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Adder terug in Groningen!

Verbrande adder

De enige Nederlandse gifslang, de adder, is terug in Groningen. 
Twee buitenvrijwilligers van Het Groninger Landschap spotten 
het vrouwtje van ongeveer 50 cm tijdens werkzaamheden in het 
uitgestrekte natuurgebied ten oosten van de Vesting Bourtange 
(zie kaartje). Het Groninger Landschap is bijzonder blij met deze 
gast, want de adder komt sinds enkele decennia niet meer voor 
in de provincie.

Het is niet precies bekend waar dit vrouwtje vandaan komt. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft ze de oversteek gemaakt vanuit 
Duitsland. In Duitsland zijn adders aanwezig in terreinen op 
een paar kilometer van de grens. De komst van de adder wijst 
erop dat ze zich thuis voelt in het terrein van Het Groninger 
Landschap. Het gebied bestaat uit heideschraal grasland met 
struwelen. Van nature heeft het gebied de neiging zich te 
ontwikkelen tot een uniform bosgebied maar koniks, schapen en 
geiten houden het terrein open en zorgen er voor dat plantjes als 
struikheide, klokjesgentiaan en steenanjer zich er thuis voelen. 
Het is nu moeilijk voor te stellen dat een groot deel van het 
gebied 10 jaar geleden nog landbouwgrond was. 

De Groningers hoeven beslist niet te vrezen voor deze nieuwe 
bezoeker. Adders zijn giftig, maar zeker niet agressief of 
gevaarlijk wanneer ze met rust worden gelaten. Voelt een adder 
trillingen, wat de komst van mensen of vijanden verraad, dan 
kiest dit reptiel juist razendsnel het hazenpad.

Silvan Puijman, Groninger Landschap

Vindplaats adder bij Bourtange. (Kaart: Google Maps)

Adder met duidelijke brandwonden op haar achterlijf. (Foto: Stephan Sneijder)

Op de Veluwe, in de omgeving van Kootwijk, heeft in 2013 een 
heidebrand plaatsgevonden. Qua oppervlakte was de brand 
niet groot maar wel zeer intens. Twee weken na de brand was 
ik in het gebied en trof er twee lelijk verbrandde adders aan. Ze 
waren er zo slecht aan toe dat ik de overlevingskansen van beide 
slangen klein achtte. Mijn verbazing was daarom groot toen 
ik half september van dit jaar, twee jaar na de brand, één van 

deze adders (vermoedelijk een vrouwtje) in dezelfde omgeving 
terugvond. Ze zag er nog steeds zwak uit, zat erg ruim in haar 
vel, maar ze had het overleefd. Ik hoop haar over een paar jaar 
nog eens te kunnen fotograferen. 

Stephan Sneijder


