
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg Kring Venray 
 
Donderdag 23 januari a.s. wordt een lezing gehouden door Ton Lenders in Gemeenschapshuis De 
Oesterham in Oostrum. 
 
Uit de geheimzinnige wereld van Hazelworm en Gladde slang, de twee minst bekende reptielen 
uit het Meinweggebied  
door Ton Lenders 
 
Het Meinweggebied is 
landelijk bekend om zijn 
rijkdom aan reptielen en 
amfibieën. Zelfs in West-
Europa neemt het gebied voor 
deze soortgroepen een 
bijzondere positie in. De Adder 
is, hoewel het dier zelden 
wordt gezien, ongetwijfeld het 
meest bekend bij het grote 
publiek. Maar er leven nog vier 
andere soorten reptielen in het 
Nationaal Park. De 
Levendbarende hagedis en de 
Zandhagedis zijn daarvan het 
gemakkelijkst waar te nemen.  

                  Gladde Slang, Meinweg (foto Patrick Palmen) 
 
Hazelworm en Gladde slang hebben daarentegen een zeer verborgen levenswijze en worden zelden 
door de bezoekers van het gebied gespot. Met behulp van platen die in het terrein worden uitgelegd, 
zijn de dieren wat gemakkelijker te bestuderen en geven ze langzaam hun geheimen prijs. De lezing 
gaat in op het onderzoek dat de laatste jaren aan de Hazelworm en de Gladde slang in het 
Meinweggebied is verricht. 
De Hazelworm is een pootloze hagedis. Ze komt veel meer voor dan gedacht, maar het dier houdt zich 
overdag schuil onder de vegetatie. Verrassenderwijs blijken vooral oude verruigde akkers 
aantrekkingskracht op de dieren uit te oefenen. Waarschijnlijk vinden ze in dit soort biotopen meer 
voedsel dan in de arme heide. De dichtheden van Hazelwormen kunnen in goede terreinen hoog 
oplopen. De biologie van de soort wordt uitgebreid besproken en geeft een verklaring voor hun 
bijzondere levenswijze. 
De Gladde slang is mogelijk nog minder bekend. Toch neemt deze soort, waarschijnlijk onder invloed 
van de klimaatsverandering in het Meinweggebied toe. Deze echte slang leeft vooral van muizen en 
hagedissen, maar kan ook een Adder verorberen. Het is een echte wurgslang en heeft dus een 
ongevaarlijke beet. Recent is een methode ontwikkeld waarmee de dieren individueel  kunnen worden 
herkend. Daardoor is het mogelijk de dieren in het terrein te volgen en wordt hun manier van leven 
stapje bij stapje ontrafelt. 
Alle onderzoek staat in het teken van het beheer. Met de resultaten van de studies kan het Nationaal 
Park zodanig ingericht worden door Staatsbosbeheer en de gemeenten Roermond en Roerdalen dat 
deze bijzondere reptielen voor het Nationaal Park behouden blijven. Het onderzoek wordt mogelijk 
gemaakt door de Natuurkwaliteitsimpuls NP De Meinweg en wordt mede ondersteund door de 
provincie Limburg. 
 
Iedereen die geïnteresseerd is, is op deze avond van harte welkom, leden en niet leden  
 
De locatie is: 
Gemeenschapshuis De Oesterham in Oostrum 
Tijdstip aanvang: 20.00 uur . De avond zal rond 22.00 uur afgelopen zijn.  
Uiteraard is er in de pauze en na afloop tijd om onderling bij te praten en vragen te stellen.  


