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kortom uit het veld

Kansen voor de 
heikikker 
De heikikker is zowel landelijk 
als internationaal beschermd 
via diverse wetten en 
conventies. Als de heikikker 
aangetroffen wordt op een 
plek waar wij wegen, huizen 
en bedrijventerreinen willen 
bouwen, of meren willen 
graven, dan ontstaat er een 
probleem. Als oplossing 

wordt dikwijls gekozen voor 
wegvangen en overplaatsen, 
zonder dat bekend is of dit 
wel werkt. Dit probleem 
ontstond ook in Groningen. 
Men was daar begonnen 
met het bedenken van een 

hele nieuwe stad, compleet 
met werkgelegenheid en 
recreatiemogelijkheden. 
Op twee plekken in het 
plangebied bleken heikikkers 
voor te komen. RAVON heeft 
geadviseerd hoe hiermee 
om gegaan zou moeten 
worden. In opdracht van de 
projectontwikkelaar is enkele 
jaren achtereen gewerkt 
aan de uitvoering van de 
plannen voor het behoud van 
de heikikker. Deze ervaring 
was de inspiratie voor een 
nieuw verhaal dat, net als de 
vorige over de levendbarende 
hagedis, de rugstreeppad 
en de gladde slang, in 
boekvorm wordt uitgebracht. 
Behalve de heikikker zijn de 
hoofdrolspelers een veldwerker 
en een projectontwikkelaar. 
Naast het verhaal worden 
op aparte pagina’s 
wetenswaardigheden over de 
heikikker gegeven en zijn veel 
foto’s opgenomen. 

Eerder verschenen in dezelfde 
serie: “De tocht van een 
jonge hagedis” (2005), “Een 
rugstreeppad in de polder” 
(2006) en “Het verborgen 
bestaan van de gladde slang” 
(2008).

Het nieuwe boek: “Kansen voor 
de heikikker” zal omstreeks mei 
2012 verschijnen en kan dan 
via de RAVON website (winkel) 
besteld worden. 

Arnold van Rijsewijk

Stevige maaltijd voor  
gladde slang
Tijdens een algemene monitoringsronde naar onder andere het 
voorkomen van reptielen op de hoogveenkern van het natuurgebied 
“De Engbertsdijksvenen” deden we een voor ons bijzondere 
waarneming. We hadden al een aantal juveniele en volwassen 
adders en levendbarende hagedissen waargenomen, toen we een 
gladde slang zagen die in een aparte houding lag. Na een en ander 
wat beter te hebben bekeken, zagen we dat deze gladde slang een 
juveniele adder in de wurggreep had. Tijdens het wurgen werd ook 
al een begin gemaakt met het naar binnen werken. We hebben snel 
een aantal foto’s gemaakt en de slang weer met rust gelaten. Op de 
terugweg van de route zagen we dat de adder al voor de helft naar 
binnen was geschoven, het staartdeel van de adder bewoog nog 
steeds. Mede door deze toch wel bijzondere waarneming, was het 
een zeer geslaagde reptielenochtend. 

Rick Ruis en Roy Dear
Medewerkers Staatsbosbeheer Twente

Kiezen voor digitaal ontvangen helpt 
RAVON bezuinigen
In een tijd van bezuinigen willen wij U, onze donateurs en vrijwilligers, vragen 
of U ons wilt helpen de druk- en verzendkosten te verlagen. U kunt er voor 
kiezen onze informatie (brieven), tijdschrift en/of nieuwsbrieven schubben 
& slijm voortaan digitaal te ontvangen. Wilt u hieraan deelnemen, stuur dan 
uw emailadres naar: kantoor@ravon.nl en vermeld welke zaken u voortaan 
digitaal wilt ontvangen.
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