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Algemene kenmerken:  
Ongevaarlijke gifslang, veelal dagactief. 

Lengte: gemiddeld 50-100 centimeter. 

Leeftijd: 6-10 jaar. 

 

Varianten: 
Kousenbandslangen hebben maximaal 3 lengtestrepen. Achtergrondkleur en 

streepkleur zijn zeer divers. Ze hebben grote ogen met een ronde pupil. Er bestaan 

ruim 30 soorten kousenbandslangen met daarbij nog veel ondersoorten. Ze zijn 

moeilijk uit elkaar te houden. Goed te houden soorten zijn Thamnophis elegans, T. 

proximus, R. radix, T. sauritus en T. sirtalis. 

 
Natuurlijk gedrag: 

Kousenbandslangen leven in Noord- en Midden-Amerika in diverse omgevingen, 
meestal wel bij water. De meeste soorten zijn dagactief, sommige (o.a. T. proximus en 
T. sirtalis) zowel dag- als nachtactief. Tijdens de koele delen van de dag zoeken ze 
naar voedsel. Ze overwinteren in grote groepen in holen in de grond. Ook in de 
paartijd en werptijd leven ze dicht op elkaar, in de zomer zijn ze meer verspreid. Bij 
gevaar zal de kousenbandslang liefst vluchten. Als dat niet kan zal hij dreigen, bijten 
en als laatste zijn anaalklieren legen, wat een zeer onaangename geur verspreidt. 
 
Huisvesting: 

Lees het Praktisch document over ‘Het terrarium’ voor informatie over het opzetten, 
inrichten en onderhouden van een terrarium. 
De meeste soorten kunnen alleen of in groepen gehouden worden. T. sirtalis en T. 

elegans moeten alleen gehuisvest worden omdat ze kannibalisme vertonen. 
De lengte en breedte van het terrarium moeten opgeteld groter zijn dan de lengte van 
de slang; voor groepen zijn grotere terraria nodig, bijvoorbeeld 120 x 60 cm voor 6 
kleine of 3 grote slangen, 30-50 cm hoog. Het verblijf moet tochtvrij maar goed 
geventileerd zijn, en alles moet goed afsluiten want de slangen ontsnappen erg snel.  
De bodem moet droog zijn. Mos of een mengsel van turfmolm en zand is geschikt, ook 
stofvrij zaagsel, kattenbakvulling, schors, kokosvezel of papier is mogelijk. 
Kies liefst daglichtlampen als verlichting, aangepast aan het jaargetijde; in de zomer 
14 uur aan, in de winter korter tot enkele weken helemaal uit. Gebruik warmtespots 
om bij te verwarmen, houd ze buiten bereik van de slangen. De temperatuur in het 
terrarium moet variëren van zo’n 22 graden in het koele deel tot 32 graden onder de 
warmtespots, ’s nachts tenminste 20 graden. Zorg voor schuilplaatsen in zowel het 
koelere als het warmere deel van het terrarium en voor klimgelegenheid en 
ligplateaus. Bied een ruime bak met lauw water aan als bad- en drinkplaats en soms 

toilet. Houd de rest van het terrarium droog, maar zet een plastic bak met een gat in 
het deksel neer met vochtig veenmos erin als hulp bij het vervellen. 
 
Winterrust 
Kousenbandslangen houden een winterrust. Daarvoor heeft u een winteronderkomen 
nodig waar de temperatuur onder 10 graden maar vorstvrij is. De winterrust moet 
goed voorbereid worden; lees in de bijsluiter van de kousenbandslang hoe u dit doet. 

Verzorging: 

Controleer elke dag luchtvochtigheid en temperatuur, vervang het water en verwijder 
ontlasting en voerresten. Maak maandelijks het hele terrarium schoon en vervang het 
bodemmateriaal. Pak de slang halverwege het lichaam op en steun hem dan op uw 
arm of hand. De slang kan bijten maar doet dat zelden. Een beet is ongevaarlijk maar 
houd de slang niet bij uw gezicht en voorkom dat u naar prooi ruikt. Was uw handen 
na het hanteren of verzorgen, slangen kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen.  
 
Voeding: 
Slangen eten dierlijk voedsel. Voer kousenbandslangen gevarieerd met vis, dode 
pinkies (nestmuizen), regenwormen en naaktslakken, aangevuld met wat 
vleesbijproducten of vochtig kattenvoer. Vermijd vis die veel thiaminase bevat omdat 

dit vitamine B1 afbreekt en beperk vette vis. Bepoeder vis met vitamine B1. Ontdooi al 
het voer voor het geven (niet in de magnetron). Voer volwassen slangen eens per 
week, jonge dieren elke 2-3 dagen. Voer liefst individueel met een voertang.  
 
Gezondheid en ziekte: 
Gezonde kousenbandslangen zijn alert en nieuwsgierig, hebben een gave huid, heldere 
ogen, een schone neus, bek en cloaca en geen ademhalingsproblemen. Er komen 
aangeboren aandoeningen voor als een kronkel in de rug, onderontwikkelde kaken, 
een dubbele kop, een waterhoofd en het ontbreken van buikschubben. Vitamine B1 
tekort leidt tot ongecoördineerde bewegingen en krampen. Bij vrouwtjes kan legnood 
voorkomen. Daarnaast komen o.a. huidaandoeningen, vervellingsproblemen en infectie 
met parasieten voor. Neem bij problemen contact op met een dierenarts. 
 
Ervaring: 
Voor het op een verantwoorde wijze houden van de veel gehouden en gekweekte 
soorten is geen specifieke ervaring nodig. Zorg dat u zich van tevoren goed informeert. 
 
Aanschaf en kosten: 

Let bij de aanschaf goed op de gezondheid van het dier. Kies nakweekdieren, die zijn 
sterker en gezonder dan wildvang. Plaats nieuwe dieren altijd in quarantaine. 
Eenmalige kosten: de slangen, een terrarium met inrichting en techniek. 
Terugkerende kosten: voer, bodem, lampen, elektriciteit, eventuele dierenartskosten. 
 
Deze samenvatt ing is  een verkorte hand leid ing b i j  de aanschaf.  
Lees de Huisdierenbijs lu iter  van de kousenbandslang  en het prakt isch 
document ‘Het terrar ium ’  op www.l icg .n l  om goed voor d it d ier  te 
kunnen zorgen.  
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