
Na Steppeslang, ook Koningsslang in duinen 
Meijendel aanwezig 

Lezers van deze Nieuwsbrief zullen zich het bericht en de foto herinneren van een
doodgereden Steppeslang, uitgezet in Meijendel, (Nieuwsbrief 39).
Welnu, daar bleef het niet bij. Korte tijd later stuurde beheerder G.A. ten Napel opnieuw
een bericht over een incident met een slang, weer een exoot.

Duinwachter
Op 23-09-2007 omstreeks 13.25 uur kreeg 

Duinwachter Alberto Carracedo een 
telefonische melding van collega L. Loijenga 

over een gezin dat een slang gezien had. Het 
gezinnetje was naar het bezoekerscentrum 

gegaan. Deze vertelden dat tijdens een 
wandeling door de duinen, ze van zeer dicht 

bij een zwarte met witte streepjes slang gezien 
hebben. Toevallig was bij het 

bezoekerscentrum de heer Aad Oudriesen, lid 
van SERPO en deze vertelde dat de 

omschrijving van de slang wees op een 
koningsslang. “Deze slang is niet giftig” zei

hij.

DZH-Natuurbedrijf onderneemt actie
De heer Ten Napel van DZH Natuurbedrijf is 
uiteraard onaangenaam verrast: “Wat moeten 

we met deze praktijken? Dat is nu al de tweede
exoot in een maand tijd die in contact met 

mensen komt. En ik maar verkondigen dat er 
in Meijendel geen slangen voorkomen”

DZH Natuurbedrijf laat het er niet bij zitten:

“We gaan een dossier aanleggen betreffende
de illegale slangen in het duin. Er zijn 

namelijk langs de hele kust verdachte situaties 
van het voorkomen van soorten die zich daar 

niet "zomaar" vanzelf kunnen vestigen. 
Misschien vinden we een opening naar een 

dader. De explosieve groei van het aantal 
boomkikkers in onze Helmduinen, De vestiging

van de Boomkikker op Lentevreugd, de 
Steppeslang, een Koningsslang  de 

Vroedmeesterpad......”

De jaarlijkse BVD-excursie voor 
Zuidhollandse monitoorders volgend

voorjaar, wordt waarschijnlijk in het kader
van deze actie gepland. Want, wij werken
graag mee om het mysterie van de exotische
slangen te onderzoeken (AZ)

Wordt vervolgd
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Lampropeltus getula, de Gewone 
Koningsslang is een wurgslang
en niet giftig. Hij eet 
knaagdieren, vogels, ook 
vogeleieren, en hagedissen. 
Grote, of tegenstribbelende 
prooien worden eerst gewurgd.
Deze slang is bij 
terrarriumhouders zeer populair 
om mee te kweken.


