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“ Hopelijk kunnen 

komende generaties 
net zo van de  
natuur genieten” 

Als klein meisje zat het al in mijn bloed. Biologie, ecologie en passie 
voor natuur. Op tv keek ik vooral wildlife series. Mijn hart ging 
sneller slaan van die stoere biologen die op zoek gingen naar kroko-
dillen en slangen. Dat wilde ik ook!

Toen ik zestien was zag ik een oproep om broeihopen om te zetten. 
Dat was mijn eerste kennismaking met ringslangen en RAVON. 
Ik wist niet eens dat er slangen in onze omgeving zaten. Het was 
een warm welkom en al snel woonde ik vele RAVON-weekenden 
bij. Naast het inhoudelijk bezig zijn met deze diersoorten, werd ik 
ook enthousiast door de groep gezellige mensen. 

Zo ben ik verder in het veldwerk gerold. Sinds vijf jaar monitor ik 
samen met een andere vrijwilliger een traject van de WAN 
(Werkgroep Adderonderzoek Nederland). Op een gebied van  
1,1 km² hebben we al 55-60 individuele slangen in kaart gebracht. 
Het eerste jaar vonden we vaak meerdere slangen per dag, maar 
daarna voelden we al snel de gevolgen van de droogte en de lage 
waterstand. De vondsten in de jaren die volgden waren mager.  
Toch zijn we hoopvol. Afgelopen jaren vonden we wel nieuwe 
volwassen dieren. Een goed teken dat de populatie op de  
Gortelse heide in stand blijft!

Ondertussen lopen we met vier vrijwilligers twee nieuwe trajecten 
op de Tongerense Heide. En ik ben ook bezig met het opzetten van 
een nieuw monitoringstraject op het Kroondomein. Ik ben 
benieuwd wat we over een aantal jaren aan gegevens hebben 
verzameld. 

Door al dat wetenschappelijk onderzoek probeer ik mijn steentje 
bij te dragen om zo goed mogelijk voor de natuur te zorgen. 
Hopelijk kunnen komende generaties genieten van de natuur,
net zoals wij dat kunnen.

Yvonne Radstake, vrijwilliger reptielen
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