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Ringslangen verplaatsen wandelpad
Jeroen Reinhold

Het Kuinderbos is een bosgebied dat in
beheer is bij Staatsbosbeheer en wat niet
alleen een belangrijke natuurfunctie
heeft maar ook een belangrijk
recreatiegebied is. Speciaal voor de
hondenbezitters is een Natte Neuzenpad
aangelegd waar honden los rond mogen
lopen. Dit pad wordt door
hondenbezitters en hun honden zeer
gewaardeerd. Er zijn uiteindelijk maar
weinig bossen waar honden (gedeeltelijk)
los mogen lopen.
Gré ter Woord monitort sinds twee jaar
het Kuinderbos op ringslangen. Haar
gegevens maken inzichtelijk dat de
ringslang bepaalde delen van dit gebied
regelmatig gebruikt. Duidelijk is
geworden dat het Natte Neuzenpad een
heel belangrijk, maar klein
ringslanggebied doorsnijdt. In dit
gebiedje overwinteren de ringslangen in
een puinbult, zonnen ze in het halfopen
grasland en leggen ze eieren in de
aanwezige broeihopen. De honden
stuiven vaak heel enthousiast door dit

gebiedje en verstoren daarmee de
ringslangen.
Om te voorkomen dat het aantal slangen
in dit kleine gebiedje onder de loslopende
honden te lijden gaat krijgen (de
monitoringsgegevens maken dit nog niet
duidelijk) is Gré in overleg getreden met
Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer toonde
meteen belangstelling. Hoewel SBB om
moet gaan met meerdere belangen was
snel duidelijk dat hier een oplossing
gevonden kon worden waar de honden
geen last van hebben en de ringslang
veel voordeel. Een halfjaar na het eerste
contact is het oorspronkelijke wandelpad
uit de roulatie genomen en is een nieuw
wandelpad aangelegd om het
ringslangterreintje heen. Door de
aanplant van braam en het omzagen van
enkele bomen wordt de toegankelijkheid
van het terreintje voor honden sterk
beperkt. De wandelaars zijn middels een
krantenbericht en door een
informatiebord op de hoogte gesteld dat
het wandelpad voor een bedreigde
diersoort omgeleid is.

Prijs
Het Flevolandse ringslangproject dat
gecoördineerd wordt door
Landschapsbeheer Flevoland werd uit 75
inzendingen genomineerd voor de ‘Ford
Motor Company Conservation &
Environmental Grants Programme’.
Andere genomineerden waren
Landschapsbeheer Groningen met haar
Kerkterreinenwacht, Stichting Kruisen
en Kapellen met haar inventarisatie
2000, de stichting Instanthouding Kleine
Landschapselementen (IKL) met een
vleermuisbeschermingsproject in
Limburg en de Heemkundekring Dongen
met het behoud van drie Dongense
kerkgebouwen.

Op  vrijdag 9 februari zijn we met zijn
achten richting Diemen vertrokken om
ons project nader toe te lichten in de
vorm van een lezing. Daarnaast waren
we natuurlijk erg benieuwd welke prijs
we nu in de wacht gingen slepen want
een ding was duidelijk: een prijs zat er
altijd in.

Na een gevarieerd en zeer geslaagd
lezingenprogramma trok de jury zich
terug om zich te beraden. Het
ringslangproject kreeg uiteindelijk een
van de twee aanmoedigingsprijzen van
ƒ1.000,=. De jury kon het project met de
35 vrijwilligers erg waarderen omdat het
ook liet zien dat beschermende
maatregelen effect kunnen hebben. Ook
het belang van ecologische
verbindingszones voor de natuur wordt
met dit project benadrukt.

We gebruiken het geld voor T-shirts met
een ringslangafbeelding erop. Het idee
hierachter is dat de prijs ingezet wordt
om meer vrijwilligers te werven. Mond
op mondreclame is daarbij belangrijk.
We gaan ervan uit dat het dragen van
een T-shirt met een ringslang erop
afgebeeld de tongen extra losmaakt.
Daarnaast wilden we graag de prijs ten
goeden laten komen aan de vrijwilligers
en het lijkt iedereen een leuk idee om een
T-shirt van het project te hebben.


