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Het is elke keer weer spannend om een reptielen-
meetnetroute te tellen. Hoe ligt het gebied erbij? Wat gaat 
de score vandaag zijn? En eerlijk: nieuwe soorten zal je niet 
snel vinden. Reptielen verplaatsen zich niet zo vlot en de 
gebiedskennis is vaak al groot. Toch kan je af en toe een 
verrassende waarneming doen, zoals Rob Andriessen en ik 
deden eind augustus 2021.

Het was ons eerste jaar Kootwijkerveen, een gebied met een 
schitterende hoogveenvegetatie en vijf soorten reptielen. De 
gladde slang was tien jaar geleden voor het eerst en laatst 
in het meetnetportaal ingevoerd, dus die hadden we helaas 
afgeschreven. Op waarneming.nl was de soort nooit gemeld.

Maar toch, toen we op een dag bovengemiddeld veel gladde 
slangen zagen op onze andere telroute, werden we in de middag 
enorm verrast. We waren de ronde pas net begonnen, toen Rob 
plotseling riep dat hij een gladde slang zag. En ja, een volwassen 
vrouwtje probeerde weg te komen in de hei. Dus hij zat er nog, al 
jaren onder de radar. Soort nummer zes!

Maar dat was nog niet alles. Want één slang is nog geen populatie, 
zeker als de soort jarenlang niet gezien is. Twee weken later liep 
ik echter weer een telrondje door het gebied en stuitte zo’n 100 
meter van de eerste vindplaats op een juveniele gladde slang. Het 
was matig weer, maar het baby’tje wilde toch de zuinige warmte 

opvangen. Toen ik door mijn camera keek zag ik dat het kleine 
beestje niet alleen was. Het opgerolde drolletje bleek twee kopjes 
te hebben. Twee baby’s! Aan de andere kant van het grote ven 
vond ik nog een juveniele gladde slang. Er moeten zeker twee 
gladde slangen jongen gekregen hebben, dat kan niet anders.

We hebben serieus overwogen beschuit met muisjes te halen, 
maar de winkel was toch net te ver weg. Maar wat een prachtig 
eind van een eerst monitoringsjaar in een nieuw gebied!

Jan-Freerk Kloen

Diergaarde Blijdorp ontvangt met enige regelmaat 
houtsnippers voor de houtsnipperkachel die de verwarming 
van het Afrikaanse Savannehuis voor zijn rekening neemt. 
Tijdens het lossen van de snippers werd een kleine ringslang 
tussen de snippers gezien.

Het diertje is opgevangen door een dierverzorger en in de 
quarantaine geplaatst. De snippers kwamen van een houthandel 
uit het Gelderse Lienden. Na telefonisch contact met de 
provincie is besloten het dier zo snel mogelijk terug te zetten 
in de omgeving van de houthandel. Volgens de medewerkers 
werden daar wel eens vaker slangen gezien. Het is echter niet 
uit te sluiten dat dit dier via een partij hout in Lienden terecht 
gekomen. De dag na de vondst in Blijdorp is het diertje weer 
losgelaten in Lienden in een veld met struiken, gras en een 
greppel die vol stond met onder andere lisdodde.
https://waarneming.nl/observation/253095357/ 
 
Mark de Boer

Nieuwe soort tijdens de monitoring

Twee jonge gladde slangetjes in het Kootwijkerveen, voor 
het eerst in tien jaar. (Foto: Jan-Freerk Kloen)

(Foto: Diergaarde Blijdorp)

Ringslang tussen de snippers


