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Ringslang on the road
Martin Melchers

Oom Martin vertelt
De boomkwekerij in het Amsterdamse
Bos moest verdwijnen. Op de
boomkwekerij werden regelmatig
ringslangen waargenomen, vooral op en
om de composthopen op het terrein
Deze dieren maken onderdeel uit van
de populatie ringslangen van de
Amstelveense poel. Een sterk
geïsoleerde populatie die het echter
redelijk goed gaat, onder andere als
gevolg van het aanleggen van
broeihopen.

Groenafval-verwerking-bedrijf
Het personeel van de firma Rutte
recycling b.v. voert op 18 september
1997 de laatste bomen af. Zij moeten
het terrein schoon opleveren. Een hoop
stenen en een grote berg groenafval
worden met een ’happer’ op een
kiepwagen geladen. De rommel wordt
naar een bedrijfsterrein nabij
Haarlemmerliede vervoerd. Als de
inhoud hier uit de wagen wordt
gekieperd schiet er een ringslang van
ongeveer een meter groot, vanuit het
gestorte materiaal naar de oever van de
Ringvaart van de Haarlemmermeer en
verdwijnt daar tussen de rommel.
In het verleden zijn er wel vaker
ringslangen in de buurt van dit
groenafval verwerkingsbedrijf gezien.

Zat daar nog een populatie van nature
of waren het immigranten, net als het
dier dat we zelf van de kiepwagen zagen
komen? We weten dat dieren zich vaak
verspreiden door toedoen van de mens.

Dierenambulance
Eind oktober 1997 krijgen we een
telefoontje van de Dierenambulance.
"We hebben een grote doodgereden
ringslang voor je, gevonden bij de
ingang van begraafplaats Westgaarde
(Amsterdam Osdorp)". Daar was nog
nooit een ringslang waargenomen. Deze
locatie ligt op circa acht kilometer
afstand van het bedrijfsterrein waar de
slang werd aangevoerd. Een waterpartij
met op veel oeverstukken goede
dekking verbindt beide locaties. Een
verbindingszone voor dieren is zo goed
als zijn slechtste plek. Voor deze slang
was de zwakste schakel uiteindelijk een
autoweg naar een begraafplaats. Of het
dezelfde slang geweest is die was
aangevoerd, blijft gissen.

Composteringsbedrijf Middelpolder
Uit de omgeving van Amstelveen is nog
een soortgelijke geval bekend.
Amstelveen heeft een gemeentelijk
composteringsbedrijf in de
Middelpolder, ten oosten van de stad.
Hier gaat al het groenafval van de
gemeente Amstelveen naar toe. In 1998
werd er een grote ringslang
waargenomen bij de Rioolzuivering in
de Middelpolder, op circa één kilometer
afstand van het composteringsbedrijf.
Heel vroeger maakte de Kalfjeslaan, die
de noordgrens vormt van de
Middelpolder, nog deel uit van een
verbindingsroute voor ringslangen
tussen de Amstelveense poel / het
Amsterdamse bos en de populatie bij
begraafplaats Zorgvlied aan de Amstel.
Al jaren lang komen hier echter geen
meldingen van ringslangen meer
vandaan, terwijl mijn netwerk van
waarnemers daar zeer actief is. Wat
moet zo'n meter slang daar dan ineens?
Het ligt dan voor de hand dat het dier is
aangevoerd met bladhopen uit het
gebied van de Amstelveense Poel,
hemelsbreed slechts vijf kilometer
verderop, maar helemaal aan de andere
kant van de bebouwde kom van
Amstelveen.

Ringslang on the road. Niet iedere slang heeft goede ervaringen met
het gemotoriseerd verkeer (foto Rein Schut)


