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Van Ben 
 
Goede vrienden en vriendinnen, 

We hebben, ik geloof de vijfde persconferentie van Mark weer gehad. Er werd weer meer ruimte 

gegeven, naast de adviezen, de verboden en de geboden. Gaat er nog eens een dag komen dat die 

geboden allemaal op twee stenen tafelen worden gekapt en dan vanaf de Haagse Vijverberg door 

Mozes Rutte ons worden opgelegd? 

Jammer, voor de koren was er geen cent positief nieuws. Integendeel, in de NRC stond vorige week 

een bericht, waarin gemeld werd dat binnen een koor dat wat langer is blijven repeteren (nog zonder 

de 1,5m afstand) een stevige Covid-19-uitbraak heeft plaatsgevonden.  

De overkoepelende organen als KBZON en Koornetwerk raden het de koren nog steeds af 

gezamenlijk te gaan zingen. De te gebruiken 1,5m blijkt onvoldoende veiligheid te geven voor de 

eventuele druppels en aerosolen die we tijdens het zingen produceren en in ons enthousiasme 

rondspetteren. 

Buiten zou dat minder gevaar opleveren. Is het de moeite waard om met een beperkt aantal leden 

op de fiets te stappen en op een van tevoren uitgezochte plek samen, met in achtneming van de 

1,5m-regel, te repeteren? Kunnen we dat per stem doen? Of misschien juist een groepje met een 

paar leden van alle stemmen? Met drie groepjes van een man of 8 à 9 hebben we dan het hele koor! 

Laat ons ook eens weten hoe jullie daarover denken. Of kom met misschien nog betere oplossingen. 

Dat levert dan ook weer nieuwe stof op  voor ons wekelijks contact. We krijgen langzamerhand het 

gevoel dat het enthousiasme, zoals dat er voor de eerste uitgaven van KOORonaNIEUWS was, aan 

het afnemen is! Ook daar willen we graag jullie reactie op hebben. Fred doet met veel inzet en 

moeite alles om er iets moois van te maken, maar als blijkt dat er geen animo meer bestaat om het 

te lezen, of om ook een steentje bij te dragen aan de inhoud, vinden we het moeilijk dit nog weken 

vol te houden. We nemen ons petje af voor diegenen die elke week trouw hun artikel leveren. 

In de onlangs uitgekomen brief voor de Vrienden van Fortissimo is gewag gemaakt van ons blad op 

de website. Ik heb daar al enthousiaste reacties van gehad. 

Beste leden, samenvattend vraag ik jullie aandacht dus voor drie punten: 



1. Zou je meedoen met een alternatieve, op een beperkt aantal leden gestoelde, 

repetitiebijeenkomst ergens buiten? Of heb je een ander voorstel? 

2. Ben je tevreden met dit wekelijkse contactblad? 

3. Zou je daaraan ook een bijdrage willen leveren? 

Stuur je antwoorden tijdig naar Fred, dan kunnen we die misschien volgende week al publiceren. 

Laat het ons alsjeblieft horen.  

Ben 

 
 
Van Ad 
 

Reisverslag van Ad en Annemarie deel 9 

 

Op 2 maart bezoeken we samen met onze vrienden Bert en Caty de stad Faro, bekend van het 

vliegveld natuurlijk maar ze hebben veel meer.  Een oude binnenstad waar 2000 jaar geleden al de 

Romeinen rondliepen. Dat vertelt André onze wandelgids met de oranje paraplu. 

Boven op de fraaie monumenten nestelen talloze ooievaars. Een bijzondere attractie. 

 

Dat is ook de Fado guitarra recital in een zaaltje boven het 

VVV. Omdat er geen andere bezoekers zijn krijgen we een 

privé concert van João Cuña. We mogen zelfs ook even 

zijn gitaar vasthouden. Prachtige muziek die Fado! 

 

Op 3 maart komen we aan in Albufeira. Hier hadden we 

eind januari Ben en Corrie de Groot, die hier jaarlijks 

verblijven, willen ontmoeten, maar onze planning liep wat 

anders. Volgend jaar nieuwe kans? 

Vandaag wordt onze kleindochter Lize 3 jaar. Op afstand 

een knuffel dus. Er gaan 

in deze periode wel veel 

verjaardagen aan ons 

neus voorbij. 

Het is wel wat vreemd 

weer. Zon, wind en 

regen wisselen elkaar af. Een goed moment voor Annemarie om 

enige rugpijn weg te laten masseren en ook meteen maar een 

pedicurebehandeling erbij te doen. We ondergaan een dag van 

volledige rust. 

Als we op 5 maart verder gaan schijnt de zon weer als vanouds.  

We rijden even Portimão binnen om te lunchen, een grote drukke 

stad met bijzonder weinig sfeer, rommelig en ongezellig, dus gauw 

door naar Alvor, 10 km verderop.  

En dat is wél wat we zoeken. Een super gezellig vissersdorpje, 

rustig en knus, zoals zo’n vissersdorpje moet zijn. Nauwe straatjes, 

leuk haventje met visrestaurantjes, veel bootjes en visnetten overal. 



We genieten hier van een fraaie zonsondergang in zee, zittend op een terrasje tussen de 

palmbomen. 

Als je dat gezien hebt en vervolgens hét Portugese visgerecht Cataplana mag eten, kan je dag niet 

meer stuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Fred 

 
Ooit torenden de Nolse duinen trots uit boven het Kalmthouts Kempenland. Tot voor enkele jaren 
zetten aangeplante naaldbomen de unieke stuifduinen letterlijk en figuurlijk in de schaduw.  
Dat was jammer, temeer omdat de Nolse Duinen nooit ten prooi zijn gevallen aan de zandhonger en 
dat het oeroude reliëf er nog is.  
Het gebied was altijd privébezit. De voorlaatste eigenaar was de familie Carlier. Nu is het in bezit van 
Natuurpunt, de Belgische evenknie van Natuurmonumenten. Dankzij Helvex, het Europees LIFE-
project, kan Natuurpunt grote herstelwerken uitvoeren. Zo krijgen zeldzame plant- en diersoorten 
nieuwe kansen. Bijvoorbeeld de Gladde slang. 

Op antieke postkaarten uit het 
begin van de vorige eeuw is te zien 
hoe de Nolse landduinen het 
landschap domineren. Rond die tijd 
is Kalmthout een blanke zandbak 
met hier en daar een boom en 
plukjes struikhei. Tussen 1910 en 
1930 werden de duinen door de 
toenmalige privé-eigenaren beplant 
met opbrengsthout: grove den en 
Amerikaanse vogelkers. Die 
plantactie bepaalde het uitzicht 
gedurende een reeks van jaren. 

 



Het landschap ‘terug’ omvormen heeft letterlijk heel wat voeten in de aarde. Het gaat gepaard met 
kapwerken, verwijderen van de humuslaag en bestrijding van exotische soorten zoals de 
Amerikaanse vogelkers. De oude grillige bomen, de veteraanbomen en de oude knot- en stoofeiken 
zijn bewaard gebleven, want die parels mochten in geen geval verdwijnen. Al die oude bomen zijn 
tevoren in kaart gebracht. 
 
Na het kappen en plaggen is een meer open duinlandschap ontstaan met aan de randen een beboste 
heide. Doordat de oude veteraanbomen meer licht en lucht krijgen zijn ze prominenter in het 
landschap aanwezig zijn. En door het kappen en plaggen is de bijzondere duinstructuur ook beter tot 
z’n recht gekomen. Een kudde schapen houdt het gebied open. 
Als je nu vanuit het noorden komt, zie je links plotseling een open landschap. Het ziet er nog niet 
mooi uit. Er staan staketsels van dode dennen. Voor de leek is dat een ravage om te zien. Voor mij 
ook wel, maar ook hier geniet de biodiversiteit voorrang boven het er mooi uit zien. Dat staande en 
liggende dood hout heeft een belangrijke functie in de natuur. Het hout zit vol met allerlei insecten 
en, naarmate de tijd vordert veroveren paddenstoelen het hout. 
 
In het open landschap zijn nu al broedparen van de Nachtzwaluw geteld. Achter de duinen ligt het 
veen- en vennengebied van de Nol. Héél bijzonder, hoge duinen en lage natte gebieden liggen in 
elkaars nabijheid. De overgang van nat naar droog krijgt veel aandacht. Het duin verstuift nu al volop. 
Hier en daar is al een pakket zand van 30 centimeter opgestoven. Voordat het zover was heeft men 
de stuifzandcellen in het gebied opnieuw in kaart gebracht.  

 
Hier en daar, onderaan het duin, staat al Klokjesgentiaan en Beenbreek. Op de foto de Beenbreek, 
een leliesoort.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Op een bijzonder plekje 
onderaan het duin staat 
Rode bosbes.  
 
Een zeer zeldzame plant in 
deze streken.  
 
De natte heide in en rond 
het Stappersven en de Nol 
worden in ere hersteld.  
Voordat het werk groots 
werd aangepakt heeft een 
beheerteam van 
Natuurpunt de laatste jaren 
in de meest kwetsbare 
gebieden wat kleinschalige 

werken uitgevoerd: maaien, plaggen, natuurlijk bosherstel, exotenbeheer. 
 
Door nauwgezette monitoring hebben de vrijwilligers de schatten van het gebied beter leren kennen. 
Hier zijn echte zeldzaamheden ontdekt: het Zandkroeskopje bijvoorbeeld, een nachtvlinder die nooit 
eerder in België gezien werd. Daarnaast is dit gebied ook één van de belangrijkste leefgebieden van 
de Gladde slang, een Europees beschermde soort die het erg slecht doet in Vlaanderen (en ook in 
Nederland).  
Door de herstelwerken ontstaat een corridor van verbonden natuur. Op die manier wordt het 
leefgebied van de (niet-
giftige en ongevaarlijke) 
slang robuuster en krijgt 
de kwetsbare populatie 
betere overlevingskansen. 
 

Met haar lengte tussen 60 
en 80 centimeter is de 
Gladde slang best 
indrukwekkend. Maar hij 
is voor de mens niet 
gevaarlijk. De foto 
hiernaast heb ik gemaakt 
toen ik op pad was met de 
“slangenmens” van 
Natuurpunt. De Gladde 
slang is bijtgraag, en 
daarmee agressiever dan 
de Adder. Toen onze slangenmens al een tijdje zo stond met de slang aan zijn vinger vroeg ik hem of 
hij de slang niet los moest maken. “Neen, dat kan niet want dan trek ik de tanden uit zijn bek. Dat 
overleeft hij niet, want dan kan hij zijn prooi niet meer pakken”. 

Samen met anderen monitort hij de reptielen in het Grenspark. Hij weet waar ze zitten en vangt ze. 
Van iedere slang maakt hij foto’s, hij weegt ze en meet de lengte. De tekening op de rug van de slang 
is variabel en kan samensmelten tot een soort zigzagpatroon. Niet zo duidelijk als bij een adder, maar 
toch opvallend. De kop van de slang is belangrijk bij de identificatie. Het patroon van de schubben 
blijft namelijk altijd hetzelfde, net als de vingerafdruk van de mens.  



Aan de hand van foto’s kan de monitorder vaststellen of hij de slang al eerder heeft gevangen en of 
die zich heeft verplaatst. Net ten zuiden van het Stappersven is een belangrijke vindplaats van de 
Gladde slang. Vóór de grote brand n 2011 zaten er meer dan 200 individuen. Na de brand waren het 
er niet meer dan 20.  
Soms lijkt het dat een brand niet veel schade veroorzaakt, omdat kort na de brand alles weer zo mooi 
groen is. Schijn bedriegt: dat groene is gras, pijpenstro, terwijl er heide zou moeten groeien. Een 
brand is bovendien altijd erg schadelijk voor amfibieën en reptielen en heel veel insecten. 
 

 

 

De vrouwtjes van de Gladde slang kunnen wat groter worden dan de mannen. Er zijn uitschieters tot 
90 centimeter, maar die zijn zeldzaam. Vrouwtjes hebben een wat fletsere kleur dan mannetjes.  
 
De Gladde slang leeft in gebieden waar de vegetatie gevarieerd is en hier en daar een open structuur 
heeft zodat een zonnebad kan worden genomen. De Nol is nu uitermate geschikt voor de Gladde 
slang. Het nemen van een zonnebad wil niet zeggen dat de Gladde slang van hoge temperaturen 
houdt. Fel zonlicht wordt vermeden en de meeste activiteiten vinden plaats bij bewolkt en vochtig 
weer. Je kunt ze al zien zonnebaden als het pakweg 18 graden is. De lichaamstemperatuur is tussen 
de 29 en 33 graden.  
Ze schuilen onder dood hout. Dus als je ergens een hoop dood hout ziet liggen in open terrein, dan is 
dit waarschijnlijk speciaal voor de gladde slang daar weggelegd. 
 
Zodra een koppeltje elkaar gevonden heeft vindt de paring plaats. Het mannetje bijt het vrouwtje in 
de nek om zich te ankeren. Waar hebben we iets vergelijkbaars gezien? Bij de libellen! De gladde 
slang is levendbarend en heeft een draagtijd van ongeveer drie maanden. Het luistert allemaal heel 
nauw. Als het vrouwtje haar lichaamstemperatuur niet op peil kan houden ontwikkelen de jongen 
zich niet goed. Dan kan het voorkomen dat ze de jongen pas een jaar later baart. Die vertraagde 
ontwikkeling zien we vaker in de natuur. Reeën kunnen bij slechte omstandigheden het jong ook 
langer vasthouden.  
Het vrouwtje eet niet tijdens de zwangerschap, terwijl een zwangerschap toch veel energie vraagt. 
De jongen komen vanaf eind juni tot in september en zijn 12 tot 20 centimeter lang. Maximaal 15 
exemplaren. Dat is nogal wat! Na 3 jaar zijn ze volwassen en ze kunnen ongeveer 15 jaar worden.   



De Gladde slang eet kleine gewervelde dieren.: hagedissen, knaagdieren én slangen. Ze zijn dus 
kannibalistisch. Er is beschreven dat een mannetje dat paarde, het vrouwtje tijdens de daad begon 
op te eten. Waar heb ik dat meer gezien? Bij bidsprinkhanen, maar dan andersom. Het vrouwtje 
begint het mannetje op te eten tijdens de paring.  
 

Gladde slangen vangen hun prooien 
voornamelijk op de bodem, maar de slang 
kruipt ook in struiken om vogelnesten leeg 
te roven en kruipt in de holen van 
knaagdieren om de jongen te eten.   
 
De belangrijkste natuurlijke vijanden van 
de Gladde slang zijn roofvogels, kraaien, 
egels, vossen en marters. 
Vanwege de verborgen levenswijze is een 
confrontatie met de slang soms totaal 
onverwacht, bijvoorbeeld als een steen 
wordt verplaatst. De slang kan dan geen 
kant meer op en zal agressief reageren 
door te bijten.  
 
Over het algemeen is alles wat het 
leefgebied aantast of anderszins beïnvloed 
een mogelijk gevaar voor de Gladde slang. 
Net als bij veel andere reptielen zorgt het 
verkeer op de weg jaarlijks voor vele 
slachtoffers. 
Andere bedreigingen die voornamelijk 
voor de Benelux gelden zijn verstoring in 
het natuurlijke leefgebied door 
bijvoorbeeld loslopende honden en 
mountainbikers. Verbossing en/of 

vergrassing is ook een bedreiging, maar daar begon ik het verhaal mee. Open terrein, dat heeft de 
Gladde slang nodig om te overleven. 


