
Heb je een adder of gladde slang 
gezien in Gelderland?

Mail dan naar: slangengelderland@ravon.nl en geef 
jouw waarneming door op Waarneming.nl of Telmee.nl. 
Ook oude waarnemingen zijn interessant!

Gezocht!

Heb je er een gezien? Meld het ons!
De Veluwe is een belangrijk leefgebied voor reptielen, waaronder slangen. Twee bijzondere 
soorten zijn de adder en de gladde slang. De vraag is waar deze soorten nu nog voorkomen en 
in het verleden voorkwamen. Als we weten waar ze leven, dan kunnen we ze beter beschermen. 
Daarom doet RAVON hier onderzoek naar. Er zijn gebieden op de Veluwe waar nog nooit een 
adder of gladde slang is gezien, of alleen heel lang geleden, maar waar de kans wel groot is dat 
ze er (nog steeds) voorkomen. Misschien heb je ze hier tijdens een wandeling of fietstocht al wel 
eens gezien en heb je dat nog niet gemeld?

Waar vind je ze?
De adder en gladde slang leven voornamelijk op heide- en hoogveenterreinen, maar ook in kruidenrijk grasland, 
bermen, halfopen bos en langs bosranden. Zo kun je ze bijvoorbeeld zonnend aantreffen langs of op de paden 
die door de heide lopen. Soms liggen ze verdekt opgerold in de vegetatie of steken ze fietspaden en wegen over. 

De adder en gladde slang 
in Gelderland

Leefgebieden van adder en gladde slang: zoek ze op de heide langs paden en bosranden.
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De adder en gladde slang worden vooral waar-
genomen op de Veluwe. Daarnaast komen nog 
geïsoleerde populaties voor in de Achterhoek 
en rondom Nijmegen. 
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Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.                

Zoek je mee?    

Help ons om deze soorten beter op de kaart te zetten. Geef jouw waarnemingen door. Ook oude 
waarnemingen en waarnemingen van dode slangen (verkeersslachtoffers) zijn belangrijk om door 
te geven. Heb je foto’s, dan ontvangen we die ook graag. 
Kijk op www.ravon.nl/zoekkaartslangen voor de locaties waarvan we graag waarnemingen 
ontvangen. Ga je zelf zoeken in kansrijke gebieden? Zorg er dan voor dat je toestemming hebt van 
de terreineigenaar/-beheerder om eventueel buiten de paden te treden.

Onderscheid tussen een adder en een gladde slang 
Adder

• De kleur is bruinig tot donkergrijs. 
• Boven op de rug is meestal een zigzagpatroon zichtbaar. 
• Duidelijke driehoekige kop. 
• Maximaal 60 cm. 
• De adder is giftig maar schuw en zal alleen bijten bij      

bedreiging. 

Gladde slang 

• De kleur varieert van lichtgrijs tot donkerbruin.
• Bovenop de rug bevinden zich vlekken en/of strepen (in 

tegenstelling tot de adder is dit geen zigzagpatroon). 
• Maximaal 65 cm.
• De gladde slang is ongevaarlijk en niet giftig.

Adder en gladde slang in Gelderland

In Gelderland komt naast adder en gladde slang ook nog de ringslang voor. De ringslang heeft op 
de rug geen duidelijk vlekkenpatroon en achter de kop is een lichte gele vlek zichtbaar. Daarnaast is 
verwarring mogelijk met de hazelworm, een glad ogende lichtbruine pootloze hagedis. 

Andere soorten

http://www.ravon.nl/zoekkaartslangen

