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Het lot van ringslangen ligt soms in
onze handen. De gang van zaken in
het Amstelveense Poelgebied bewijst
dat het aantal reptielen toeneemt
door het opwerpen van broeihopen.

In de oeverlanden van de Amstel-
veense Poelen komen van oudsher
ringslangen voor. Deze populatie
maakte, nog in de eerste helft van de
vorige eeuw, deel uit van de grote
populatie ringslangen aan de oostzij-
de van Amsterdam. Zij sloot ooit
aan bij de ringslangbevolking van de
IJsselmeerkust. Tegenwoordig is de
populatie geïsoleerd. Door de aanleg
van broeihopen is het aantal ring-
slangen van de Poel aanmerkelijk
toegenomen. Aanleg van ecologisch
ingerichte verbindingen kan tot ver-
dere verspreiding in aangrenzende
gebieden leiden.

Amstelveense Poelen
Het gebied, dat aan zijn oost- en
zuidzijde pal tegen de bebouwde
kom van Amstelveen is gelegen,
omvat een tweetal oude vervenings-
plassen: de Amstelveense of Grote
Poel en de naastgelegen Kleine Poel
en hun omliggende oeverlanden. De
totale oppervlakte van het gebied is
circa 100 ha, waarvan 40 ha water.
Het vormt het restant van een uitge-
strekt veen- en plassenlandschap dat
vorige eeuwen rond Amstelveen ont-
stond als gevolg van eeuwenlang
veenbaggeren en turfsteken. Vóór
deze door de mens gemaakte situa-
tie maakte het deel uit van het (vóór-
middeleeuwse) grote veengebied
van West- en Noordwest-Nederland.
Tijdens de Middeleeuwen werd het
gebied ontgonnen.
In 1914-1915 werd aan de oostzijde
van de Grote Poel een spoorlijn aan-
gelegd, grotendeels door het water.
Deze spoorlijn maakte destijds deel
uit van het voormalige Haarlemmer-
meer spoorlijnennet. Bij de aanleg
van het Amsterdamse Bos in de vori-
ge eeuw werden de Poelterreinen
onderdeel daarvan.

Door het wegvallen van het vroegere
vruchtgebruik van de oeverlanden
raakte een groot deel van het gebied
na de Tweede Wereldoorlog begroeid
met moerasbos waardoor het open
karakter verloren ging. In de jaren
zestig en zeventig van de vorige
eeuw werden tegen de westzijde van
de spoorlijn terreinen aangelegd
voor dagrecreatie als onderdeel van
de ontsluiting van het Poelgebied
voor het publiek. Dit gebeurde om
de oeverlanden aan de west- en zuid-
zijde te ontlasten. Deze recreatie-
terreinen zijn bekend als de Ooste-
lijke Poeloever.

Historische verspreiding van ring-
slangen
De dijken rondom het Oude-IJ, dat
ontstaan is als gevolg van twee grote
overstromingen in 1164 en 1170,
vormden eens een ideale verbindings-
route voor ringslangen. Ze boden
voedsel, dekking en gelegenheid tot
overwinteren. De ringslang in het
zuidelijk deel van de provincie
Noord-Holland had toen een groot
verspreidingsgebied. Daarop duiden
de historische meldingen van ring-
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slangen uit Nauerna, Westzaan,
Velzen-Zuid, IJmuiden, Halfweg en
diverse plaatsen langs de voormalige
Spaarndammerdijk (tussen IJ en
Haarlemmermeer). Hier moeten nog
vele jaren na de drooglegging van
het IJ kleine relictpopulaties stand
hebben gehouden alvorens definitief
te verdwijnen als gevolg van bio-
toopvernietiging.
De ringslangen van de Amstelveense
en Kleine Poel maakten waarschijn-
lijk eens deel uit van deze Oude-
IJpopulatie. De oevers van de voor-
malige Spiering- en Haarlemmer-
meer sluiten, zo laten kaarten uit de
periode 1839-1859 zien, naadloos
aan op die van het Oude-IJ. Van hier
bestond een ononderbroken verbin-
ding naar de bovenlanden (zo wor-
den de hoger gelegen veengebieden
genoemd tegenover de lagergelegen
uitgeveende gebieden, de droogma-
kerijen) van de vroegere Haarlem-
mermeer ter hoogte van Aalsmeer
en ons gebied. Dit gebied vormde
toen nog een eenheid zonder noe-
menswaardige hindernissen. Tot in
de jaren vijftig van de vorige eeuw
was er in de bovenlanden nog spra-
ke van een kerngebied van de ring-
slang. Aanleg van wegen en bebou-
wing tussen de Amstelveense plas-
sen en de Oosteinderpoel in
Aalsmeer heeft in de 20e eeuw tot
inkrimping van het leefgebied geleid

en tot het bijna verdwijnen van de
ringslang in de bovenlanden.
Incidenteel wordt er nog wel eens
een zwervend exemplaar waargeno-
men.
De verbindingen van het Poelgebied
met de populatie van de IJsselmeer-
kust bij Amsterdam liepen voorheen
van oost naar west. De verstedelij-
king verbrak deze verbindingen en
maakte uitwisseling tussen popula-
ties onmogelijk. Door grootschalige
veranderingen in het terrein en de
demping van een prachtig rietmoe-
rasje verdween de populatie ring-
slangen bij de Nieuwe Meer, de
noordrand van het Amsterdamse
Bos. 
De ringslangen van de Amstelveense
en Kleine Poel zijn nu totaal geïso-
leerd van andere populaties.

Lokale verspreiding
De ringslang is deels een cultuurvol-
ger en hij heeft vanouds in het
gebied dankbaar gebruik gemaakt
van de neveneffecten van menselijke
activiteiten. Over dit vroegere voor-
komen is niets op schrift vastgelegd,
we moesten het hebben van overle-
vering en mondelinge mededelingen
van (vroegere) bewoners en arbei-
ders in het gebied. Wel zijn er gedo-
cumenteerde waarnemingen, onder
andere uit de jaren 1950, in de ver-
bindingszones van en naar het

Amstelveense Poelgebied. Zo is
bekend geworden dat in de loop van
de tijd de spoorbaan, die begroeid
raakte met plantensoorten van moe-
ras- en aanspoelselruigten en man-
tel- en zoomgemeenschappen, hét
overwinteringsgebied is van de ring-
slangen in het gebied. Daarnaast
overwinter(d)en exemplaren inciden-
teel onder of bij (vroegere) huizen in
het gebied. Jaarlijks overwintert een
kleine populatie in het Amsterdamse
Bos op het terrein van de voormali-
ge stadsboomkwekerij dat gelegen is
direct achter de dijk aan de weste-
lijke zijde van de Grote Poel.
Vanaf ongeveer 1970 werden regel-
matig meldingen van ringslangen
ontvangen, van bewoners in de
omgeving, bezoekers van het
Poelgebied, inventariserende KNNV-
ers en beherend personeel. Hoe
groot de populatie was wist nie-
mand. Sinds 1985 worden de waar-
nemingen in het Poelgebied en
ruime omgeving gedocumenteerd.
Bij het zoeken naar ringslangen in
het kader van de landelijke monito-
ring van reptielen zijn sinds 1994
per traject nooit meer dan enkele
volwassen slangen waargenomen en
slechts zelden juvenielen. 
De auteurs zagen in 1994 zeven
slangen op één middag, tot nu toe
het hoogste aantal.

Het Poelgebied is gevaarlijk terrein
voor ringslangen. Aan drie van de
vier zijden wordt de poel omgeven
door stedelijke bebouwing en auto-
wegen of door (voor de ringslang
net zo gevaarlijke) fietspaden. Veel
watergangen hebben nauwelijks een
dekking biedende oevervegetatie en
daarbij wordt in een groot deel van
de oeverlanden de vegetatie tot aan
de waterkanten gemaaid. Dit maakt
het voor blauwe reigers erg gemak-
kelijk om hun menu met ringslangen
aan te vullen. Katten uit de omrin-
gende bebouwing maken uitstapjes
in de oevers en het is bekend dat zij
ringslangen pakken. Kortom, het is
voor de ringslangen van het
Poelgebied bittere noodzaak om in
hun, veelal korte, leven voor nako-
melingen te zorgen.
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Voortplantingsstrategie
Ringslangen maken gebruik van tij-
delijk aanwezige optimale omstan-
digheden om eieren te leggen.
Jaarlijks leggen vrouwtjes eieren,
maar waar dat is en hoeveel eieren
er van uitkomen blijft vaak een raad-
sel. In natuurlijke omstandigheden
ontstaat er bij de juiste condities wel
eens broei in een hoop bij elkaar
gewaaid bladafval, in vermolmd hout
of onder een laag overjarige, dode
vegetatie. De specifieke voorwaarden
voor succes, zoals voldoende lucht-
vochtigheid in het materiaal en een
temperatuur van 25° tot 30° C op
een diepte van zo'n 60 cm in de
broeihoop en dat gedurende acht tot
tien weken, zullen in het Amstel-
veense Poelgebied van nature zelden
voorkomen. Grote bladhopen wor-
den opgeruimd, dode bomen verwij-
derd en de vegetatie wordt meestal
gemaaid en afgevoerd.
Ringslangen en hun favoriete voed-
sel (amfibieën) kennen eenzelfde
voortplantingspatroon. Er zijn topja-
ren waarin veel eieren uitkomen en
dan komen honderden tot duizen-
den nieuwe individuen de populatie
versterken. Er zijn ook rampjaren
waarin al het kikkerdril beschimmelt
of wordt opgegeten en er geen broei-
hoop te vinden is. De voortplanting
is nihil. Voor een amfibie is er zeker
in het Poelgebied altijd wel een

geschikt hoekje water te vinden,
maar broeihopen zijn in dit gebied
niet vanzelfsprekend. Gelukkig is in
het gebied en zijn directe omgeving
ook de mens actief. Als bijproduct
van (moes)tuinieren ontstaan soms
prachtige broeihopen.

Onmisbare omstandigheden
Sinds de jaren 1980 waren de voort-
plantingsmogelijkheden voor de
ringslang zorgelijk. Er waren twee
bekende broeihopen. Eén betrof een
composthoop op de voormalige
stadsboomkwekerij in het Amster-
damse Bos, direct achter de westdijk
en een andere hoop bestond uit het
afval van een tuincentrum aan de
oever van een sloot langs de oude
spoorbaan. Jaarlijks werden bij deze
broeihopen ringslangen waargeno-
men. In de composthoop van de
boomkwekerij werd eenmaal met
zekerheid een tros ringslangeieren
gevonden. Een eenmalige vondst
van eieren onder een vat met bladaf-
val in de oeverlanden van de Kleine
Poel duidt op het opportunisme van
de ringslang. Of uit deze eiertrossen
ringslangetjes zijn gekropen is niet
bekend. 
In 1994 werd de situatie alarmerend.
De rommelige, voor ringslangen ide-
ale oever bij het tuincentrum werd
strak en hoog beschoeid, terwijl er
tegelijk geen plantenafval langs de
waterkant meer werd gestort waar-
mee de broeihoop bij het tuincen-

trum verdween. Een paar jaar zonder
succesvolle legsels zou nog haalbaar
zijn, maar als deze omstandigheden
langer zouden aanhouden zou het
bij de Poelen afgelopen zijn met
deze soort.

Biotoop en voorzieningen
Eén van de belangrijkste eisen die de
ringslang aan zijn biotoop stelt is de
aanwezigheid van geschikte over-
winteringsplekken. Bekijken we het
veengebied direct ten zuiden van
Amsterdam dan valt op dat we der-
gelijke plekken vooral vinden in de
vorm van dijklichamen. Dat ligt voor
de hand, daar het in het veengebied
vrijwel de enige plekken zijn die de
slangen vorstvrije en droge winterbe-
scherming bieden. Voorbeelden van
dergelijke dijklichamen zijn de
Diemer Zeedijk (de oude Zuiderzee-
dijk bij Diemen) en de spoorbanen
tussen Amsterdam-Weesp en
Amsterdam-Amstelveen. De spoor-
baan naar Amstelveen liep dicht
langs de oeverlanden van de Nieuwe
Meer en thans nog door het ooste-
lijk deel van de Amstelveense Poel.
Vanouds is hij begroeid met een
structuurrijke ruigtekruidenvegetatie,
de laatste tientallen jaren heeft zich
hierbij op veel plekken struweel en
jong bos gevoegd. Daarnaast grenst
de baan vrijwel overal aan watergan-
gen, met weliswaar smalle maar
structuur- en plaatselijk ook soorten-
rijke oeverbegroeiingen. Enerzijds
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bieden dergelijke dijklichamen de
ringslang goede overwinteringsmo-
gelijkheden door hun opbouw uit
grovere en fijnere materialen, ander-
zijds geeft de ruige vegetatie op en
tegen de dijk hem voldoende dek-
king en mogelijkheden om te zon-
nen, in het bijzonder in het voorjaar.
Het naastliggende water voorziet

hem van voldoende prooidieren. Het
enige dat nog ontbreekt zijn geschik-
te plekken om eieren te leggen.

Broeihopen als redmiddel
Op een dag in april 1994 deden wij
een inventarisatie naar ringslangen in
het Poelgebied. We zagen er die dag
zeven, waarvan wij er vier konden
vangen om het buikpatroon te foto-
graferen. Het buikpatroon is per dier
verschillend en daarom bruikbaar als
herkenningsmiddel. Dit maakt het
mogelijk om bij terugvangst een
schatting te maken van bijvoorbeeld

leeftijd, plaatstrouw en migratie.
Er zaten in 1994 dus nog steeds slan-
gen. We besloten tot een actieplan te
komen om datzelfde jaar broeihopen
op te zetten en wendden ons tot de
voormalige Dienst Milieu en
Recreatie, hoofdafdeling Plantsoenen
en Begraafplaatsen, van de gemeente
Amstelveen voor plantsoenafval. Het

materiaal voor de broeihopen werd
op het terrein van de toenmalige
plantsoenendienst volledig door
elkaar gemengd en vervolgens per
vrachtwagen naar de plaats gereden
waar de broeihopen moesten komen.
Eind mei en begin juni 1994 werden
op het Amstelveense deel van de
oevers van de Grote Poel zes grote
broeihopen ingericht, drie in de
oeverzone van elk 4 m3 en drie op
een terreinverhoging, twee van 4 m3

en één van 15 m3.
De samenstelling was: 
• eenderde dood boomblad (geen    

puur eik of plataan),
• eenderde paardenmest met stro en
• eenderde gekneusde takken (zgn.
kneuzel of takkenhaksel).
Dit laatste vooral om de luchtigheid
van de hoop te bewerkstelligen
(afbeelding links).

Ringslangen kunnen niet graven en
moeten daarom de hoop binnen-
dringen door bestaande kieren en
holtes. De hopen werden drijfnat
gemaakt, waarna de broei op gang
kwam. In één hoop liep de tempera-
tuur op tot 52°C op circa 60 cm
diepte. Het temperatuurverschil in
de broeihopen in het Amstelveense
deel van het Poelgebied is in het
succesvolle jaar 1997 over een wat
langere periode gemeten.
Bij controle van de temperatuur, in
juni, kwam uit een hoop in de oever-
zone een ringslang-vrouwtje van
zo'n 90 cm tevoorschijn. De slangen

zoeken tussen de 'hete' kern en de
'koude' buitenkant van de broeihoop
zelf naar de meest geschikte plek
om eieren af te zetten. Het is aan te
bevelen om broeihopen steeds direct
in de buurt van water aan te leggen.
Dit heeft twee voordelen: de oever-
zone is veelal de plaats waarlangs
ringslangen grote afstanden afleggen
(wij zagen een vrouwtje zonder stop-
pen 150 m zwemmen) én water om
de broeihopen nat te maken is bij de
hand. Vochtigheid in de hoop is van
essentieel belang voor de eieren.
Alleen in deze omstandigheden
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zwellen die goed op als zij het
lichaam van het vrouwtje verlaten. 
Spectaculaire resultaten
Oktober 1994 inspecteerden we voor
het eerst de broeihopen bij de Grote
Poel. Een hele klus, want de hopen
waren, dat leerden we later, te groot
opgezet. De vraag was: zou het ene
vrouwtje dat wij gevangen hadden
eieren hebben gelegd in deze broei-
hoop op een nieuwe locatie en
waren er nog meer vrouwtjes die dat
hadden gedaan? Na lang zwoegen
troffen we een legsel aan van 21 eie-
ren die allemaal waren uitgekomen.
De eieren waren afgezet op ongeveer
25 cm diepte, iets onder het midden
in de flank van een broeihoop langs
de oever. Onze vermoeidheid was
meteen verdwenen.
In 1995 werden drie hopen ingericht,
met als resultaat 60 eieren, weer in
een broeihoop langs de oever. Met
deze les voor ogen en de weten-
schap dat er een fietspad dwars door
het ringslangbiotoop zou worden
aangelegd, werden in 1996 vijf
broeihopen in de oeverzone gelegd
van ieder 3 m3 groot. Vier hopen
lagen in de volle zon en één lag
enigszins beschaduwd. Het aantal
eieren steeg naar 194. Er zaten dus
meer ringslangen dan we dachten.
En dat terwijl bij monitoringsronden
in diezelfde jaren geen of weinig
slangen werden gezien. Inmiddels
was het ons duidelijk geworden dat
goede broeihopen niet zo groot
hoefden te zijn. Kleine hopen zijn
snel en makkelijk te inspecteren op
de aanwezigheid van eieren. Voorts
blijkt het verwerken van enkele gro-
vere takken in de hoop (de uiteinden
even buiten de hoop stekend) goed
te werken voor de toegankelijkheid
voor de slangen. Zij kunnen langs de
takken wat beter de hoop inkomen.
Een ander belangrijk punt bleek de
bereikbaarheid van de broeihopen
met groot rijdend materieel. Om een
broeihoop-project duurzaam te laten
voortbestaan en om de medewerkers
enthousiast te houden blijkt een
goed bereikbare plek van essentieel
belang. Het lijkt gemakkelijk om een
broeihoop op een ideale situatie te
situeren, maar als je daarvoor een

paar honderd meter met kruiwagens
vol mest moet sjouwen gaat de
aardigheid er snel van af. 
Van succesvolle broeihopen elders in
het land is bekend dat de dieren, als
de verbindingen goed zijn, jaar in
jaar uit naar dezelfde locatie terugke-
ren om eieren af te zetten. Dat zij
daarbij aan enige risicospreiding lij-
ken te doen bleek bij de broeihopen
van de Poel. Bij ogenschijnlijk dezelf-
de condities lag het grootste deel
van de eieren per jaar steeds in een
andere broeihoop en dat terwijl de
broeihopen steeds op dezelfde plek-
ken worden ingericht.

De bereidheid bij de beheerders van
het Amsterdamse Bos om ook iets
voor ringslangen te doen was groot.
Na overleg werd hier in 1997 de suc-
cesvolle formule van Amstelveen
ingevoerd. Er werden zes broei-
hopen opgezet, waarvan drie in het
Grote Poelgebied bij de voormalige
boomkwekerij waar al eens ring-
slangeieren waren gevonden en drie
in de oeverlanden van de Kleine
Poel. Bij controle in oktober bleken
in twee van de drie hopen bij de
voormalige stadsboomkwekerij
samen maar liefst 212 eieren te zit-
ten. En dat in het eerste jaar! In vier
van de vijf broeihopen aan de
Amstelveense zijde van de Poel
zaten eieren, gezamenlijk 400 stuks.
Al deze hopen lagen in de oeverzo-
ne. Het totaal aantal eieren bedroeg
612, een record.
De legselgrootte varieert gewoonlijk
van 18 tot 32 eieren per vrouwtje.
Meestal zaten de eieren in grote
clusters bij elkaar en waren afzon-
derlijke legsels niet te bepalen. Bij
legsels van 20 tot 25 eieren per
vrouwtje komen we in 1997 op 24
tot 30 reproductieve ringslangvrou-
wen. Daarbij komt nog een veelvoud
aan mannetjes en juvenielen. In de
eerste vijf jaar zijn er in ieder geval
ruim 750 jongen bijgekomen.
De broeihopen bleken een perfect
hulpmiddel te zijn bij het monitoren
van de ringslangpopulatie.
Hierdoor gesterkt gingen we met
nog meer enthousiasme voort. Het
zou nog mooier worden: zie tabel 1.

Tabel 1: Aantal eieren van de ring-
slang in het Poelgebied bij
Amstelveen

1994 25 25 0
1995 60 33 27
1996 194 61 133
1997 612 488 124
1998 164 157 7
1999 792 703 89
2000 656 601 55
2001 502 455 47
2002 850 652 198  
2003 973 789 184
2004 929 802 127
2005 1684 1344 340
2006 2258 1696 562

Totaal 9699 7806 1893 

Het aantal eieren in 2006 breekt het
recordaantal van 1684 uit 2005 dat
nu naar 2258 is gestegen. Hieruit is
af te leiden dat er minimaal 112 vrou-
welijke ringslangen eieren hebben
afgezet in de broeihopen, ervan uit-
gaande dat vrouwtjes gemiddeld leg-
sels van 20 eieren produceren. 
Uit de praktijk van 13 jaar broeihoop-
onderzoek weten we inmiddels dat
de legsels veelal nog kleiner zijn.
Daaruit kan afgeleid worden dat het
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werkelijke aantal vrouwtjes dat aan
de voortplanting deelneemt aanzien-
lijk hoger ligt. Het aantal mannelijke
ringslangen is zeker net zo groot en
het aantal slangetjes dat sinds de
start van het broeihoop-project in
1994 is uitgekomen bedraagt nu
maar liefst 7806.

Gebiedsuitbreiding
Het gebied rond de Amstelveense en
Kleine Poel vormt een op zichzelf-
staand kerngebied voor de ringslang
dat van groot belang kan zijn voor
een westwaartse uitbreiding van
deze soort. Om dit mogelijk te
maken dient een aantal maatregelen
te worden getroffen. Een aantal daar-
van zijn al genomen zoals de gedeel-
telijke aanleg van de Groene As - de
naam voor de regionale Ecologische
Hoofd Structuur (EHS) - die
Amstelland met Spaarnwoude moet
gaan verbinden. Echter nog lang niet
alle knelpunten voor de ringslang
zijn opgelost.
Langs de oostzijde van het Amster-
damse Bos, direct langs de bebouw-
de kom van Amstelveen, is een ver-
bindingszone van zonnige, kruiden-
rijke oevers van zuid (Amstelveense
Poel) naar noord (Nieuwe Meer)
deels reeds gerealiseerd en verder
nog in ontwikkeling.
Regelmatig worden meldingen ont-
vangen van burgers over ringslangen

die via op het Poel Plassensysteem
aantakkende kleinere waterlopen de
bebouwde kom van Amstelveen
intrekken. Aan de slangen zal het
dus niet liggen.

Het Amstelveense Poelgebied is
langzamerhand het allerbelangrijkste
westelijke brongebied voor ringslan-
gen die de overheid zo graag, waar
deze soort aanwezig is, in de EHS
ziet. De EHS die onder de naam van
Groene As aan de westzijde langs de
ringvaart van de Haarlemmermeer-
polder door het Amsterdamse Bos
loopt, vervolgens aftakt langs de
zuidzijde van Het Bos om dóór de
Amstelveense woonwijk Westwijk de
Bovenkerker Polder in te duiken rich-
ting Ronde Venen achter Oudekerk
a/d Amstel. De andere EHS-route
loopt via de Bovenlanden van Aals-
meer naar de Westeinder Plassen.
De ringslangen kunnen door het
ongeschikte biotoop dat het
Amsterdamse Bos nu te bieden
heeft de westzijde en daarmee de
EHS nauwelijks bereiken. 
Door het treffen van geschikte voor-
zieningen - blootkappen van zonnige
corridors, aanleg van ondiepe onder-
waterbermen, flauwe reliëfrijke
oevers, soortenrijke oever-, zoom- en
dekkingsbegroeiingen e.d.- die aan-
sluiten op bestaande geschikte
(deel)situaties kan een ononderbro-

ken biotoop voor ringslangen wor-
den gerealiseerd in een (klein) deel
van de Randstad. Hierdoor geven de
beheerders van het Amsterdamse
Bos inhoud aan de uitvoering van de
Flora en Fauna Wet. Deze vraagt van
gebiedsbeheerders om de zwaar
beschermde populatie ringslangen
in stand te houden en de mogelijk-
heid te creëren de EHS te bereiken
waardoor de soort zich verder kan
verspreiden en het mogelijk wordt
gemaakt genetisch materiaal met
andere populaties (Westeinder
Plassen, Bovenland Aalsmeer) uit te
wisselen. 

Kerngebieden
Een kerngebied moet altijd voldoen
aan vier basiseisen die een ringslang-
populatie nodig heeft om te kunnen
voortbestaan:
• verblijfplaatsen om te zonnen en te
overwinteren,
• voedsel in de vorm van voldoende
amfibieën,
• voortplantingsmogelijkheden
(broeihopen of broeiend materiaal) en
• verbindingen met andere populaties.
Vooral het overwinteringsgebied, met
voldoende dekking waar de slangen
droog en vorstvrij moeten kunnen
overwinteren, is van het grootste
belang.

Vooralsnog gaat het bijzonder goed
met de populatie ringslangen van de
Amstelveense Poel en naar wij
hopen tot in lengte van dagen. Hun
lot ligt letterlijk in mensenhanden. 

Martin Melchers is werkzaam
als stadsecoloog in
(deeltijd)dienst van de gemeen-
te Amsterdam,
Laplacestraat 65, 1098 HS
Amsterdam, 020-6650925.

Hein Koningen was voorheen
als beheerder betrokken bij het
Amstelveense heemgroen en
tegenwoordig betrokken bij
heemtuin- en horticultuur,
Jan Benninghstraat 52, 1181 SE
Amstelveen, 020-6455625.

Uitkomende ringslangeieren (foto Fred Nordheim)


