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Gevaarlijke oversteek op de  
Edese Hei ontdekt
Al vaker is er geschreven over de vele fietspaden door 
natuurgebieden en de verkeersslachtoffers die het 
oplevert. Vooral de avontuurlijke maar kwetsbare jonge 
dieren overleven een oversteek vaak niet. Ik ontdekte 
vorig jaar op de Edese Hei een nieuwe barrière. Eentje 
waar je niet zo snel over nadenkt, maar die toch erg 
lastig is voor met name jonge slangen.

Even terug naar eind september vorig jaar. Het was een 
prachtige zonnige zondag in de nazomer, lekker warm. Ik 
ging naar de Edese Heide. Terwijl we ons over een betonnen 
fietspad door het gebied verplaatsten, zag ik plotseling een 
jonge gladde slang van hooguit een paar weken oud het 
fietspad over glijden. Ik brulde mijn waarneming over het 
fietspad, waarop het beestje nog net door mijn voorligger 
ontweken kon worden. Intussen kroop het slangetje al van 
het fietspad af. Gevaar geweken, zou je denken. Maar zover 
was het nog niet. De jonge gladde slang had de grootst 
mogelijke moeite met het mulle zand.

Naast het fietspad ligt namelijk een breed mul zandpad, 
op rustige dagen gebruikt door de grote voertuigen van 
defensie. De jonge gladde slang woog hooguit een paar gram 
en was slechts zo’n vijftien centimeter lang. Ondanks dat 
dit slangetje het avontuur al was aangegaan, was het diertje 

nog niet erg mobiel en daardoor kwetsbaar. Een uitgesleten 
voetafdruk was bijna al te veel om tegenop te klimmen. Met 
de zandkorrels mee rolde hij weer naar beneden.
Toch moest het moeilijkste gedeelte van het ‘gevecht’ nog 
komen. Het zandpad was door de zware voertuigen diep 
uitgesleten, waardoor het laatste stuk naar de hei voor 
de kleine gladde slang totaal onbegaanbaar was: een stuk 
van bijna een halve meter onder een hoek van ruim 45 
graden van mul zand. Voor een grote slang al een uitdaging, 
voor zo’n jong onmogelijk. Ik hoopte dat hij het nog op 
eigen kracht zou halen, maar toen hij een paar keer naar 
beneden gegleden was besloot ik hem met mijn vinger te 
ondersteunen zodat hij weg kon komen. Dat bleek echter nog 
niet voldoende om omhoog te klimmen. Daarom heb ik het 
slangetje opgepakt en in de relatieve beschutting van de hei 
vrijgelaten.

Deze keer had het verhaal met een beetje hulp een goede 
afloop, maar tijdens het langdurige geslinger over het pad 
was het diertje ook een makkelijke prooi voor bijvoorbeeld 
vogels. De slang in kwestie had nog ver over het pad moeten 
kruipen voor hij erin geslaagd was een veilig onderkomen te 
vinden. Hoe vaak zou het fout gaan?

Jan-Freerk Kloen

Commentaar

De jonge gladde slang probeert tevergeefs tegen de 
steile kant van mul zand op te klimmen.

Kijk hoe klein een gladde 
slang van enkele weken 

is vergeleken met de 
zandkorrels. Zelfs een 

voetafdruk is een obstakel!


