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Australië, land der extremen. 
Deel 1: West- en Zuid-Australië Jeroen van Leeuwen 
In december 2009 vertrok de auteur naar Australië voor een rondreis 
van zes maanden. Australië is enorm groot en rijk aan vele verschillende 
biotopen, maar het bekendste deel is toch wel de woestijn, die vrijwel het 
complete binnenland van het land beslaat. De omstandigheden zijn hier 
zwaar en het land kampt met vele klimatologische problemen. Extreme 
droogtes, enorme bosbranden, maar aan de andere kant ook tropische 
cyclonen en overstromingen. 176

Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier. 
Deel 16: De jachtfase (1): Boa op stap A.A. Verveen 
Boa constrictor is vooral actief tijdens de jachtfase. Deze fase is daarom 
het meest geschikt om het gedrag van deze dieren te weten te komen en 
om de specifieke algemene zowel als individuele karaktertrekken van 
de verschillende boa’s te leren kennen. In dit artikel komen hun leven in 
bomen, hun gedrag na eventuele ontsnapping en tenslotte hun karakter-
trekken aan de orde. 200

Het wel en wee van de Nederlandse wetgeving in relatie tot de reptielen-
hobby Jeroen van Leeuwen 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 juni 2011 gaven de 
heren Wim Vosgezang en Harald Garretsen (inspecteurs team plant bij 
de nVWA) een twee uur durende toelichting op de Nederlandse wet- en 
regelgeving die van belang is voor de reptielenliefhebberij. Lezingen als 
deze brengen het belang van de vereniging naar voren wanneer het gaat 
om informatievoorziening en communicatie over de hobby. Dit artikel is 
een verslag van de lezing. 212

Omslag: 
Oedura reticulata

I n h o u d s o p g av e  L a c e r ta  j a a r g a n g  6 9 ,  n u m m e r  5
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Begin december 2009 vertrok ik naar Australië, om daar 6 maanden te gaan rondreizen. 
Een van mijn reiswensen die in vervulling gegaan is! Australië is enorm groot en rijk aan 
vele verschillende biotopen, maar het bekendste deel is toch wel de woestijn, die vrijwel 

het complete binnenland van het land beslaat. De omstandigheden zijn hier zwaar en het 
land kampt met vele klimatologische problemen. Extreme droogtes, enorme bosbranden, 

maar aan de andere kant ook tropische cyclonen en overstromingen.
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Het klimaat varieert van gematigd langs de zuidkust, 
tot tropisch aan de noordkant. Langs de kusten is 
er veelal bos aanwezig, met in het oosten vooral 
veel regenwoud (niet allemaal tropisch, zoals er vaak 
wordt gedacht bij de term regenwoud). De binnen-
landen bestaan voornamelijk uit Spinifex graslanden, 
op rotsige of zandige ondergrond en naar de randen 
toe veel struikachtige vegetatie en open bossen. Ik heb 
gedurende deze reis door de verschillende streken en 
ecosystemen van Australië vele soorten reptielen en 
amfibieën kunnen observeren (naast natuurlijk ook 
erg mooie vogelsoorten, zoogdieren en schitterende 
landschappen, maar ik richt me hier op de reptielen 
en amfibieën van het land) en doe hier verslag van 
hetgeen wat ik heb aangetroffen, wellicht is dat voor 
meer mensen interessant.

Reisplanning
Allereerst zal ik even in vogelvlucht een beeld schet-
sen van de route die ik tijdens mijn rondreis door 
Australië heb afgelegd (zie ook de kaart, waarop 
de route ongeveer is aangegeven). Mijn rondreis is 
begonnen in Perth. Ik heb na aankomst een auto (een 
lekker ruime Ford Falcon) gekocht en heb daarmee 
het grootste gedeelte van mijn rondreis afgelegd. 
Eerst langs de westkust omhoog, tot aan Exmouth 
(op ongeveer tweederde van de totale westkust), ben 
vandaar het binnenland in gegaan, door de Pilbara 
desert en Karijini National Park en vervolgens weer 
richting het zuiden. Na een korte tussenstop terug 
in Perth heb ik de zuidwestelijke hoek van Australië 
bezocht, ben vandaar oost gegaan  tot aan Esperance, 
heb vervolgens een uitstapje gemaakt van enkele 

dagen naar de Goldfields rondom Kalgoorlie en 
ben vandaar via het Nullarbor plain naar het oosten 
gegaan. Ik ben afgezakt naar Adelaide voor een paar 
dagen en ben van daaruit noordwaarts gegaan, via 
Flinders Ranges, in het noordoosten van de staat 
South Australia. Vandaar ben ik naar het oosten 
gereden, door de outback van New South Wales naar 
Sydney. In Sydney heb ik half januari Dennis Oonincx 
en Mandy Decker opgepikt voor een zoektocht naar 
baardagamen van bijna een maand. Dit speelde zich 
voornamelijk af in centraal NSW. Na deze periode 
heb ik een aantal weken in oostelijk NSW doorge-
bracht (o.a. in Wollongong en Canberra, de hoofd-
stad van het land) en ben vervolgens via de kust 
naar het noorden, Queensland binnen gereden. In 
Queensland begon ik in de zuidoost hoek en ben van 
daaruit met een uitstapje naar de Brigalow Belt in zuid 
centraal QLD langs de kust naar het noorden gereisd, 
tot aan het Cape York schiereiland waar ik een week 
in het Iron Range NP verbleef. Al met al een reis van 
ongeveer 25000 kilometer, afgelegd met mijn eigen 
auto, huurauto en bus. 

Perth
Allereerst Perth, waar ik de reis ben begonnen begin 
december, wat inhoudt dat het daar begin van de 
zomer was. Perth is een grote multiculturele stad, 
doorkruist door de rivier Swan, bezaaid met vele 
parken binnen de stadsgrenzen, waarvan Kings Park 
de bekendste en grootste is. Ik heb een dag in Kings 
park vertoefd om wat rond te kijken en daar kwam 
ik er gelijk achter dat ik toch echt vroeger op moest 
staan om reptielen te kunnen zien, aangezien de kleine 
agames en skinken die daar voor mijn voeten weg-
schoten al om een uur of 10 in de morgen te warm en 
snel waren om te kunnen bekijken, identificeren en 
fotograferen. Wanneer er in de steden waar ik kom een 
dierentuin aanwezig is probeer ik die altijd te bezoeken. 
De dierentuin van Perth bleek een aardige verzameling 
(vooral Australische) reptielen in bezit te hebben, met 
enkele skinken (Tiliqua rugosa en T. occipitalis), enkele 
varanen (V. mertensi, V. giganteus, V. gilleni) en wat 
slangensoorten (woma’s, zwartkop woma’s en enkele 
morelia’s, waarbij de verzorger aangaf bij interesse 
vanuit andere dierentuinen nakweek te krijgen van de 
woma’s), kortom een leuke kennismaking met enkele 
grotere inheemse soorten. Saillant detail: baardagamen 
ontbraken in de collectie en navraag bij de verzorger 
leerde dat baardagamen niet in leven gehouden kon-

ß Westelijke dennenappelskink (Tiliqua rugosa rugosa) 
op de weg in het westelijke deel van het Nullarbor plain.
â Kaart van Australië, waarop met een rode lijn 
mijn reisroute door het land is weergegeven.
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den worden, wat op mij zeer onwaarschijnlijk over-
kwam gezien de populariteit van baardagamen elders 
in gevangenschap. Maar goed, ik kwam niet voor de 
steden of dierentuinen, ik kwam voor de natuur en 
vooral de reptielen daarin. Dus na in totaal tien dagen 
in Perth doorgebracht te hebben, een auto gekocht en 
alle benodigde voorbereidingen getroffen te hebben 
begon ik mijn road trip. De eerste soort die ik goed 
heb kunnen bekijken waren kleine skinken langs Lake 
Joondalup, in de noordelijke rand van Perth. De soort 
is vooralsnog bekend onder de naam Cryptoblepharis 
carnabyi  maar op het moment wordt er stevig geschud 
aan de taxonomie van de Australische reptielen en 
een groot aantal, vooral wijdverbreide, soorten wordt 
opgesplitst. De soort komt voor in een groot gedeelte 
van het continent en kwam hier voor op een klein stuk-
je kalkrots, in een hoge dichtheid. De diertjes waren 
totaal niet schuw, wat ik later op andere plekken ook 
kon waarnemen. ’s Avonds waren rondom het meer 
veel motorbike frogs (Litoria moorei) te horen en zien. 
Het zijn relatief grote kikkers, formaat grote groene 
kikker, en doen daar in geluid zeker niet voor onder.

Westkust
Vanuit Perth ben ik onderweg gegaan naar het noorden. 
Het gebied rondom Nambung NP (Pinnacles) bleek 
rijk aan vooral gekko’s. Ik vond daar enkele Strophurus 
spinigerus spinigerus en een Lucasium alboguttatum ’s 
nachts op de weg, langzaam rijdend en gebruikmakend 
van de koplampen van de auto (spotlighting). Veel 
nachtactieve soorten maken gebruik van het ’s avonds 
nog warme asfalt om zich op te warmen voordat ze 
op zoek gaan naar voedsel. Een nacht later vond ik op 
dezelfde wijze in en rondom Kalbarri NP (een stuk ver-
der naar het noorden) ook Nephrurus levis occidentalis, 
een Pygopus nigriceps (pootloze hagedis, verwant aan 
de gekkofamilie (Pygopodidae)) en een Southern 
shovel-nosed snake (Brachyurophis semifasciatus). Van 
deze soorten zijn Strophurus, Nephrurus en Lucasium te 
vinden in de hobby. De vegetatie bestaat hier vooral uit 
heide en struikvegetatie, die in het voorjaar een kleur-
rijke deken over het landschap vormt, wat ik helaas 
gemist heb doordat ik er aan het begin van de zomer 
was en slechts enkele struiken nog in bloei stonden. De 
soortenrijkdom is hier enorm en met de fijnbos vegeta-

De ‘motorbike frog’ (Litoria moorei), langs Lake Joondalup.
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tie in Zuid-Afrika een van de rijkste ter wereld. Hogere 
planten dan ca 60-80 cm zijn er niet of nauwelijks te 
vinden, en ik vermoed dat Strophurus zich overdag 
in de kleine struikjes verbergt, terwijl Nephrurus en 
Lucasium beschutting zoeken in holen in de grond of 
onder debris. Overdag besteedde ik vooral tijd aan 
rijden en het landschap bekijken en stuitte daarbij af 

á Lucasium alboguttatum, gevonden op de weg in 
Nambung NP.

â Strophurus spinigerus vrouw in Kalbarri NP.
ä Kop van een Pygopus nigriceps, een pootloze gekko 

uit Kalbarri NP.
æ Nephrurus levis occidentalis vrouw, gevonden op de 

weg in Kalbarri NP.
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en toe op dagactieve reptielensoorten die de weg over-
staken. De eerste was een dennenappelskink (Tiliqua 
rugosa palarra), die op z’n dooie akkertje overstak, alsof 
er niets op de wereld was om zich druk over te maken. 
Wanneer ik te dichtbij kwam met de camera nam hij 
de welbekende dreighouding aan, de blauwe tong uit-
stekend. Een andere veelvuldig langs de weg gevonden 

soort is Varanus gouldii, een vrij slanke varanensoort die 
redelijk groot kan worden (tot 1,6 m TL). Veel dieren 
komen af op de vele doodgereden kangoeroes op en 
langs de weg, wat hier echt een groot probleem is. De 
talrijk voorkomende kangoeroes zitten ’s nachts vaak 
op of langs de weg en de vele langsstormende road 
trains (vrachtwagens met tot 4 aanhangers, max 53,5 
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m lengte) kijken niet op of om (of beter gezegd kunnen 
niet) en denderen met 110 km/u over de wegen, met 
vele kadavers als gevolg. Wanneer deze kadavers op de 
weg blijven liggen worden regelmatig ook de dieren die 
daarop afkomen aangereden, zoals de varanen, maar 
ook wigstaartarenden, raven en vossen. 
Een stukje noordelijker langs de kust, in en rond Shark 
Bay, vond ik in de ochtend enkele Ctenophorus rubens, 
op het rode zand onder het dorre struikgewas. Het 
geslacht Ctenophorus is een groot, algemeen agamen-
geslacht in voornamelijk west en zuidelijk Australië, 
waarvan ik verscheidene soorten heb gezien. Het zijn 
over het algemeen kleine, bodembewonende soorten, 
sommigen gebonden aan een bepaald type vegetatie of 
voorkomend in een klein gebied, anderen wijdverbreid 
en voorkomend in een heel scala aan habitat typen. 
Verbazend genoeg is het geslacht volledig onbekend in 
de terrariumhobby voor zover ik kon vinden. C. rubens 
is een van de soorten die voorkomt in een klein gebied, 
een middelgrote, rossig gekleurde soort die in de kust-
regio tussen Kalbarri NP en Shark Bay voorkomt. Ze 
komen voor in heide-achtige vegetatie en schieten 
weg onder de struiken bij verstoring, maar waren met 
geduld redelijk te benaderen. Een andere soort die in dit 
gebied voorkomt is Ctenophorus scutulatus, welke ech-
ter een groot verspreidingsgebied in het westelijke bin-
nenland van Australië heeft. Veel van de Ctenophorus 

â Ctenophorus rubens, foeragerend nabij Shark Bay.
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á Dennenappelskink (Tiliqua rugosa palarra) in Kalbarri NP op de weg.
â Nephrurus levis occidentalis man, op de weg nabij Shark Bay.
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soorten zijn bijzonder snel en hun voornaamste afweer 
voor predatoren is er op snelheid vandoor gaan. Een 
nachtelijke rit rondom Shark Bay leverde vooral veel 
Nephrurus levis occidentalis op, die hier in Shark Bay 
opvallend fel rood gekleurd is, waarbij vooral de rode 
kleuring op de kop opvalt. Later hoorde ik van anderen 
dat de dieren uit deze populatie het felst gekleurd zijn 
en andere populaties van deze wijdverbreide soort een 
stuk minder kleurrijk zijn. Ik heb persoonlijk tot op 
heden alleen dieren van Kalbarri en Shark Bay gezien, 
dus heb te weinig eigen ervaring om daar iets zinnigs 
over te zeggen. Het is wel vermeldenswaardig dat de 
dieren behorend tot de ondersoort N. l. occidentalis 
welke in gevangenschap te vinden zijn vooral een gelige 
(onder)kleur hebben, terwijl de dieren in het wild een 
sterk rode kleur hebben. Vermoedelijk zijn de dieren 
in gevangenschap afkomstig uit een ander gedeelte van 
het verspreidingsgebied, aangezien de kleurverschillen 
tussen de dieren gebiedsafhankelijk lijken te zijn. Een 
andere gekkosoort in dit gebied is Strophurus strophu-
rus, welke de plaats van de zuidelijker voorkomende 

S. s. spinigerus inneemt. De soort is het eenvoudigst te 
herkennen aan de bleekgele ringen op de staart, die 
vooral opvallen als de staart gebogen is.

Pilbara woestijn en Karijni NP
Vanuit Exmouth landinwaarts reizend, reed ik de 
Pilbara desert binnen. Een wijdverbreide soort die ik 
aan de rand van de Pilbara desert, in droog, dood blad 
onder Eucalyptussen aantrof was Lucasium sthenodac-
tylum, die veel lijkt op de eerder genoemde L. albogut-
tatum en ook de veel in gevangenschap te vinden L. 
damaeum lijkt sterk op deze soort. Het is me overigens 
niet gelukt L. damaeum in het wild te vinden. De 
Pilbara woestijn is in de zomer een erg heet gebied 
(overdag ruimschoots boven de 40ºC en ’s nachts 
afkoelend tot rond de 30ºC) en in het westelijk deel 
vooral erg open, met veel spinifex vegetatie. Spinifex 
(voornamelijk Triodia sp.) is een karakteristieke gras-
soort voor de binnenlanden van Australië. Het vormt 
grote, dichte pollen, die wanneer ze ouder worden uit-
dijen en op den duur uiteenvallen, de kern open latend. 

ß Vrouw van Ctenophorus scutulatus, nabij Shark Bay.
â Mannetje van Strophurus strophurus, herkenbaar aan de gele ringen om de staart.
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Binnen deze, bijzonder stekelige, dichte pollen leven 
veel soorten reptielen. Een van de mooiste soorten 
die ik daar heb kunnen waarnemen is Varanus eremius, 
een kleine, voornamelijk oranjebruin gekleurde vara-
nensoort (TL ongeveer 50 cm), die bijzonder schuw 
schijnt te zijn en voornamelijk in de graspollen leeft. Ik 
stuitte op een volwassen exemplaar wat bezig was met 
een prooi vangen. Na het uitvergroten van de foto’s die 
ik van het tafereel heb kunnen maken bleek de prooi 
een Ctenotus grandis titan te zijn. De skink probeerde 
met alle kracht weg te komen in de pol, terwijl de 
varaan hem eruit probeerde te trekken, vasthoudend 
aan de staart. Wat te verwachten was gebeurde, de 
staart liet los en de prooi verdween, waarop de varaan 
de staart opat en ook in een pol verdween. Ik ben er 
niet zeker van of deze varanensoort in gevangenschap 
te krijgen is, maar de soort lijkt er bijzonder geschikt 
voor, gezien het mooie uiterlijk en kleine formaat. Een 
andere mooie  soort die ik in de Pilbara Desert vond 
is Ctenophorus caudicinctus. Vooral volwassen mannen 
hebben een mooie zwart-wit gebande staart, de jongen 
zijn opvallend rood getekend. Ze leven op open stuk-
ken tussen struikjes en spinifex pollen en zijn vooral 

in de vroege ochtend en namiddag actief. Ze zochten 
vooral in de namiddag de latere zonnestralen op door 
hoger gelegen zonneplekken in te nemen, zoals dood 
hout, steenhopen en open struikjes. Ze vertonen ter-
ritoriaal gedrag en maken dit bekend door het welbe-
kende kopknikken. De dieren verliezen makkelijk hun 
schuwheid bij enig geduld en kwamen zelfs op mijn 
hand en benen zitten om op de vliegen te jagen die mij 
lastig vielen. Naast C. caudicinctus was ook C. maculatus 
badius actief in dit gebied. Ze kwamen voor op vrijwel 
dezelfde plekken, hoewel het erop leek dat C. caudicinc-
tus meer de hogere zitplekken (struikjes, steenhopen)  
uitkoos, terwijl C. maculatus de voorkeur gaf aan de 
vlakke stukken tussen de struikjes. De bodem was hier 
behoorlijk stenig.  
Grenzend aan de oostkant van de Pilbara Desert ligt 
Karijini NP, wat vooral bekend staat om de diepe 
ravijnen, uitgesleten door rivieren in de loop der 
tijd. Lopend door een van de ravijnen, waar het 
duidelijk koeler is dan erbuiten in de woestijn, vond 
ik een grote Varanus panoptes rubidus. Een dier van 
ongeveer 1,4 m totale lengte, dat zich totaal niet liet 
storen door mijn aanwezigheid en rustig doorsjokte 

Ctenophorus caudicinctus in de typische kleur en tekening van de juveniele dieren.

lacerta69-5binn.indd   186 04-12-11   14:36



Lacerta 69 (2011) nummer 5 •  187

á Mooi gekleurde man van Ctenophorus maculatus badius, foeragerend in de namiddag in de Pilbara woestijn.
â Volwassen Varanus panoptes rubidus in een canyon in Karijini NP.
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langs het water, op zoek naar voedsel. Ik leerde later 
dat dit gedrag typisch is voor grote varanen, aange-
zien die over het algemeen geen predatoren hebben 
en zich dus nergens druk over hoeven te maken wat 
dat betreft. Een belangrijk verschil in de herkenning 
van V. panoptes ten opzichte van de vrijwel gelijk 
getekende V. gouldii is de bouw van de dieren. V. 
panoptes is een zwaargebouwde soort, die fors over-
komt, terwijl V. gouldii behoorlijk slank gebouwd 
is. In de dichte struik en rietvegetatie schoot een 
Amphibolurus longirostris weg, een kleinere lang-
gerekte agame, die veelal in de buurt van water te 
vinden is. Ik vond de soort ook in de Pilbara woes-
tijn bij een watersplasje tussen de drinkende vogels, 
waar het lukte een matige foto te maken voor het 
dier wegschoot. De ravijnen in Karijini NP zijn net 
als de omliggende woestijn enorm rijk aan reptielen 
soorten, maar door de verzengende hitte hield ik 
het niet langer uit en ben zuidwaarts gegaan. Voor 
mij reden genoeg om bij een eventueel volgend 
bezoek aan Australië deze regio in het voorjaar aan 
te doen, wanneer de temperatuur nog niet zo hoog 
is en de reptielen wellicht makkelijker te vinden zijn. 

Van hieruit ben ik weer naar het zuiden getrokken. 
Eigenlijk de enige noemenswaardige nieuwe soort 
die ik onderweg tegen kwam was een Gehyra varie-
gata, een van de meest wijdverbreide gekkosoorten 
van Australië. Hij komt eigenlijk in alle biotopen 
voor, behalve langs de kusten. Over het algemeen is 
het een arboreale soort, maar is ook wel op rotsen 
en regelmatig in bebouwing te vinden. In een aan-
tal van de grote ronde waterputten die soms langs 
de weg te zien zijn, vond ik verdronken varanen 
(V. gouldii). De dieren probeerden vermoedelijk te 
drinken, maar door de gladde wanden en lage water-
stand konden in het water terecht gekomen dieren 
niet meer uit de put komen.

Zuidwest Australië
In de zuidwest hoek van Australië, ten zuiden van 
Perth is het relatief koel en vochtig en de reptielen-
fauna arm. Daarbij was het bewolkt en wat regen-
achtig in de dagen dat ik daar rond reed. De meest 
interessante observatie die ik daar deed was een 
Varanus rosenbergi, liggend half in de schaduw op een 
bospaadje. Deze soort komt vooral langs de zuidkust 

Jonge Varanus gouldii op de weg, Flinders Ranges.
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voor, van het uiterste westen, tot aan halverwege New 
South Wales. Ik vond deze soort vooral in het gebied 
tussen de zuidwesthoek en halverwege de kust van 
South Australia, waar ze vrij algemeen langs de wegen 
voorkwamen. Het aparte van varanen is dat ze ofwel 
heel goed te benaderen zijn en stil blijven liggen tot 

op een halve meter, ofwel enorm schuw en op de 
loop gaan bij een afstand van meer dan 30 meter 
en dan ook meer dan honderd meter wegstuiven. Ik 
heb dit gemerkt bij zowel V. gouldii als V. rosenbergi, 
beide soorten die plaatselijk algemeen langs de weg 
te vinden zijn, op zoek naar road kills. In deze hoek 

Close up van de kop van een Varanus rosenbergi in Eucla NP.

Diplodactylus g. granariensis, gevonden onder een steen langs de zuidkust van West-Australië.

lacerta69-5binn.indd   189 04-12-11   14:37



190 • Lacerta 69 (2011) nummer 5

van het land zijn ook een aantal skinkensoorten te 
vinden. Hiervoor is dan wel een beetje zon nodig en 
tijdens de paar uur zon die ik een van de ochtenden in 
het gebied had vond ik foeragerende Ctenotus impar 
en Morethia lineoocellata dicht bij elkaar op een open 
plek in het bos. Beide soorten zijn kleine skinken, 
voorkomend op de bosbodem en langs paden.
Langs de zuidkust in de buurt van Esperance vond ik 
ook een Diplodactylus g. granariensis slapend onder 
een stuk zandsteen, een gekkosoort die je bij tijd 
en wijlen ook in gevangenschap tegenkomt. Andere 
dieren die je veelvuldig aantreft onder stenen en 
dergelijke zijn schorpioenen (de schorpioenen die 
ik vond behoorden vermoedelijk tot de soorten 
Urodacus armatus en U. yaschenkoi), duizendpoten 
(meestal de tot 20 cm grote, kleurrijke Ethmostigmus 
rubripes) en enkele soorten spinnen. In dit gebied 
vond ik ook twee Pseudonaja affinis als road kills 
op de weg. Langs een spoorlijn waar nog wat oude 
bielzen opgestapeld lagen (vergelijkbare habitats als 
stenen, maar iets vochtiger), vond ik twee dwergs-
kinkjes (Menetia greyii), een bijzonder kleine soort 
met een kopromplengte van minder dan 4 cm. 

Goldfields
Enige honderden kilometers noordelijker ligt het 
gebied wat bekend staat als de Goldfields. Een 
gebied waar veel goud gewonnen is en nog steeds 
wordt. Er zijn nog enkele enorme mijnen rondom 
Kalgoorlie-Boulder en Coolgardie. De meeste kleine 
nederzetting eromheen zijn volledig uitgestorven, 
voornamelijk doordat de grondstoffen op raakten. 
Het gebied is rijk aan reptielen en sommige soorten 
zijn goed te vinden tussen de resten van huizen 
en dergelijke. Een voorbeeld daarvan is de agame 
Ctenophorus cristatus, waarvan de mannen erg mooi 
contrastrijk gekleurd zijn, maar waarvan ik hier 
alleen een vrouwtje heb kunnen vinden. Dat bevond 
zich tussen het afval (vnl. roestend ijzer) wat achter-
gelaten was toen een kleine goudmijn nederzetting 
in de steek werd gelaten. Op dezelfde plek vond 
ik ook een Heteronotia binoei, een kleine, variabel 
getekende gekkosoort, een van de meest algemene 
en wijdverbreide reptielensoorten in Australië. Ze 
worden meestal gevonden onder stenen of zoals 
in dit geval onder oud ijzer, maar komen in vrijwel 
alle biotopen voor, behalve in sommige kuststroken. 

Een van de algemene schorpioenen (Urodacus yaschenkoi), in de Gawler Ranges.
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Het bijzondere aan deze soort is dat de meeste 
populaties parthenogenetisch zijn, maar er komen 
ook geslachtelijk voortplantende populaties voor. 
Dit is een van de redenen die duiden op een nog 
te identificeren complex van meerdere soorten die 
momenteel onder dezelfde naam bekend is. Bij mijn 
weten zijn ook de populaties in gevangenschap par-

thenogenetisch. In hetzelfde gebied vond ik tijdens 
een nachtelijke rit ook Underwoodisaurus milii (die 
waarschijnlijk ook opgesplitst gaat worden) en een 
mannetje van Diplodactylus pulcher.  Enkele exem-
plaren van Oedura reticulata kwamen voor op de 
gladde stammen van Mallee vormende Eucalyptus 
salmonophloia. De soort leek plaatselijk algemeen 

Het dwergskinkje Menetia greyii, gevonden onder oude spoorbielzen.

Vrouwtje van Heteronotia binoei, gefotografeerd in de Goldfields.
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en vormde competitie voor flinke huntsman spiders 
(Typostola sp.?). Op vrijwel elke boom van minimaal 
10 cm diameter vond ik een exemplaar van een van 
beiden. Op dezelfde bomen vond ik aan het eind 
van de middag kleine Cryptoblepharus carnabyi (of 
de moeilijk te onderscheiden C. plagiocephalus), die 

á Underwoodisaurus milii, gevonden onderaan de gra-
nietrots Mt. Wudinna.

à Man van Oedura reticulata, op de gladde stam van een 
Eucalyptus in de Goldfields.

â	Mannetje van Diplodactylus pulcher, gevonden op de 
weg in de Goldfields.
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vooral aan de voet van de bodem en de omringende 
struikjes hun kostje bij elkaar scharrelden. Mallee 
is een struikvormige groeivorm, waarbij de boom 
meerdere stammen uit de grond vormt en minder 
hoog wordt (tot 10 m). Deze vegetatie is veel voor-
komend langs de randen van de centrale woestij-
nen, samen met een struikvegetatie gedomineerd 
door mulga (Acacia aneura). De bodem is meestal 
schaars bedekt met heide-achtige vegetatie en soms 
afgewisseld met spinifex. De enige reptielensoor-
ten die ik overdag op of langs de weg vond in de 
Goldfields waren Varanus gouldii en een vrouwtje 
van Ctenophorus scutulatus, waarvan ik tot dusverre 
alleen maar vrouwen heb kunnen zien, mannen zijn 
wat kleurrijker. Vlakbij een tijdelijke plas klonk een 
stevig concert van voornamelijk motorbike frogs 
(Litoria moorei), die het presteerden om de soms 
luidruchtige groene kikkers in Nederland te doen 
verbleken in geluidssterkte. 

South Australia
Vanuit de Goldfields vervolgde ik mijn route naar 
het oosten, door het Nullarbor Plain de deelstaat 
South Australia binnen. Op de grens tussen de beide 
staten ligt Eucla NP, waar ik in een duinpan een 
mannetje van Ctenophorus pictus, aantrof, levend 
onder extreem arme omstandigheden. Erg fel licht, 

in een kale, witte duinpan, met als enige oneffenhe-
den stukjes kalkrots en zwartgeblakerde stengeltjes 
van kruidachtigen her en der om onder te schuilen. 
Zonder twijfel een soort die goed zich goed aanpast 
aan extreme omstandigheden en vermoedelijk om 
de zelfde reden makkelijk te houden zou zijn in ter-
raria. In het Nullarbor plain zelf, een enorm vlak, 
saai gebied om door te rijden (met het langste rechte 
stuk weg ter wereld), vooral bedekt met boomloze 
salt/blue bush vegetatie, een heide-achtige soort 
aangepast aan droge, zouthoudende omstandighe-
den. In deze vegetatie bleken dennenappelskinken  
bijzonder talrijk (ik vond er elf binnen een uur op de 
weg). Dit gebied vormt min of meer de overgangs-
vorm tussen de kleurrijke westelijke vorm (Tiliqua 
r. rugosa) en de bruine, grover beschubde oostelijke 
vorm (T. r. aspera). Ten oosten van het Nullarbor 
plain deed ik de omgeving van de Gawlers Range 
aan, een heuvelachtig, bebost gebied. Op een dode 
boomstronk vond ik een Christinus marmoratus, 
een van de zuidelijkst voorkomende gekkosoorten 
in Australië. Daarnaast vond ik ook een mannelijke 
Ctenophorus cristatus, helaas niet in het mooie rood-
gekleurde paringskleed, maar het blijft een aantrek-
kelijke soort. Het dier warmde zich op in de zon op 
een omgevallen boom. ’s Avonds weerkaatste het 
licht van mijn zaklamp regelmatig in de ogen van 

Ctenophorus pictus man, foeragerend in de duinen bij Adelaide.
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schorpioenen, die op de zandbodem op prooien 
zaten te wachten. Op een grote granietrots (Mount 
Wudinna) vond ik een juveniele Underwoodisaurus 
milii en enkele Heteronotia binoei. Op basis van mijn 
waarnemingen komen beide soorten veelvuldig in 
stenige, granieten habitats voor. Vanuit de Gawler 
Ranges ben ik naar Adelaide gereden, wat herpeto-
logisch verder niet zo interessant was, afgezien van 
talrijke Ctenophorus pictus en een juveniele Tiliqua 
rugosa aspera tussen de struiken in een beschermd 
duingebiedje. De mannelijke C. pictus in dit gebied 
poseerden vaak hoog op open zitplaatsen (paaltjes, 
takken). Ook de dierentuin had weinig bijzonders 
aan reptielen te bieden, in tegenstelling tot de zeer 
uitgebreide (vooral inheemse) vogelcollectie. Net 
buiten Adelaide zag ik op de weg tussen twee graan-
velden mijn eerste baardagame in het wild (vermoe-
delijk Pogona vitticeps, maar door korte moment van 
bekijken en grote afstand kon ik de hier sympatrisch 
voorkomende  P. barbata niet uitsluiten). 

De volgende etappe was Flinders Ranges, een 
gebied in het noordoosten van South Australia. Een 
enorm ruig bergachtig gebied, wat in de dagen die ik 
er doorbracht heet en droog was. Het gebied is met 
name geologisch interessant, omdat hier verschei-
dene gesteente lagen schuin aan de oppervlakte 
komen. Naast de algemene soorten Heteronotia bin-
oei (die ik vooral in grindbeddingen vond), Gehyra 
variegata, Cyrtoblepharus carnabyi/plagiocephalus 
(vooral op informatieborden) en Varanus gouldii, 
vond ik ook een Ctenotus soort (niet te identificeren 
doordat er meerdere sterk op elkaar lijkende soorten 
in het gebied voorkomen)  in een droge bedding 
van een stroompje op een rotshelling en ’s nachts 
een doodgereden Strophurus intermedius. Op een 
van de hellingen van Wilpena Pound (een grote 
vulkanische krater midden in het gebied) vond 
ik enkele juvenielen van Ctenophorus decresii, een 
kleine agame, die voornamelijk in het oosten van 
South Australia op rotsen voorkomt. 

àà Ctenophorus cristatus man, niet volledig op kleur, gevonden in de Gawler Ranges.
â Cyrtoblepharus carnabyi of C. plagiocephalus, in de Flinders Ranges.
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Summary
Australia, land of extremes
Part 1: West and South Australia 
The author travelled from December 2009 till June 
2010 through Australia, visiting the West, South and 
Eastern parts of the country. The main reason for his 
visit was the search for reptiles in the wild, which 
were plentiful, both in abundance and in number of 
species. In this first part of the paper, he describes 
his observations in West and South Australia. He 
started his trip in Perth, where he bought a car with 
which he covered most of the trip. From Perth the 
author went north along the coast via Nambung 

 Jonge dennenappelskink (Tiliqua rugosa aspera), in de duinen van Adelaide.
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NP, Kalbarri NP and Shark Bay to Exmouth, and 
found amongst others several gecko species (e.g. 
Nephrurus levis occidentalis, Strophurus spinigerus 
and S. strophurus, Lucasium alboguttatum), shingle-
back skinks (Tiliqua rugosa), sand goannas (Varanus 
gouldii) and several small agamids (Ctenophorus 
sp.). From Exmouth he drove inland into the Pilbara 
desert (Varanus eremius, Ctenophorus caudicinctus, 
C. maculatus for example) and Karijini NP (Varanus 
panoptes rubidus), and went quickly, due to the 
excessive heat of the northwestern summer, south 
again from there. The author spent a couple of days 
in the relatively cool southwest corner of the state 

(amongst others the skinks Ctenotus impar and 
Morethia lineoocellata, Varanus rosenbergi), visited 
the desolated Goldfield area (several gecko spe-
cies mainly: Diplodactylus pulcher, Heteronotia bin-
oei, Underwoodisaurus milii, Oedura reticulata), and 
drove via the empty and flat Nullarbor plain (where 
shinglebacks, Tiliqua rugosa rugosa/aspera, were 
very common)  to Adelaide (Pogona sp., Ctenophorus 
pictus). Finally he travelled north again, to the beau-
tifully rough Flinders Ranges (herpwise apparently 
not that special though) and crossed the border to 
New South Wales.
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Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier

16. De jachtfase (1)
Boa op stap

A.A. Verveen 
Poelwaai 3 
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In dit artikel komen hun leven in bomen aan de 
orde, hun gedrag na eventuele ontsnapping en ten-
slotte hun karaktertrekken. 
De jachtfase is ook de beste tijd om deze dieren 
te hanteren. Tijdens de vertering en de vervelling 
kunnen zij beter niet in handen worden genomen 
afgezien van het dagelijkse aanrakingsritueel om de 
slang aan de mens gewend te houden. 
Vanwege hun verschillende karakters gaf ik de 
boa’s namen om hen van elkaar te onderscheiden. 
In deze artikelen zal ik hen echter benoemen door 
middel van de geslachtsaanduiding (F: female, 
vrouw; M: male, man) en het volgnummer van 
aankoop of geboorte.

Op stap (titelfoto)
De jachtfase begint wanneer de verteringsfase en/
of de vervellingfase door middel van het legen 
van darm en blaas is afgesloten (Verveen, 2011). 
De boa gaat dan op zoek naar een prooi (of een 
partner).
Boa constrictor is een bedreven hinderlaagjager 
en behept met een in onze ogen eindeloos geduld. 
In het wild krijgen hinderlaagjagers maar zelden 
een goed maal te pakken, ongeveer één keer per 
twee maanden (Secor & Diamond, 2000, Secor, 
2001).
Ofschoon het patroon van de jacht bij slangen 
en hagedissen in wezen plastisch is en dus tussen 
actieve jacht en hinderlaagjacht kan variëren (Zug 
e.a., 2001, p. 249) is de hele fysiologie van deze 
dieren ingesteld op de aanwezigheid van lange 

“hongerperioden” tussen maaltijden (Secor 2001, 
fig. 1 op p. 571; zie ook Verveen, 2001b, 2002, 
2003).
Ik voer mijn boa’s daarom eens per zes tot acht 
weken. Nu is dit niet alleen qua energieverbruik 
gunstig voor deze slangen (Secor, l.c.; Secor & 
Diamond, l.c.). Het stelt de boa’s ook in de gele-
genheid hun jachtgedrag uit te oefenen gedurende 
twee tot vier weken. De lengte ervan is afhankelijk 
van het feit of er al dan niet een vervelling optreedt 
tijdens of in aansluiting op de twee weken durende 
vertering van de maaltijd.

Boa constrictor is een boomslang
Alle boa’s zijn boomslangen (Zug, e.a., 2001, blz. 
515), mogelijk met uitzondering van de volwassen 
groene anaconda Eunectus murinus die als jong ove-
rigens ook uitstekend kan klimmen. 
Ik hield mijn dieren daarom vanaf het begin in tak-
ken aan het plafond en in van behoorlijke klim- en 
rusttakken voorziene terraria (Verveen, 2001a).

In de takken of op de grond (Figuur 1)
Sommige van mijn dieren, zowel mannetjes als 
vrouwtjes, houden er wanneer zij volwassen zijn 
niet meer van voortdurend op de aan het plafond 
hangende takken te moeten liggen, terwijl weer 
andere boa’s dagenlang nauwelijks uit die takken 
zijn te krijgen (foto 1).
Het vrouwtje F1 wilde toen het drie jaar oud was 
beslist niet meer definitief in de aan het plafond 
hangende takken (Verveen, 2001a) blijven en 

Boa constrictor is vooral actief tijdens de jachtfase 
(titelfoto). Deze fase is daarom het meest geschikt om 

het gedrag van deze dieren te weten te komen en om 
de specifieke algemene zowel als individuele karakter-

trekken van de verschillende boa’s te leren kennen.
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ontsnapte er herhaaldelijk uit. Daarom maakte ik 
voor hen een groot terrarium. Het mannetje M1 
echter weigerde vanaf dat moment te eten. Toen ik 
daarom voor hem boven in het terrarium een klei-
ne gevorkte tak monteerde kroop hij daar prompt 
op en begon weer te eten. Dochter F2 daarentegen 
hield en houdt er ook als forse volwassen boa toch 
van om in de takken te verblijven, in het bijzonder 
vlak na de maaltijd. Zus F3 had bij ons thuis een 
wat grotere voorkeur voor de grond, maar was 
hierin lang niet zo uitgesproken als haar moeder 
F1 was geweest.
Wanneer mijn boa’s een van veel “zijtakken” voor-
ziene klimgelegenheid ter beschikking krijgen 

maken zij daar ruim gebruik van. ’s Zomers huizen 
de boa’s in een aparte kamer voorzien van een 
vensterbank, een kaal stapelbed, en van een keu-
kentrap die naar een ouderwetse tv-antenne met 
veel “zijtakken” leidt (foto 2). Zelfs het oudste, 
tenslotte ongeveer 12 kilo wegende vrouwtje F1 
werd hier soms door bekoord (rode rondjes in 
figuur 1). Gemiddeld brachten de boa’s het groot-
ste deel van hun tijd ergens in de hoogte door. Boa 
F3 vertoont hier een ander gedrag als thuis en zit 
praktisch voortdurend in hun kunstmatige “klim-
boom” (figuur 1).
Uit figuur 1 valt overigens af te leiden dat het 
gedrag met betrekking tot het zich in de takken of 
op de grond bevinden onderling behoorlijk kan 
verschillen maar dat hun individuele gedrag in dit 
opzicht bij het ouder worden vermoedelijk niet 
sterk verandert ondanks hun toegenomen massivi-
teit (Verveen, 2008).

Veel gebeurt in de takken
Uit een (inmiddels verdwenen) discussie in het 
Slangenforum (1) werd het mij duidelijk dat veel 
Boa constrictor-eigenaars denken dat deze slangen 
uitsluitend op de bodem leven. Zij realiseren zich 
niet dat Boa constrictor in wezen boomslangen zijn, 
die een groot deel van hun leven in bomen door-
brengen (Zug, e.a., 2001, blz. 515), zeker de jon-
gere dieren, maar ook veel oudere. Men vindt het 
vreemd dat ik deze dieren in de takken of op een 
keukentrap voer (1, 2). Maar het is voor in het wild 
levende Boa constrictor normaal om in een boom 

Figuur 1. Procent van de tijd die mijn boa’s in hun zomerver-
blijf  “in de takken” spenderen
Figure 1. Percentage of time spent by my boas in the “bran-
ches” of their summer cottage

Foto 1. Boa F2 blijft na de maaltijd in de takken aan het plafond zitten.
Photo 1. After she finished her meal boa F2 remains lying on the branches suspended from the ceiling.
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op een tak in hinderlaag te liggen, wachtend op 
de vogel die er op neerstrijkt of klein zoogdier dat 
passeert. Wanneer zij hun prooi te pakken hebben 
verzwelgen zij die eveneens hangend aan dezelfde 
tak (zie de foto’s in 3 en 4).
Kleur en tekening zorgt voor een goede camoufla-
ge op de grond onder en tussen de bladeren, maar 
ook op de takken, zo ook op de takken die in ons 
huis aan het plafond hangen. Kennissen die weet 
hebben van mijn boa’s valt het desondanks niet op 

wanneer een boa languit op de takken ligt (foto 1). 
Heeft het dier zich  in lussen “opgevouwen” dan 
imiteren de zijvlekken vaak een mooi paar ogen in 
een forse kop (foto 3), geschikt om een potentiële 
predator af te schrikken.

Ik ben er in mijn artikelen altijd van uitgegaan dat 
mensen die in boa’s zijn geïnteresseerd  weten dat 
boa’s boomslangen zijn. Naar nu blijkt heb ik tot nu 
toe onvoldoende nadruk op de boomslang-natuur 

Foto 2. “Boom met takken” gevormd door een keukentrap en een ouderwetse tv-antenne
Photo 2. “Branched tree” made up by a stepladder and an old-fashioned TV-aerial
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van Boa constrictor gelegd. Ik hoop dat door deze 
bespreking veel in gevangenschap levende boa’s in 
de gelegenheid worden gesteld dit gedrag wat beter 
uit te kunnen leven.

Hun territorium in ons huis
Zodra mijn boa’s een lengte van ongeveer ander-
halve meter hebben bereikt mogen zij het huis 
als hun territorium beschouwen. Zij worden er in 
losgelaten wanneer en zodra zij dit aangeven door 
hun gedrag bij de glazen schuifdeuren van hun ter-
rarium (foto 4). Ik schuif die dan open zodat zij er 
uit kunnen kruipen (foto 5) óf ik haal de desbe-
treffende boa er uit en laat het dier ergens in huis 
los. Het vrouwtje F1 plaatste ik altijd eerst in de 
badkamer (foto’s 6) om eventueel haar behoefte te 
doen. De andere boa’s liet ik meestal in de gang los.

Gewoontedieren 
Boa constrictor zijn gewoontedieren. Tijdens hun 
eerste uitstapjes verkende elke boa het (klimboom 
missende) huis uitvoerig (foto’s 7 en 8). Het daarin 
aan hen toegekende en naar elders boadichte ter-
ritorium van ongeveer 100 m2 leerden zij snel 
kennen. Op hun tochten door ons huis eindigen zij 
dikwijls onder één van onze luie stoelen, meestal 
dezelfde, om daar in hinderlaag te wachten op de 
rat die natuurlijk nooit langs kwam. Soms verken-
nen zij het huis opnieuw, vermoedelijk op zoek 

Foto 3. Schijnogen: een grappig gezichtje houdt je in het oog 
Photo 3. Mimicry by mock eyes: A funny head keeps an eye on you

Foto 4. Typische houding van een hongerige boa (hier F2) die 
mij bij het passeren met de kop volgt
Photo 4. Typical position of a hungry boa (here F2). When I 
pass alongside the terrarium she will follow me with her head.

Foto 5. De deur van het terrarium is op vraag van boa F3 open 
geschoven en beide boa’s F2 en F3 kruipen er uit
Photo 5. The terrarium door was slid open after boa F3 had 
indicated its wish to get out, and both boas F2 and F3 started 
their foray
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naar een nieuwe plek om in hinderlaag te gaan 
liggen. In hun kamer in het zomerhuisje klimt de 
kleinste (F3) meestal direct in de ouderwetse TV 
antenne (foto 2) terwijl de grootste (F2) op de 
bovenste trede van de keukentrap gaat liggen. Ook 
voegt zij zich vaak in de antenne bij de andere boa 
(foto 2).

áFoto 6A. Boa F1 kruipt over de wastafels. In de spiegel is te 
zien dat mijn vrouw er ook bezig is
áPhoto 6A. Boa F1 crawls over the washbasins. The mirrors 
show my wife working in this room
àFoto 6B. Bij de badkamerdeur geeft boa F1 aan dat zij er 
uit wil.
àPhoto 6B. Boa F1 positions herself near the door of the 
bathroom, waiting for it to be opened for her to enter the house 
itself

Foto 7. Boa F1 inspecteert de zithoek
Photo 7. Boa F1 inspects the living room
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Wanneer ik een boa zoek kijk ik daarom eerst op 
hun favoriete plekken en meestal met succes. Bij 
boa F2 kijk  ik ook bij mijn eigen favoriete zitplaat-
sen omdat zij zich nogal eens in de buurt daarvan 
ophoudt (zie foto 9). 

Wij hebben echter gemerkt dat een altijd gesloten 
deur, als die eens open staat de dieren snel uitno-
digt de achterliggende ruimte te inspecteren.

Terugkeergedrag
“Veel amfibieën en reptielen keren na kortere of 
langere afstanden te hebben afgelegd terug naar 
hun specifieke schuilplaatsen” (Zug, e.a., 2001, 
blz. 213). Dit terugkeergedrag (“homing”) geldt 
evenzo voor Boa constrictor. Toen ik indertijd mijn 
jonge boa’s F1 en M1 nog levende muizen voerde, 
offreerde ik die in een apart terrarium dat ik naast 
dat van de boa’s neerzette. De twee terraria opende 
ik aan de bovenkant en ik legde er een of twee 
lange takken over. De boa’s gebruikten de takken 
om naar het muizenterrarium te kruipen én van 
bovenaf hun prooi te grijpen, te “wurgen” en op te 
peuzelen. Nadat zij genoeg hadden gegeten kropen 
zij over de takken uit eigen beweging in hun eigen 
terrarium terug.

Ik heb dit terugkeergedrag steeds in het achter-
hoofd gehouden wanneer ik naderhand de boa’s 
uit de hand dode ratten voerde. De te voeren boa 

Foto 8. Boa F2 inspecteert mijn werkplek
Photo 8. Boa F2 inspects my study

Foto 9. Hongersignaal: Boa F2 is bij mijn voeten gaan liggen ◆ Photo 9. Hunger signal: Boa F2 positions herself near my feet
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plaatste ik daarvoor op een keukentrap of op één 
van de meidoorntakken die aan het plafond han-
gen (zie de foto’s in Verveen, 2001b en 2002). 
Wanneer het dier genoeg had gegeten zette ik het 
met trap en al voor het open terrarium. Na kortere 
of langere tijd kroop de boa dan meestal uit zichzelf 
in het terrarium terug (foto in Verveen, 2002). 
Boa F2 wilde erna altijd de takken in, of als het er 
al in zat wilde het meestal in de takken blijven (foto 
1). Na een dag of twee, drie bracht ik haar dan toch 
naar het terrarium terug om het afzetten van urine 
in onze huiskamer vóór te zijn.

Een enkele keer kroop een boa tijdens de jacht-
fase uit zichzelf terug in het terrarium (foto 10). 
Hoewel zij meestal enkele dagen op één van de 
door hen uitgezochte plekken blijven liggen (ook 
na een onbedoelde ontsnapping) zet ik ze ‘s avonds 
laat weer in het terrarium terug. Zelfs bij ongewilde 
ontsnappingen (zie de intermezzi) bleken in alle 
gevallen de ontsnapte slangen dicht bij hun oor-
spronkelijke behuizing te zijn gebleven, er zelfs in 
terug te keren.
Ook bij in de pers vermelde ontsnappingen blijkt 
dat als de vondst wordt genoemd het dier zich 
meestal ergens vlakbij ophield (5, 6).

Het is daarom zinnig om tamme (reuzen)slangen 
bij herhaling gecontroleerd uit hun terrarium te 
laten “ontsnappen” mits het huis slangdicht is 

Foto 10. Boa F1 kruipt na een ronde door het huis terug in het 
terrarium
Photo 10. After her foray through our house boa F1 returns to 
the terrarium

Intermezzo 1

Terugkeer van een kousenbandslang
Elke zomer paste ik op de kousenbandslang van het dochtertje van een familie die op vakantie was. Het terrarium 
stond op een plank voor het raam op het westen. De actief jagende slang was overdag van acht tot acht actief en sliep 
‘s avonds en ‘s nachts.
Vroeg in de middag wandelde ik dikwijls met dit dier op het grasveldje. Ik zette het slangetje midden op het gras neer 
en liet het zijn gang gaan, waarbij ik ernaast meewandelde. Wanneer het te dicht bij de kant kwam zette ik mijn voet 
dwars voor het dier. Vaak kroop het daar dan toch rustig overheen. Dan pakte ik het op en zette het weer midden 
op het grasveld. Na verloop van tijd zette ik het dier weer in zijn terrarium. Dit ging zo verschillende zomers door.
Op een keer liet ik het naar een muur van het huis kruipen. Daar maakte het een verdachte beweging en vóór ik het 
op kon pakken verdween het in een flits. Wij zochten de huisrand af en lichtten zelfs verschillende tegels, maar alles 
was vergeefs. De slang van onze vrienden was  en bleef onvindbaar en ik maakte mij ook zorgen dat het diertje snel 
een lekker hapje zou worden voor alles wat hier rondzwierf: zeemeeuw, rat, aalscholver, reiger, snoek en snoekbaars.
Die avond zat ik omstreeks acht uur in de open veranda droevig de krant te lezen. Op een gegeven moment keek ik 
omlaag en viel zowat om van verbazing. Vlak naast mijn linker voet lag de kousenbandslang, in alle rust. Ik nam het 
diertje op en zette het in het terrarium. Daar viel het prompt in slaap.
De slang moest op zoek zijn geweest naar zijn terrarium. Dat lag vrij hoog en was niet te vinden. Het dier zal de geur 
van mijn voeten goed hebben leren kennen en het heeft ervaren dat het tenslotte in het terrarium zou worden gezet. 
Kennelijk zocht het die voeten op om zo weer “thuis te komen”. Een héél indrukwekkende prestatie voor zo’n beestje 
met een brein zo groot als een rijstkorrel!

gemaakt en de toiletruimte is afgesloten om de 
overblijvende uitgang via de toiletpot naar het 
riool te blokkeren. Bij een incidentele ongecon-
troleerde ontsnapping weet men dan de voor-
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keursplaatsen van de slang in huis. Door schade 
en schande leerden wij dat men de deuren van een 
berg- of provisieruimte of garage altijd af moet slui-
ten om een langdurige zoekpartij te voorkomen.

Karaktereigenschappen
Stress en angst versus stoïcijnse kalmte
Men zegt dat men een slang niet moet verontrus-
ten door bewegingen in de nabijheid van het dier 
of door het in handen te nemen. De dieren zouden 
hierdoor snel gespannen en verstoord raken. Deze 
mening lees je bijvoorbeeld vaak op slangenforums 
op het internet. Nu zal dit kunnen opgaan  voor 
niet aan de menselijke omgang gewende slangen. 
Boa constrictor die vanaf de geboorte regelmatig 
zijn gehanteerd en dagelijks tenminste één keer 
door de mens worden aangeraakt hebben hier geen 
waarneembare last van. De minimale benadering 
met één aanraking per dag  (afgezien van de vakan-
ties van de verzorger) houd ik als standaard aan, 
elke avond voor het naar bed gaan, onafhankelijk 
van de toestand van de boa, dus ook tijdens de 
spijsvertering en de vervelfase. 
Ook de passage van mensen vlak langs het grote 
glazen terrarium dat in onze huiskamer staat stoort 
de dieren in het geheel niet.
Van tenminste één ondersoort, de op het eiland 
Dominica levende Boa constrictor nebulosa, is zelfs 
bekend dat deze dieren hoewel zij zich bij de vangst 
goed verdedigen zij niet alleen snel kalmeren maar 
zich al na enkele uren laten hanteren alsof zij al 
jaren troeteldier zijn (Vandeventer, 1992). Deze 
eigenschap vormt trouwens een indrukwekkend 
staaltje van het leervermogen van deze dieren.
Een onverwachte aanraking evenals een snelle 
beweging maakt deze dieren daarentegen aan het 

schrikken, wat volgt uit een duidelijke schrikre-
actie en bij jonge dieren hoogst zelden met een 
reflexmatige afweerbeet. Zelfs na enkele uren han-
teren raken de boa’s niet geïrriteerd en vertonen zij 
geen defensieve reacties, ook bijten zij niet. Om ze 
niet te laten schrikken waarschuw ik mijn dieren 
altijd, bijvoorbeeld door op het terrarium te klop-
pen of op de plek waaronder zij rusten, zodat zij 
kunnen voelen dat ik er aan kom.

Tijdens transport wekken langsvliegende scha-
duwen angst op. Wij hebben ervaren dat zulk 
transport het uitbraken van de prooi kan opwek-
ken. Om dit te vermijden is geblindeerd vervoer in 
een gesloten maar lucht doorlatende linnen zak of 
ondoorzichtige doos noodzakelijk.
Pasgeboren Boa constrictor wennen vlug aan het 
aanraken en hanteren. Door hun kleine formaat en 
hun makheid raken  met name kinderen snel erg 
op ze gesteld. Zij kunnen dan uren met zo’n dier 
rondsjouwen, zelfs als het al betrekkelijk groot is 
(zie bijvoorbeeld Ploegaert, 2009). 

Wel is het natuurlijk belangrijk dat men kinderen 
maar ook volwassenen nooit alleen met deze die-
ren om laat gaan, maar dat er altijd tenminste één 
volwassene per strekkende meter slang bij is waar-
onder één die de slangen goed kent. Overigens is 
de vereiste aanwezigheid van een volwassene een 
regel die zeker ook voor de hond als huisdier geldt. 
Zie bijvoorbeeld het dossier hondebeten in www.
gezondheid.be (7). Voorts laat ik nooit een boa 
rondom een nek kronkelen en zeker niet als er nie-
mand anders aanwezig is. Om niet te vallen grijpen 
deze sterke dieren je zó stevig vast dat dat wel eens 
onopzettelijk ongelukkig uit zou kunnen pakken

Intermezzo 2

Eigen ervaringen met homing bij andere reuzenslangen
Omstreeks 1965-75 hield ik in het laboratorium waar ik werkte verschillende reuzenslangen: een aantal netslangen 
Broghammerus (vroeger Python) reticulatus, een groene anaconda Eunectes murinus, een regenboogboa  Epicrates 
cenchria cenchria en een Boa constrictor.
In drie verschilende perioden ontsnapten zowel twee netslangen als de anaconda uit hun kamer naar de loze ruimten 
tussen vloeren en plafonds van de verschillende verdiepingen van het gebouw. De ontsnappingsroute werd daarop 
open gehouden om de dieren gelegenheid te geven terug te komen.. De eerste python werd na zeven maanden in 
zijn oorspronkelijke kamer teruggevonden en bleek in gewicht te zijn verdubbeld. Vermoedelijk had het alle muizen 
geëlimineerd en keerde daarop terug naar de plaats waar het altijd werd gevoerd. De anaconda bleek nogal eens 
naar zijn kamer terug te komen om te drinken en werd bij zo’n gelegenheid gepakt. De derde en laatste ontsnapping 
betrof weer een netpython. Dit dier bleek naar buiten te zijn ontsnapt omdat het enkele maanden later, in de herfst, 
vanuit de bosjes naast het gebouw het grasveld op was gekropen om zich in de zon te koesteren, waar het dier dat 
stijf van de kou was makkelijk werd gevangen. Allen hebben hun escapades goed overleefd.
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Ofschoon ook een makke boa zich in handen in 
het begin wat “wegloperig” kan gedragen verdwijnt 
deze reactie na enkele minuten. De dieren verto-
nen hoe dan ook een welhaast ongelofelijke ver-
draagzaamheid. Een mooie demonstratie van deze 
vriendelijke karaktertrek werd door Ploegaert 
(2009) beschreven. 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw hield ik 
thuis een Boa constrictor die heel populair was bij 
de kinderen uit de buurt. Tijdens de weekeinden 
kwamen zij vaak langs om met deze leuke “trein” 
te spelen. Slangen hebben heel gevoelige staarten 
en een kleine aanraking kan ze in beweging zet-
ten. Zulks tot groot genoegen van de kinderen die 
zagen dat “de trein na zo’n kleine aai op reis ging”. 
Mijn huidige boa’s zijn zo gewend geraakt aan het 
hanteren dat ik de staart mag aanraken en dat dit 
soms zelfs geen enkele reactie opwekt. Een langza-
me benadering gevolgd door een evenzo langzame 
aanraking wekt bij hen dikwijls zelfs geen tongelen 
op. Zij “slapen” dan rustig verder. 
Dit zowel stoïcijnse als vriendelijke gedrag blijft 
mij verbazen. Hierin verschillen boa’s sterk van 
“tamme” zoogdieren als hond, kat, konijn en cavia. 
Zelfs zo’n “zachtaardig” zoogdier bijt of krabt wan-
neer het er genoeg van heeft, wat vaak niet al te 
lang op zich laat wachten.
Dit zou bij andere reuzenslangen anders kunnen 
zijn. Destijds hield mijn nog vrij jonge groene ana-
conda het hanteren nooit langer vol dan ongeveer 
een half uur en werd dan langzaamaan bijterig.

Uit studies van gifslangen waarvan de gifklieren 
waren weggenomen wordt het duidelijk dat zij niet 
bijten wanneer zij niet op een pijnlijke manier wor-
den benaderd (Hoser, 2010). Bij onbehandelde 
gifslangen is de kans op een ongeluk echter te groot 
om acceptabel te zijn.

“Vreet-extase” is geen stoïcijns gedrag
Zodra de boa een prooi stevig in de bek heeft of 
wanneer het die aan het verzwelgen is, is het prak-
tisch onmogelijk de slang te verstoren (behalve 
tijdens de fase van het kopzoeken). Wij maakten 
een enkele keer mee dat een boa tijdens het eten 
uit de takken of van de keukentrap viel of zelfs 
met trap en al (foto 11). Meestal at de slang door 
alsof er niets aan de hand was. In deze “geob-
sedeerde” toestand  kan men de slang zo nodig 
hanteren of verplaatsen zonder dat het dan met 
eten ophoudt. Ook andere reptielen vertonen een 
dergelijke “vreet-extase” zoals valt af te leiden uit 
de waarneming van Kuperus (2010). Ik noem dit 
verschijnsel hier omdat deze “vreet-extase” niet 
met het stoïcijnse gedrag mag worden verward.

De initiële schichtigheid bij hanteren van een aan 
de mens goed gewende boa zou kunnen berusten 
op de snelheid waarmee wij het dier benaderen, 
zowel als geheel als alleen met de hand. Zelfs wan-
neer wij denken ons rustig en kalm te bewegen kan 
zoiets naar boa standaard toch snel zijn. Ik heb zelf 
het gevoel dat bij Boa constrictor alles zo’n vijftig 
keer langzamer gaat als bij ons. Hierbij denk ik aan 

Foto 11. Terwijl de boa bij 
het verzwelgen van een dood 
konijn met trap en al om dreig-
de te vallen ging zij rustig door 
met eten terwijl de trap voor-
zichtig op de grond werd en 
was gelegd
Photo 11. While swallowing 
a dead rabbit the boa was in 
danger of falling down ladder 
and all. The stepladder was 
carefully laid down while the 
unruffled boa went on swallo-
wing its food as if nothing had 
happened
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hun voortbeweging, stofwisseling en hun “subjec-
tieve” tijdschaal. De enige écht snelle bewegingen 
die ik bij boa’s zag waren de voedselgrijpreactie en 
de zeldzame defensieve beet.
Men zegt dat het temperament van Boa constrictor 
verandert met de leeftijd. Oudere slangen zouden 
humeurig, snel geïrriteerd en bijterig zijn. Ik heb 
hier niets van gemerkt. Tenminste tot de leeftijd 
van veertien jaar bleven mijn dieren even vrien-
delijk als altijd, zelfs toen zij dodelijk ziek werden. 
Daarbij moet ik dan wel herhalen dat ik de dieren 
aan de mens gewend houd door hen tenminste 
eenmaal per dag even te aaien.
De enige periode dat mijn boa’s voor iedereen 
inclusief mijzelf, hun verzorger en voederaar, zon-
der meer agressief waren en bleven was tijdens het 
werpen van de jongen en de periode van een kleine 
veertien dagen erna. Daarna nemen zij van de ene 
dag op de andere weer hun oude, vriendelijke, sto-
icijnse toestand aan.
Er zijn individuele verschillen in de omstandighe-
den die de dieren onrustig kunnen maken. Zie ver-
derop onder “Reactie op een vreemde omgeving”. 

Individuele karaktertrekken
Elke in gevangenschap gehouden Boa constrictor 
heeft een eigen karakter (Vogel, 1962, p. 68). 
Zo verschillen zij onderling in de mate waarin zij 
gevoelig zijn voor verstoring en in bijterigheid 
(selecteer de jonge boa’s op hun tolerantie) maar 
ook in het problemen op kunnen lossen (dit wordt 
in een volgend artikel beschreven). 

Hond- of katachtig gedrag
Van mijn eerste stel boa’s ging het vrouwtje F1 
katachtig haar eigen weg als zij in handen werd 
genomen. Haar mannetje M1 leek wat dit betreft 
meer op een hondje. Na enkele minuten van wat 
onrustig bewegen bleef hij bij je zitten, gekronkeld 
om een arm of been of om de leuning van je stoel. 
Van hun twee dochters F2 en F3 gedroeg F2 zich 
als haar moeder, terwijl F3 in dit opzicht op haar 
vader leek. Dit aspect van hun gedrag vertoonde 
dus geen relatie tot het geslacht van de dieren.
Ik merkte dat de boa’s wanneer zij op een zitbank 
onder je benen mogen liggen zij meestal snel rustig 
worden. Het lijkt mij toe dat zij zowel de warmte 
van de benen op prijs stellen als de door hun 
gewicht uitgeoefende druk.

Vallen
Wanneer je M1 of F3 oppakte grepen zij zich altijd 
stevig aan je vast, vermoedelijk om geen gevaar te 
lopen te vallen. F1 en F2 deden dit meestal niet 
maar probeerden zich los te wringen om hun eigen 
gang te gaan.
M1 en F2 negeerden vreemd genoeg vaak de ach-
terste helft van hun lichaam. Wanneer zij uit een 
tak omlaag kwamen hielden zij dikwijls hun staart 
niet stijf na het loslaten van de tak maar lieten die 
slap neervallen. Dit ging vaak met een luide bons 
gepaard. Geen van de andere boa’s vertoonde dit 
gedrag.

Eetgewoonten
M1 was een wispelturige eter, die daardoor niet 
met de hand kon worden gevoed (zie Verveen, 
2004). Alle 22 in ons huis geboren boa’s kregen 
vanaf hun geboorte dode prooi te eten en allen 
werden uit de hand gevoerd. 20 van deze dieren 
werden verkocht toen zij een half jaar oud waren en 
deze worden in dit artikel niet genoemd, behalve 
twee (M2 en M3) die werden verkocht toen zij vier 
jaar oud waren.

Reactie op een vreemde omgeving
In een nieuwe en dus voor hen vreemde omgeving, 
wat nogal eens gebeurde bij een demonstratie op 
een lagere school (Ploegaert, 2009), gedroegen 
F1 en F2 zich altijd nogal schichtig. Terug in hun 
transportdoos kalmeerden zij direct, ook al werd 
het deksel er niet op gezet. De kinderen konden 
zo’n boa dan rustig aaien. Daar trok het dier (F2) 
zich dan vrijwel niets van aan, ook toen dit uren 
zo door ging. M1 en F3 daarentegen voelden zich 
bij mensen zelfs in een vreemde omgeving op hun 
gemak en vertoonden ook urenlang geen tekenen 
van nervositeit (Ploegaert, l.c.).

Hongersignaal
De boa’s leefden in onze woonkamer, waar ik hen 
ook altijd uit de hand voerde, wat mijn vrouw nooit 
deed. Wanneer zij honger hadden reageerden boa’s 
F1 en F2 duidelijk op mijn aanwezigheid en niet 
op die van mijn vrouw. De bijbehorende typische 
positie van de kop is in foto 4 te zien. Zij volgden 
mij dan met hun kop wanneer ik langs het ter-
rarium liep, iets wat zij niet deden wanneer mijn 
vrouw passeerde.
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Het altijd in een doos gevoerde mannetje M1 
(Verveen, 2004) vertoonde dit gedrag nooit. Of 
het vrouwtje F3 dit gedrag vertoonde is ons niet 
duidelijk. Wanneer zij erg honger hadden zochten 
F1 en F2 mij soms zelfs actief op (F2: foto’s 8 en 
9). Ook konden zij mij dan aanstaren (F1 en F2; 
foto 4) of bleven dicht in de buurt bij mij zitten 
(F2) (zie ook Verveen, 2001a). Wanneer een 
dergelijke confrontatie plaats vond haalde ik direct 
de voor hen bestemde ratten uit de vriezer en legde 
die te ontdooien. Uit hun gretige gedrag tijdens 
de voedering de volgende avond bleek dan dat zij 
inderdaad flinke honger hadden.

Reactie op het lozen van urine of ontlasting
Wanneer een of meer boa’s het terrarium wilde 
verlaten maakten zij dit kenbaar door tegen de 
glazen schuifdeuren omhoog te bewegen (foto 5). 
Het vrouwtje F1 hield er niet van haar urine of 
ontlasting in het terrarium te lozen. Wanneer zij 
nodig moest trachtte zij een weg uit het terrarium 
te zoeken. Ik plaatste haar dan eerst in de badkamer 
(foto’s 6 en 7), alvorens haar het huis te gunnen, 

waarvoor zij zich bij de badkamerdeur vervoegde 
(foto 8). F2 deed haar behoefte wel in het terra-
rium, maar wilde er daarna ook onmiddellijk uit, 
wat haar dan ook werd toegestaan wanneer wij 
thuis waren (foto 9). Daardoor kon ik ondertussen 
rustig het terrarium schoonmaken. Boa’s M1 en 
F3 waren niet in dit soort hygiëne geïnteresseerd. 
Wie er dan ook wat produceerde liet hen koud, zij 
bleven er rustig naast liggen.

Gebruik van de waterbak
Sommige boa’s gebruiken een waterbad, maar 
andere helemaal niet. Omdat voor drinkwater een 
klein en makkelijk schoon te houden bakje voldoet 
verwijderde ik de grote waterbak in voorkomende 
gevallen.

Voor geen van de karaktereigenschappen van deze 
dieren kon een duidelijke relatie met het geslacht 
worden geconstateerd.

In het volgende artikel komt het gedrag van boa’s 
tijdens de hinderlaagjacht aan de orde.

Summary

Keeping a pair of Boa constrictor as pets: 16. The hunting stage (1): Boa sets out
Boa constrictor is a tree-snake who may also dwell on the ground. Given suitable (forked) branches it may spend between 
20 and 100 percent of the time above ground (figure 1), but less when the set-up is simpler.
The hunting stage starts with the final evacuation of the bowels after meal or moult.
Given our home as their territory the boas quickly learned their way about and “specify” their ambush locations where they 
may usually be found when escaped and “lost” from sight.
The boas know their terrarium quite well as their residence in our house and may even crawl back into it on their own 
initiative. This was also a relatively regular occurrence after they had been fed.
Homing appeared to be a common trait of snakes and was shown by all my snakes of different species. Once “escaped” 
they all returned or were caught nearby within a shorter or longer interval of time that varied between several hours up to 
seven months.
It is advisable to make the house snake-tight and then to let the boas “escape” in a controlled situation so that they may 
develop locations of preference in the house. After an accidental escape the snake can then most probably be retrieved 
from one of its preferred locations. Since snakes are homing animals after a real escape they will just remain in the vicinity. 
From birth onward all my boas were not only always fed out of my (gloved) hand, but also handled daily, sometimes for 
rather long periods of time. The handling may vary between hours rather intensive play with the snake (but restricted to 
their hunting period only), to a single daily touch at night irrespective of the phase of their behaviour cycle. When thorou-
ghly and regularly subjected to human attention all my boa constrictor quickly became used to people and remained stoic 
during handling. Once used to mankind the boas do not show signs of stress and irritability; the “trust” and placidity of 
boa constrictor is truly remarkable and never ceases to amaze me. An exception is made in the birthing period in which the 
mother vigorously defends the birthplace for a period of somewhat less than a fortnight.
The hunting stage is the best time to learn to know the individual traits of one’s own human-acquainted boa constrictors. 
Considerable behavioural differences may then be noted between different boas, such as staying in your vicinity or not, 
fear of falling, eating habits, the appraisal of new surroundings like at a demonstration at school, individual hygiene, the 
power to signal its needs to the keeper of the snakes, problem solving capacity and, perhaps, deftness. No gender-specific 
traits were discovered.
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Het wel en wee van de 
Nederlandse wetgeving in 

relatie tot de reptielenhobby

Wanneer je houder en kweker van reptielen 
bent is de kans groot dat je vroeg of laat 
tegen wet- en regelgeving met betrek-

king tot beschermde soorten aanloopt, die aandacht 
vereist. Tijdens de ALV op 18 juni 2011 gaven de 
heren Wim Vosgezang en Harald Garretsen 
(inspecteurs team plant bij de nVWA) een twee uur 
durende toelichting op de Nederlandse wet- en regel-
geving die van belang is voor de reptielenliefhebberij. 
Vooraf konden vragen worden opgestuurd, die dan 
in de lezing behandeld zouden worden. Lezingen als 
deze brengen het belang van de vereniging naar voren 
wanneer het gaat om informatievoorziening en com-
municatie over de hobby. Dit artikel is een verslag van 
de lezing.

Allereerst enige uitleg over de organisatie zelf. De 
nieuwe dienst nVWA (nieuwe Voedsel en Waren 
Autoriteit) is ontstaan door een fusie van de AID, 
de Plantenziektenkundige dienst (PD) en VWA. 
Doordat deze organisaties samen gegaan zijn vallen 
er verschillende taken binnen het werkgebied. Dat 
werkgebied omvat eigenlijk alles inzake voedsel, pro-
ducten, natuur (met daarbinnen ook de landbouw), 
dieren en planten. Binnen dit uitgebreide werkgebied 
werkt de nVWA aan beleidsadvies (de wetgeving 
zelf), risicobeoordeling (en dan vooral gevaren voor 
volksgezondheid (dieren die ziekten binnen bren-
gen), risicocommunicatie (communicatie over dier-
transporten), handhaving van de wetgeving en uit-
voeringstaken (dit houdt dan voornamelijk controle 
van verleende subsidies in). De Dienst Regeling van 
het Ministerie van EL&I houdt zich met name bezig 
met de controle van de administratie van overdrach-
ten en dierbestanden.
Er werd vanuit het publiek de vraag gesteld of dier-
kwelling ook binnen het werkterrein van de nVWA 
valt. Smokkel gaat altijd gepaard met dierkwelling. 
Dierkwelling wordt, wanneer het wordt aangetroffen, 
behandeld in samenwerking met de dierenarts, waar-
uit eventueel een bestuursrechterlijk en/of strafrech-
terlijk vervolg kan voortkomen. 
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Na deze korte introductie over de organisatie werd 
ingegaan op de wetgeving die van toepassing is op 
de reptielenhobby. De Flora- en FaunaWet (FFW) 
vormt de aanwijzing voor de bescherming van de in 
Nederland inheemse diersoorten. Hierbij gaat het 
dan vooral om artikel 4: lid 1 en lid 3, waarin de 
basisverordening, de habitatrichtlijnen, en het han-
delsbezit onder voorwaarden worden behandeld. Bij 
de habitatrichtlijnen gaat het om een Europese basis-
verordening. De soorten die onder deze verordening 
vallen zijn in Europa  “inheemse” soorten (maar die 
niet in Nederland voorkomen, deze zijn namelijk 
strenger beschermd en mogen onder geen beding 
gehouden of verhandeld worden).
Voor de soorten die bescherming van de habitatricht-
lijnen genieten geldt dat alleen nakweekdieren gehou-
den en verhandeld mogen worden, wildvangdieren 
zijn verboden. De FFW bevat ook de aanwijzing voor 
de bescherming van uitheemse diersoorten volgens 
artikel 5:lid 2. Daarnaast geeft ook artikel 13:lid 1 van 
toepassing zijnde informatie, waarbij het gaat om het 
verbod op het houden van en handelen in bepaal-
de soorten die bescherming genieten. De CITES-
wetgeving (basisverordening) dient als basis voor 
de bescherming van dier- en plantensoorten, maar 
de Europese wetgeving (waaronder bijvoorbeeld de 
habitatrichtlijnen vallen) en vooral de nationale wet-
gevingen gaan veel verder, en bieden veel nauwere 
regels voor soortbescherming waaraan men zich dient 
te houden. Naast de wetgeving over bescherming van 
dier- en plantensoorten is er ook wetgeving die zich 
richt op dierwelzijn: de Gezondheids en welzijnswet 
voor dieren (Gwwd). Deze wetgeving  is echter nog 
in ontwikkeling in het geval van gehouden reptielen 
en amfibieën en zal straks wijzigen in de Wet dieren. 

Het volgende topic dat besproken werd is de ver-
plichte administratie. Dit speelt vooral voor dieren 
die onder de CITES regelgeving vallen, maar het kan 
geen kwaad om het wel en wee van alle dieren in je 
bezit goed bij te houden. De gegevens van de dieren 
die in je bezit zijn die bijgehouden dienen te worden 
zijn de volgende: 
•	 Wetenschappelijke soortnaam
•	 Datum van aanschaf / geboortedatum wanneer 

het eigen nakweek betreft
•	 ID  (individuele identiteit van het dier)
•	 Naam en adres van leverancier
•	 Land van herkomst (waar vandaan gekocht)

•	 (Land van oorsprong (natuurlijke vindplaats))
•	 Nr CITES document (wanneer het gaat om 

nieuwe import)
•	 Merkgegevens (zoals een chip, die ook bij bij-

voorbeeld honden en katten gebruikt wordt)
•	 In geval het dier verkocht is: naam en adres van 

afnemer (plus datum van overname) en in geval 
van overlijden de sterfdatum.

Overdrachtsverklaringen voor iedere transactie van 
dieren dienen als achtergrond (backup) informa-
tie voor de volledige administratie. Dus wanneer je 
eigen administratie niet geheel op orde is, maar je 
wel alle overdrachtsverklaringen kunt laten zien ben 
je niet strafbaar, tenzij blijkt dat er meer dieren in 
bezit zijn geweest waarvan de overdrachtsverklarin-
gen al zijn weggedaan. De administratie moet in ieder 
geval drie jaar bewaard worden. De regels waaraan 
de administratie moet voldoen staan in de Regeling 
administratie bezit van en handel in beschermde dier- en 
plantensoorten. Wel is het zo dat je eigen administratie 
meer informatie zal bieden dan enkel overdrachten 
van dieren. Een aantal soorten die officieel onder 
CITES-bescherming vallen vormt momenteel geen 
prioriteit meer bij controle. Het gaat hierbij onder 
anderen om Boa constrictor, Python molurus bivittatus, 
de axolotl (Ambystoma mexicanum) en de groene 
leguaan (Iguana iguana). Dit zijn soorten die op de 
CITES-B lijst staan, maar gevrijwaard zijn van de 
administratieplicht. Ze worden zo veel gekweekt en 
verhandeld dat er geen twijfel is over de legale her-
komst van de dieren.

Er heerst vaak onduidelijkheid over de gel-
digheidsduur van overdrachtsverklaringen. 
Overdrachtsverklaringen (en CITES-papieren) zijn 
slechts eenmalig geldig, en moeten bij iedere verdere 
verhandeling van het desbetreffende dier opnieuw 
worden gemaakt. Dit omdat bij iedere overdracht 
de koper en verkoper met naam (en adres) in de 
overdrachtsverklaring moeten staan. Wanneer er die-
ren worden verhandeld die in de CITES-wetgeving  
onder de bijlage A vallen en wildvang of eerste gene-
ratie nakweek (F1) zijn is er een bezitsontheffing 
vereist, met daarnaast een EG certificaat, wat dan als 
overdrachtsverklaring geldt.

Wanneer dieren worden getransporteerd moet men 
zich houden aan de IATA regels (International Air 
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Transport Association). Deze regelgeving is bedoeld 
om dieren op de juiste manier te vervoeren, waarbij 
het dan met name gaat om transport met behulp 
van vliegtuigen, wat dan vooral speelt bij importen 
uit andere werelddelen. Op deze luchttransporten 
wordt er streng gecontroleerd of de wetgeving wordt 
nageleefd en de zendingen vergezeld zijn van de juiste 
papieren. Hierbij vormt de douane de eerste controle-
post, en wanneer de zendingen door de douane wor-
den afgekeurd, of wanneer er onduidelijkheid is over 
de papieren, of de juiste benamingen komt de nVWA 
in actie, en vormen zo dus een 2e controle lijn. Soms 
wordt de nVWA ingeroepen door politie of recherche 
wanneer deze op diertransporten stuiten.
Over het algemeen richt de nVWA zich tijdens con-
troles op een aantal doelgroepen. De belangrijkste 
daarvan zijn importeurs en exporteurs, omdat deze 
vaak grote partijen dieren en planten verhandelen, en 
er vaak een groot financieel belang speelt. Daarnaast 
worden ook handelaren, zowel grootschalige als klei-
ne handelaren, goed gecontroleerd. Dit gebeurt dan 
vooral op beurzen en markten. Als laatste worden ook 
vergunninghouders met regelmaat met een bezoekje 
vereerd, dit gebeurt dan vooral op basis van project-
matige controles, waarbij er bijvoorbeeld op een spe-
cifieke diergroep gecontroleerd wordt. Deze vergun-
ninghouders hebben vaak zeldzame soorten, waarbij 
een controlebezoekje dan ook een leerbezoekje is, om 
de soortenkennis op niveau te houden. In principe 
kunnen alle eigenaren van dieren die onder CITES 
bescherming vallen gecontroleerd worden, maar door 
de grote hoeveelheid werk die dit oplevert zal er 
maar zelden gecontroleerd worden bij liefhebbers die 
slechts een paar dieren bezitten. Wel wordt er gecon-
troleerd wanneer er bijvoorbeeld een tip binnenkomt 
over eventuele illegale handel of bezit, of wanneer er 
sprake is van een melding van dierkwelling. De han-
delwijze van de nVWA kan worden beschreven als 
“zacht waar het kan, hard waar het moet”. Hiermee 
wordt bedoeld dat alleen harde actie wordt onderno-
men wanneer een handelaar bijvoorbeeld meerdere 
keren illegaal te werk gaat, en er bijvoorbeeld in het 
geval van onvolledige of ontbrekende papieren bij 
een enkel dier dat bij een (onwetende) liefhebber zit 
slechts een waarschuwing wordt gegeven en wordt 
uitgelegd hoe het wel zou moeten.

Het laatste deel van de lezing bestond uit een aan-
tal voorbeelden van wat er zoal wordt aangetroffen 
en hoe daarmee werd en wordt omgegaan. Hierbij 
ging het dan bijvoorbeeld om grote zendingen met 
tangara’s, papegaaien, gifkikkers en cactussen, die 
zonder papieren, onder verkeerde namen, of onder 
erbarmelijke omstandigheden werden geïmporteerd. 
De laatste jaren worden de importzendingen van 
reptielen goed verzorgd, de meesten kwamen onder 
goede omstandigheden binnen, heel anders dan het 
in het verleden wel eens gebeurde.
Een apart puntje wat nog behandeld werd is de 
wetgeving rondom het houden en importeren van 
gifkikkers (familie Dendrobatidae). Er is veel werk 
verzet om de soms ingewikkelde taxonomische ver-
anderingen bij te houden. Daarnaast is er in deze 
groep, doordat er regelmatig nieuwe soorten worden 
gevonden en beschreven, sprake van soorten met 
een verschillende beschermingstatus. In principe val-
len alle Dendrobatidae onder CITES-B, waarvan 
nakweekdieren dus met overdrachtsverklaringen ver-
handeld mogen worden. Niet alle soorten zijn echter 
op een legale manier in Europa terechtgekomen, 
bijvoorbeeld doordat er uit het land van herkomst 
niet geëxporteerd mag worden. Sommige, voorheen 
illegale, soorten zijn  gelegaliseerd omdat er zowel 
legale als illegale importen van de soorten waren 
geweest, en daardoor de herkomst van individuen 
in gevangenschap niet meer terug te leiden was. 
Voorbeelden hiervan zijn Ranitomeya benedicta en R. 
vanzolinii. Sommige soorten zijn en blijven illegaal, 
omdat hiervan nooit een legale zending uit de landen 
van herkomst is geëxporteerd, zoals Adelphobates cas-
taneoticus en Oophaga mysteriosus.

Tijdens deze lezing is er een kijkje achter het “wetge-
vings-gordijn” gegeven, wat duidelijkheid verschaft 
over de op de reptielenliefhebberij van toepassing 
zijn de wetgeving, en hoe daarmee om te gaan.
De zeer informatieve en onderhoudende lezing werd 
afgesloten met de melding dat verdere vragen die 
naderhand nog boven komen drijven gestuurd kun-
nen worden naar:
Meldkamer nVWA,
telefoonnummer: 045 5466230,
email: meldkamer@minlnv.nl

Jeroen van Leeuwen
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een korte introductie van circa vijftig woorden volgen. Verdeel de hoofdtekst in een aantal logische hoofdstukken met zo 
kort mogelijke kopjes. De eerste alinea (die direct op de inleiding volgt) krijgt geen kopje. Geen voetnoten gebruiken. Het 
artikel beëindigen met een Engelse samenvatting of een Nederlandse samenvatting, die door de redactie in het Engels wordt 
vertaald, alsmede een alfabetische literatuurlijst met alle geraadpleegde en in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren 
zoals hieronder is aangegeven.

Tijdschriftartikel: Auteur, jaar. Titel. Titel van tijdschrift Jaargang (aflevering): Pagina’s. (bijvoorbeeld. 
Leeuwen, F. van, 1984. De Japanse Vuurbuiksalamander (Cynops pyrrhogaster) (4). 
Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42 (6): 230 237. )

Boek: Auteur, jaar. Titel. Uitgever, stad. (bijvoorbeeld Mertens, R. & H. Wermuth, 1960. Die 
Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main.)

Bij boeken met  
per hoofdstuk 
verschillende auteurs:

Auteur, jaar. Hoofdstuktitel. In. Redacteur (red.) Boektitel. pagina’s. Uitgever, stad. 
(bijvoorbeeld. Donoghue S. & J. Langenberg, 1996. Nutrition. In. Mader, D. R. (red.) 
Reptile medicine and surgery. 148174. W B. Saunders Company, Philadelphia.)

Een uitgebreidere versie van deze richtlijnen is op de website van Lacerta (www.lacerta.nl) te vinden.
Neem in twijfelgevallen of bij vragen contact op met de redactie voor afspraken over de aanlevering.

Bent u meer dan de gemiddelde Nederlander geïnteresseerd in 
slangen? Of heeft u misschien zelf slangen in een terrarium? Word 
dan lid van de Europese Slangen Vereniging. U ontvangt dan 
vier keer per jaar het tijdschrift Litteratura Serpentium en krijgt 
bovendien gratis toegang tot de Europa’s grootste slangenbeurs, 
de Slangendag in Houten.                                                        

Voor meer informatie: www.snakesociety.nl of neem contact op met de secretaris: 
Jan-Cor Jacobs, W.A. Vultostraat 62, 3523 TX Utrecht. Tel.: 030-2801115. E-mail: 

secretary@snakesociety.nl

Europese Slangen Vereniging
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J a m a n a s i n  L o d g e
is gelegen in het zuidwesten van Costa Rica op het prachtige 

schiereiland Osa. De Lodge is eigendom van Jan en Ina Tuns 
en het ideale vertrekpunt voor een onbezorgde en onver

getelijke vakantie.
U overnacht in comfortabele kamers, cabinas 
genaamd, met warm water en elektriciteit. ’s Morgens 
kunt u eerst genieten van een heerlijk Costaricaans 
ontbijt voordat uw dagprogramma start. In overleg 

kunnen Jan en Ina u helpen om een leuk programma 
samen te stellen, zodat u optimaal geniet van al het moois 

dat Costa Rica u te bieden heeft.

De Noesten 44, 9431 TC Westerbork

Tel. (0593) 37 00 35, Fax (0593) 37 00 36

E-mail info@refona.nl

Meer informatie? www.refona.nl

Refona levert
natuurlijk veel meer!

• Dutchy’s®, die natuurlijk
bloedmijten bestrijden.

• Refona Mite Booster, is een
gepatenteerd uitzetsysteem voor
Dutchy’s®. Minimale arbeid met
maximaal resultaat!

Refona 70x70  20-01-11  12:17  Pagina 1














































 !


"! #

$ % & 








lacerta69-5-omslag.indd   4 04-12-11   16:51




