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Hagedissen worden wel vaker waargenomen achter schors van 
boomstronken, maar van gladde slang zijn hiervan niet veel 
meldingen bij ons bekend. Een bijzonder verhaal dus om te 
delen.

Hoe het ging
Tijdens een avondinventarisatie op 23 juni 2019 rond midder-
nacht met als doel amfi bieën vinden, liepen we op een verharde 
weg richting het dorpje Crocq (Frankrijk). Op de terugweg naar 
Tigouleix zagen we in de berm een eikenhouten boomstronk. 
Omdat bekend is dat soorten als vliegend hert en klein vliegend 
hert zich bevinden in dood eikenhout ontstond het idee 
deze stronk nader te bekijken. Tijdens het verwijderen van de 
boomschors zagen we een levendbarende hagedis en een staart 
die niet van een hagedis kon zijn; door de aanwezigheid van 
ongekielde schubben. 

Ik pakte de staart, wetend dat het geen adder kon zijn. Door 
nog wat schors weg te wrikken kregen we te zien dat het om 
een gladde slang ging. Na het verwijderen van nog wat plakken 
eikenschors kwam eindelijk de kop tevoorschijn en bleek het 
een fors formaat gladde slang te zijn. Tijdens het verwijderen 
van de schors kwamen we nog twee levendbarende hagedissen 
tegen waarvan één recent de staart afgeworpen had. De 
gladde slang voelde erg koud aan maar was nijdig genoeg om 
in mijn middelvinger te bijten. De gladde slang van dichtbij 
bekijkend zagen we een olieachtige gloed over het hele lijf en 
concludeerden dat de slang heel recentelijk was verveld.

Achtergrondinformatie habitat en boomstronk
De eikenhouten boomstronk die in de berm stond, was ongeveer 
een meter hoog horizontaal afgezaagd en ongeveer een 
doorsnede van 60 cm waarvan de binnenste 30 cm uit vermolmt 
hout bestond. De boomstronk diende als bevestiging van het 
prikkeldraad zoals te zien op de foto. De stronk bevind zich in 
hoog gras met duizendblad en distels er omheen, naast een 
begraasd weiland. 

De gladde slang en levendbarende hagedissen bevonden zich 
tussen het dode hout en de schors, hiertussen zat namelijk een 
ruimte van ongeveer 1 tot 2 cm. Wat opviel is dat de ruimte 
ertussen redelijk dampig en warm was, waarschijnlijk omdat het 
overdag vol in de zon staat en dus warmte vasthoudt. De gladde 
slang was inactief en lag opgekruld tussen de boomstronk en de 
schors evenals de levendbarende hagedissen.

Tot slot
Wetend dat het niet correct is reptielen te hanteren (o.a. door 
wetgeving en overdracht ziektes) is het die avond toch gedaan 
om de gladde slang te kunnen determineren en fotograferen, 
excuses daarvoor.

Tekst & Foto's: Floris Evers

Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfi bieën | Meetprogramma's Zoetwatervissen | Reptielen | Amfi bieën

Soort: Gladde slang
Vindplaats: Creuse, La Vilette (200-300 meter noordelijker) D28, 
coördinaten: 45.835955, 2.338678
Datum/tijd: 23 juni 2019 23:33
Temperatuur: 22 oC 
Waarnemer: Floris Evers (stagiaire MBO Aeres Almere)
Co-waarnemers: Saskia Venhuizen, Isabel Van Deijl (stagiaires MBO 
Aeres Almere)
Stagebegeleider: Rob Veen
Mentor: Marc Schils

Verblijfplaats gladde slang in 
boomstronk

In deze boomstronk 
langs de weg in La 
Vilette (Creuse, 
Frankrijk) werden 's 
nachts levendbarende 
hagedissen en 
een gladde slang 
aangetroff en. 

Deze staart met 
ongekielde schubben
 was het eerste deel van de 
gladde slang dat wij zagen. 

Het bleek om een fors formaat 
gladde slang te gaan. 
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Commentaar

De leden van de golfclub in Wittem geven om duurzaamheid en 
willen het landgoed van ruim 50 hectaren natuurgebied goed 
beheren en op een verantwoorde manier gebruiken, waarbij 
ze het milieu zo min mogelijk belasten. Zo zijn ze zuinig met 
water en stroom, gebruiken ze geen bestrijdingsmiddelen 
meer, scheiden ze het afval en proberen bij te dragen aan de 
bescherming en ondersteuning van de natuur en het vergroten 
van de biodiversiteit. 

Op het golfterrein zijn een aantal poelen en vijvers aangelegd.
Namens RAVON inventariseert Jöran Janse al jarenlang de 
amfi bieën in diverse poelen in samenwerking met diverse 
vrijwilligers zoals Hans Moonen 
en Pieter Puts. De poelen en 
vijvers zorgen voor een mooi 
afwisselend landschap en voor 
een rijkere natuur. Ze worden 
gebruikt als wateropvang maar 
ook als watervoorraad voor droge 
tijden, en ze maken het golfen 
spannender. Het water in de poelen 
en vijvers is van prima kwaliteit en 
verschillende soorten salamanders, 
padden en kikkers zijn waargenomen. 
Aandachtspunt is wel het uitzetten 
van vis in de poelen en vijvers. De 
leden weten inmiddels dat dit nadelig 
is voor de amfi bieën. De overgang van 
land naar water is geleidelijk en de 
begroeiing wordt zo beheert dat het water 
niet helemaal dichtgroeit. 

Op 15 juni jl. heeft de burgemeester 
van Gulpen-Wittem, mevrouw Nicole 
Ramaekers-Rutjens, tezamen met de 
gedeputeerde van de provincie Limburg, 
de heer Hubert Mackus, een plaquette 
onthuld. Met deze feestelijke plechtigheid 
is een 6-jaar durende renovatie voltooid 
en is de inmiddels 62 jaar oude baan 
weer helemaal up-to-date en mooier 
dan ooit. De plaquette maakt deel uit 
van een serie van 4 borden, waarop 
wetenswaardigheden over de fl ora 
en fauna op het terrein worden 
vermeld. De borden zijn door diverse 
natuurorganisaties, waaronder RAVON, 

Vogelbescherming, IKL en SBB medeondertekend, als blijk van 
hun ondersteuning van dit initiatief.

Deze natuurborden zijn geplaatst op die delen van de golfbaan, 
waar ook wandelaars en fi etsers passeren. Het is misschien niet 
aan iedereen bekend maar een groot deel van het natuurgebied 
dat “Landgoed Golfbaan Wittem “ behelst, is vrij toegankelijk 
voor passanten. Wandelaars en fi etsers zijn ook van harte 
welkom in het restaurant van de club.

Kris Joosten (RAVON) & Daphne Heijboer
(namens de Zuid Limburgse Golf & Country Club Wittem)

begroeiing wordt zo beheert dat het water 

onthuld. Met deze feestelijke plechtigheid 

Amfi bieën op 
golfterrein Wittem

Onthulling van de plaqette op Landgoed Golfbaan door de burgemeester 
van Gulpen-Wittem, mevrouw Nicole Ramaekers-Rutjens, tezamen 
met de gedeputeerde van de provincie Limburg, de heer Hubert 
Mackus, op 15 juni. De plaquette maakt deel uit van een serie van 4 
natuurinformatieborden.

Eén van de natuurinformatieborden waaraan RAVON een 
bijdrage heeft geleverd, waarbij is ingezoomd op 1 deel van 

het bord over de kamsalamander.


