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Vlaamse positieve lijst reptielen



SLANGEN

Een 100-tal soorten 

op de Vlaamse 

(Brusselse) Positieve 

Lijst Reptielen

Jan SCHEPERS







Uiterlijke kenmerken

 Van 50 cm tot +4m (VPLR)

 Allemaal pootloos

Niet te verwarren met pootloze 

hagedissen!

 Langgerekt lichaam

 Verder heel veel variatie



Leefwijze 

Terrarium

 Zowel dag- als nacht-actieve 
soorten

 Zowel klimmende als bodem-
bewonende soorten

 Zowel actieve als zeer passieve 
soorten 

 Vanwege de grote verscheidenheid 
geen algemene regel te geven voor 
temperatuur / luchtvochtigheid 
→ Voor soorten op de positieflijst 
is er wel voldoende documentatie 
voorhanden

 Terrarium vereisten afhankelijk van 
de soort. 



Voedsel

 Voornamelijk 
knaagdieren: muizen, 
ratten, cavia’s, 
konijnen …

 Er zijn ook 
voedselspecialisten: 
slangeneters, 
hagedisseneters, 
insecteneters, 
slakkeneters

 Dood versus levend 
voedsel? 

Bij voorkeur dood voer 
maar werkt niet altijd



Gevaarlijk ?
 Op VPLR staan enkel 

niet-giftige soorten op 
enkele ophistoglyfe 
soorten na (vb. 
Heterodon nasicus)

 Ook niet-giftige slangen 
kunnen bijten 
(ontsmetten!)

 Ook opletten met grote 
wurgslangen (+3m) 

 Ondanks verbod mogelijk 
toch  gifslangen in  
Vlaanderen



Determinatie?

 3m plus, voornamelijk 

wurgslangen

• boa, 

• Python

• Maar ook: koningscobra, 

Gabon adder

 Grote verschillen binnen 

dezelfde soort (boa 

constrictor imperator vs. boa 

constrictor occidentalis)



Meest gehouden 
soorten ?
 Panterophis guttatus

 Python regius

 Ook hier verschillen door 
kweek van vele 
kleurvarianten.

→ verder uitwerken met voorbeelden

→ boodschap zal zijn om vooral      
deze 2 soorten te leren herkennen = 
met weinig moeite 75% kunnen 
herkennen



Panterophis 

guttatus

 Korenslang

 Noord-Amerika

 61-182 cm

 Slank

 Vele kweekvormen en 
hybriden



Python regius

 Koningspython

 Afrika

 Tot 182 cm

 Korte dikke slang

 Vele kweekvormen





Andere regelmatig gehouden soorten



Hanteren

 Slangenhaak

 Handschoenen



Transport

 Stoffen zak

 bovenaan draaien, 

dubbelvouwen en 

stevig afsluiten 
(colsonbandje help 

goed afsluiten)

 Geïsoleerde 

(verwarmde) doos





Hartelijk dank

Nog vragen of opmerkingen over slangen?

INFO:   Jan SCHEPERS
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