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De gladde slang
Ervaringen met een mysterieus reptiel
Op de RAVON-dag 2019 is het boek gepresenteerd dat op
initiatief van Arnold van Rijsewijk en met medewerking
van Jelle van Aalst & Jeroen van Delft is gemaakt. Aan
dit initiatief kende RAVON in 2018 de Stimuleringsprijs
toe. Ook het Prins Bernard Cultuurfonds droeg bij. Op de
RAVON-dag stelde ik Arnold drie vragen naar aanleiding
van het boek.
Hoe raakte je aan de gladde slang verslingerd?
Rond 1996 bleek er weinig bekend over de actuele toestand
van de gladde slang in Noord-Brabant, met uitzondering
van de Peel. Om meer gegevens te verzamelen nam Jeroen
van Delft het initiatief om een provinciale werkgroep
gladde slang op te richten. Ik nam twee gebieden voor
mijn rekening. Tientallen zoektochten onder allerlei
omstandigheden leverden niks op. Ik kende het zoekbeeld
niet, wist niet goed wanneer ze actief waren en van welke
landschapselementen ze vooral gebruik maakten. Via
contacten met allerlei mensen met meer ervaring, vormde
zich langzaam een beeld. Na drie jaar zoeken vond ik mijn
eerste gladde slangen en was ik verkocht!
En dan nu een boek?
We krijgen nog steeds veel vragen over bijvoorbeeld het
vinden van deze soort, habitats en beheer. Ik bedacht
dat het erg fijn zou zijn geweest als wij toen meer
informatie hadden gehad. Daarom wilde ik na twintig
jaar inventarisatie, monitoring en beheeradvisering onze
ervaringen vastleggen, zodat anderen daarvan kunnen
profiteren.
Hoe hoop je dat het gebruikt gaat worden?
Het is een breed opgezet en rijk geïllustreerd boek
geworden. Ik hoop dat dat enthousiasmerend werkt richting

vrijwilligers en beheerders die deze soort nog niet goed
kennen. Dat mensen er antwoorden vinden en daardoor
de soort beter kunnen inventariseren of monitoren en de
leefgebieden nog beter gaan beheren.
Kris Joosten
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