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IJburg & ringslangen

De aanleg van IJburg is in volle gang. Eind 2002 moeten de eerste woningen worden opgeleverd. Op het
PEN-eiland wordt de aanleg van een autoweg voorbereid die de nieuwe eilanden met de A1 gaat
verbinden. Deze weg loopt vanaf de nieuwe eilanden over het PEN-eiland, gaat over de Diemerzeedijk,
vlak langs boerderij Zeehoeve richting A1. Boerderij Zeehoeve is/was de belangrijkste voortplantingsplek
van de ringslang in de omgeving. Jaarlijks werden vele honderden lege eidoppen gevonden. De slootjes en
rietveldjes rond Zeehoeve, een fourageergebied, zijn inmiddels onder een dik pakket zand bedolven en
zijn voorgoed verloren voor de ringslang. De Zeehoeve zelf blijft gespaard, het is afwachten of de
ringslangvrouwtjes ook dit jaar deze plek weten te vinden om hun eieren af te zetten. Ze moeten 25 m
zand oversteken.

PEN-eiland, situatie zomer 1999, foto: Annie Zuiderwijk
 Links het uitwateringskanaal dat in 1994 is aangelegd voor de afvoer van koelwater van de
electriciteitscentrale. Daarnaast een groot grasveld en daarachter een moerasbos. Op de voorgrond loopt
de oude Diemerzeedijk, voorheen de scheiding tussen water en land. Sinds 1967, toen het PEN-eiland
werd gecreëerd is het een binnendijk geworden. Het buitendijks gelegen PEN-eiland, met de boerderij
Zeehoeve en aanliggende rietlanden binnendijks (niet op de foto) hebben zich sindsdien ontwikkeld tot de
absolute hotspot van de ringslangpopulaties in de omgeving.

PEN-eiland, situatie zomer 2002, foto: Gerard Smit.
Deze foto is vanuit dezelfde hoek genomen als die van 1999. Op de foto links in het midden is de connectie
met een IJburg-eiland al te zien. Het grasveld is verdwenen onder een dik zandpakket. De weg zal
zwevend, dus als een brug over de Diemerzeedijk worden gebouwd. De hele westelijke zijde van het PEN-
eiland wordt dus ingrijpend veranderd. We zijn bang dat de nieuwe weg met het al bestaande
uitwateringskanaal een absolute barrière voor ringslangen wordt.


