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De afgelopen tijd worden er steeds meer meldingen 
gemaakt van slangen in huizen in Nederland. Dit zijn 
vrijwel altijd ontsnapten huisdieren. De dierenambulance 
of mensen die ervaren zijn met slangen worden hiervoor 
opgeroepen om deze slangen veilig weg te halen. 
In Suriname is er geen speciaal team hiervoor terwijl 
meldingen van slangen in huizen en tuinen in Paramaribo 
kunnen oplopen tot wel 10 per dag tijdens het regenseizoen! 

En dit zijn geen huisdieren maar wilde dieren! In Suriname leven 
ongeveer 100 verschillende soorten slangen, waarvan er 12 (zeer) 

giftig zijn. Dat de inwoners van Suriname ze geregeld tegen 
komen is dan ook geen verrassing. Helaas zijn veel inwoners 
bang voor deze dieren en is er nog te weinig kennis over welke 
slangen wel of niet giftig/gevaarlijk zijn. Dit uit zich vaak in het 
doden van de slang. In zo’n situatie zal een slang er alles aan 
doen om zichzelf te redden, waardoor de kans op een beet alleen 
maar toeneemt, met alle gevolgen van dien. 

Om de veiligheid van zowel de inwoners als van de slangen 
van Suriname te waarborgen is de Stichting Snake Patrol 
Suriname opgezet door Fenne van Esseveldt en Dick Lock (oud 
stagiair RAVON). Deze bestaat uit een team van enthousiaste 
en ervaren vrijwilligers die reageren op een melding van een 
inwoner wanneer er zich een ongewenste slang op het erf of 
in huis bevindt. De slang wordt door een ervaren persoon met 
professionele materialen gevangen en tijdelijk ondergebracht in 
de Snake Shelter in het bos. 

Voordat de slang wordt teruggebracht naar zijn natuurlijke 
habitat, op veilige afstand van mensen, wordt gecontroleerd of 
hij hier fit genoeg voor is. In de toekomst wil de stichting ook 
een onderzoek uitvoeren waarin verplaatste slangen (gedacht 
wordt aan de algemeenste soorten zoals Boa constrictor) worden 
voorzien van een zender. Op deze manier kan het team slangen 
volgen na translocaties en conclusies trekken uit hoe de slang 
reageert op een relocatie.
Daarnaast biedt het team verschillende educatieve werkvormen 
zoals workshops, trainingen en 
lezingen voor een ieder die meer 
wil leren over slangen. Hiermee 
hoopt de stichting de mindset 
van de inwoners ten opzichte van 
slangen op een positieve manier te 
veranderen zodat eerder beschreven 
conflicten voorkomen kunnen 
worden. "The difference between 
fear and beauty is knowledge"

Dick Lock
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Via educatie over reptielen en amfibieën wordt getracht de 
houding ten opzichte van deze dieren positief te veranderen. 
(Foto: Stichting Snake Patrol Suriname)

De landspuntslang (Bothrops atrox) is een gifslang die 
algemeen voorkomt in Paramaribo. (Foto: Dick Lock)

Het hoofddoel van de stichting is om een eigen 
Snake Shelter te bouwen die dient als tijdelijke 
opvang voor de slangen en als educatiecenter. 
Om dit allemaal te realiseren heeft de stichting hulp nodig! 
Kijk op onze website hoe je ons kunt helpen:  
www.snakepatrolsuriname.com

Deze juveniele Boa constrictor 
werd bij iemand op het balkon 
aangetroffen. (Foto: Dick Lock)


