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DE KEMPEN
Land van de Gladde Slang

Het was ideaal gladde-slangenweer toen we op
7 & 8 augustus De Kempen bezochten, en we
het geluk hadden om daar de eerst-geboren
jonkies van de gladde slang te mogen zien.
Op 7 augustus was alles “nog rustig”. Op
diverse terreinen in De Kempen werden dikke,
nog zwangere vrouwtjes  gezien, die baadden
onder de versluierde zon.

Ideaal weer op de
Cartierheide, zon en

sluierwolken. We zagen
drie gladde slangen

waaronder een zwanger
vrouwtje. Op de foto zijn

Jap Smits en Sjaak
Vorstermans te zien en
Ingo Janssen, gemaakt

door Domin Dalessi.

Overzicht van de
plagselrand waar we de

vrouwtjes en jonge
gladde slangen zagen.

Links op de foto Michel
Pijs; op de achtergrond
Kees van Limpt. In het
midden Annie en Ingo

die fotoos maakt
Foto van Domin Dalessi.

Op 8 augustus ‘s-morgens werden de eerste
jongen gezien, en aan het eind van de middag
waren inmiddels een twaalftal jonkies te
bewonderen tussen zeven vrouwtjes, die deels
gebaard hadden en deels nog zwanger waren.
Wat een feest!
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De jonge gladde slangetjes vinden genoeg houvast
op randjes en in spleten en holletjes van de
plagselwand. Foto van Ingo Janssen.

Tongelen
De juvenieltjes lagen in kluitjes met elkaar en
gingen ook apart, al tongelend, op verkenning
uit, om vervolgens een holletje binnen te
glijden en daar ook weer uit te komen. Dan zag
je eerst een miniscuul klein tongetje met het
kopje te voorschijn komen. Je raakte gewoon
niet uitgekeken. Zo mooi.

Tijd van geboorte
Het was dit jaar weer vroeg, maar niet extreem
vroeg, dat jonge gladde slangen het levenslicht
zagen. Vroeggeboren jongen hebben een betere
overlevingskans dan jongen die laat,
bijvoorbeeld pas in september, worden
geboren.

Staatsbosbeheer houdt de vinger aan de
pols
Het gaat goed met de gladde slang in De
Kempen en, oostelijker, in De Peel trouwens
ook. Staatsbosbeheer heeft de soort hoog in
het vaandel staan. Met man en macht wordt
gewerkt aan het optimaliseren van diverse
habitats en Staatsbosbeheer wil ook graag
bijdragen aan de realisatie van
verbindingszones tussen de de diverse
uiteengelegen heides, zoals aangegeven is in
het Beschermingsplan voor de gladde slang in
Noord-Brabant (van Delft & van Rijsewijk,
2006). Die verbindingszones willen nog niet
van of uit de grond komen, omdat naast
Staatsbosbeheer ook andere organisaties, zoals
Rijkswaterstaat, hier moeten meewerken. Het
ontbreekt nog aan geld voor een coördinator
die de plannen vlot trekt.

Annie Zuiderwijk
Met dank aan de monitoorders en
vrijwilligers die meewerkten aan drie
prachtige dagen in het veld:
Jap Smits (SBB)
Sjaak Vorstermans (SBB)
Piet Zegers (SBB)
Wilrie van Doorn
Michel Pijs
Kees van Limpt
Stephan Bucholz
Domin Dalessi
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