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met als titel: De ringslang in Amsterdam, historie en 25 jaar 
broeihopen (zie: https://www.landschapnoordholland.nl/
lezingen-11de-noord-hollandse-natuurdag). In Drenthe 
gaat Johan Scheeres (zie kader) een zwengel geven aan de 
Meetprogramma’s, naast oudgediende Dick van Dorp. 

Covid19-pandemie 
De Covid19-pandemie heeft onze (dagelijkse) aandacht. Het 
afgelopen seizoen zijn bijna alle publieksexcursies geannuleerd. 
Idem voor de kleine groepjes monitoorders die we in het veld 
wilden ontmoeten ter kennismaking en kennisoverdracht. 
Een deel van de bezoeken zijn één op één afgelegd buiten in 
het veld. Gelukkig heeft het Ministerie van LNV vrij snel het 
belang van langdurige NEM Meetprogramma’s onderschreven 
en opgeroepen toestemming te geven aan de monitoorders 
van de Meetprogramma’s, binnen de RIVM-voorschriften. Ook 
komend seizoen zullen we met beperkingen te maken krijgen. 
Op de RAVON-website wordt de laatste stand van zaken 
gedeeld (https://ravon.nl/corona), dus houd deze site in de 
gaten.

Ontheffingen
Regel voordat je het veld in gaat een betredingsontheffing 
bij de terreinbeherende organisatie! Ook als de route langs 
een openbaar pad ligt is het wenselijk een ontheffing aan te 
vragen. Als waarnemer ben je de ogen en oren in het veld en 
het is altijd goed om korte lijntjes te hebben met de beheerder. 
Meld misstanden, maar vooral ook leuke waarnemingen. De 
beheerder kan aanvullende eisen stellen (e.g. niet op zon- en 
feestdagen, lokaal rekening houden met andere soorten en 
eventueel aanvullende vragen). Het komt nog best vaak voor 
dat beheerders niet weten dat er ergens wordt gemonitord. 
Zeker tijdens de Covid19-pandemie is de recreatiedruk – en het 
toezicht – flink toegenomen. Het kan je een bon schelen!

Voor het vangen en verstoren van beschermde dieren (alle 
amfibiesoorten) is een verbodsbepaling van kracht middels 
de Natuurwet. Deze dien je bij je te hebben en kan worden 
aangevraagd via de RAVON-website. Echter de generieke 
ontheffing die we konden uitschrijven verloopt gedurende het 
veldseizoen. RAVON is druk bezig dit voor de tweede helft van 
het seizoen (en jaren erop) ook op orde te krijgen, daarover 
zullen alle geregistreerde monitoorders per mail geïnformeerd 
worden. 

Bsal
En, last but not least, het verzoek om je te houden aan het 
hygiëneprotocol in het veld om te voorkomen dat je als teller 
amfibieziekten verspreid. Op www.ravon.nl/Bsal staat alle 
informatie. Er zijn verschillende huis-tuin-en-keuken-manieren 
om laarzen en schepnetten te ontsmetten. Maar als je een 
beroep wilt doen op desinfectiemiddel kan dat door contact op 
te nemen met RAVON (kantoor@ravon.nl).

Jack van Schayk maakte op 1 juli 2020 deze foto van een zandhagedis 
met twee staarten in de tuin van Bezoekerscentrum De Hoep in het 
Noordhollands Duinreservaat te Castricum. Het betreffen secundaire 
staarten, die na het afbreken van de oorspronkelijke staart opnieuw 
gegroeid zijn. Een bijzondere waarneming.

Dubbele staart

Op 22 september 2020 
kwamen we er tot onze 
grote verbazing achter 
dat er een ringslang 
huist in onze spouwmuur 
(Driemond, Amsterdam). 
In 2017 zat er op deze 
plek ook al een ringslang 
maar toen stond er nog 
een composthoop tegen 
deze muur aan. We namen 
dus aan dat de slang wel 
vertrokken zou zijn. De slang 
oogt gezond aangezien hij 
steeds wegduikt voor ons of 
onze kat. 

Nienke Grimme

Ringslang in 
spouwmuur


