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Op vrijdag 4 september 2020 kreeg ik van mijn buurjongen een 
foto van een dode slang met daarbij het bericht: ‘’Op de manege 
in de straat is een dode slang gevonden, wellicht even langs gaan 
om een kijkje te nemen?’’. Toen we op locatie aankwamen zijn we 
gaan zoeken op de plek waar de foto was gemaakt. Na enkele 
minuten trof mijn buurjongen het dier aan in de mestkuil. In 
eerste instantie wilde ik er zelf inklimmen om hem eruit te 
halen maar mijn buurjongen hield me nog net op tijd tegen 
door een riek te pakken waarmee ik het beest eruit kon halen. 
Eenmaal in mijn handen, had ik geen idee welke soort het kon 
zijn. In de omgeving Neunen komen geen inheemse slangen 
voor. Toen ik er eens goed over nadacht hoe het beest hier was 
gekomen vermoede ik dat hij wellicht meegelift was met het 
hooi van de manege. Door de kleur van het dier, het patroon 
achter op de kop en de ogen van het dier dacht ik al vrij snel 
aan een geelgroene toornslang (Hierophis viridiflavus). Ik heb  
aan meerdere mensen gevraagd wat het zou kunnen zijn. En de 
meesten zeggen, net als ik, dat het die soort is. 

Bas Raaijmakers 

Platte toornslang?!

Datum Aanvang Locatie Titel

14-16 mei 2021 na zonsondergang Tuinvijvers of sloten Zaklampsafari (tuintelling.nl/evenementen/avondtelling)

1-3 oktober 2021 17.00 u Overijssel RAVON-Vissenweekend

13 november 2021 09.30 u Nijmegen RAVON-dag

Zodra het weer mag zullen er de komende maanden weer veel excursies en andere activiteiten gepland worden: kijk voor 
actuele informatie op de activiteitenpagina op de RAVON website!
Wilt u uw activiteit(en) opnemen in deze nieuwsbrief, geef dit dan door aan de redactie: k.joosten@ravon.nl

Activiteitenoverzicht

RAVON-inventarisatie-
weekenden 2021

Jaarlijks organiseert RAVON in het Hemelvaartweekend 
een reptielen en amfibieën inventarisatieweekend en 
in het najaar een vissen inventarisatieweekend. Beide 
weekenden zijn in 2020 helaas geannuleerd vanwege 
de Corona-pandemie en ook in 2021 komt er geen 
Hemelvaart-inventarisatieweekend. Het is nog niet 
zeker of het vissenweekend in 2021 wel kan doorgaan. 
Dit kan alleen wanneer het aantal besmettingen fors 
daalt en de anti-Coronamaatregelen het toestaan.

Wij hebben wel alvast een accomodatie gereserveerd voor het 
vissenweekend dat gepland staat voor 1 t/m 3 oktober 2021 in de 
Provincie Overijssel (Standplaats Hellendoorn). 
Zodra meer bekend is over het wel of niet doorgaan van het 
vissenweekend dan maken we dit bekend op social media en via 
www.ravon.nl/vissenweekend

(Foto: Fabrice Ottburg)


