanten. Zo leeft hij soms op de wortels van lisdodde, maar ook graag 
tussen gele plomp of waterlelie. Hij wordt waarschijnlijk niet veel ouder dan een jaar. 
De piepkleine eitjes worden in het vroege voorjaar gelegd. In twaalf dagen ontwikkelen 
de embryo’s zich dan tot slakjes. De platte schijfhoren is in de vorige eeuw erg achteruit-
gegaan en komt nog maar zeer sporadisch voor in Nederland.
 
Amersfoort
Waargenomen In en vlakbij Amersfoort zijn er geen waarnemingen meer gedaan van 
de soort. Wel is in het gebied ten noorden van Amersfoort de soort nog waargenomen 
in 2012. 
Komt vermoedelijk voor Mogelijk komt het slakje voor in de beken in de Gelderse Vallei of 
bijvoorbeeld in de natuurgebieden De Schammer of Bloeidaal.
Ontwikkeling ?  
Tips voor waarnemen Het is echt een soort waar je naar moet zoeken. Omdat slakken veel 
op elkaar lijken, moet je vervolgens ook heel goed kijken. Gebruik hierbij een vergroting 
van minstens 15x.
 
Toekomst Als de waterkwaliteit verder vooruitgaat en er minder meststoffen in het 
slootwater terecht komen, zal de platte schijfhoren in de toekomst wellicht meer voor-
komen.

Platte schijfhoren Anisus vorticulus

www.anemoon.org/flora-en-fauna/soorteninformatie/soorten/id/826/platte-schijfhoren 99


