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RINGSLANG IN RANDSTAD STEEDS MEER ONDER DRUK
Ingo Janssen

De nieuwe Nota Ruimte van Minister
Sybilla Dekker van VROM doet het ergste
vrezen voor de toekomst van de ringslang in
de Randstad. Als de minister haar zin krijgt
bepalen provincies en gemeenten hoe de
toekomstige inrichting van Nederland er uit
ziet, geheel en al gericht op een bloeiende
economie: Schiphol, de Rotterdamse haven,
het Westland en de bollenstreek krijgen alle
ruimte om uit te breiden. Hierdoor zal
woningbouw nabij Schiphol en Aalsmeer
vrijwel onmogelijk zijn, hetgeen
gecompenseerd gaat worden door het aan
elkaar breien van Amsterdam en Almere via
de oevers van het IJmeer. Dit is klap één
voor de ringslang, want het zijn nu juist die
oevers waar de ringslang rond Amsterdam
leeft. De belofte van oud-burgemeester
Patijn dat het bij de bouw van IJburg zou
blijven blijkt niets waard te zijn. Almere
heeft namelijk grootse plannen en ook
kleinere gemeenten als Muiden willen hun
graantje meepikken. Wat blijft er over van
de strook natuurontwikkeling zoals die eens
was opgenomen in de EHS? De
ringslangpopulaties rond het IJmeer wacht
en zekere toekomst: langzaam sterven.
Dan het Groene Hart, van de minister mag
het westelijke deel van het Groene hart

worden volgebouwd, verdere bescherming
van dit deel van het Groene Hart heeft
volgens de minister geen zin omdat het
landschap hier toch al van haar charme is
beroofd. Vreemd dat er wel een tunneltje
voor de HSL van één MILJARD euro wordt
aangelegd om dit landschap te sparen.
Een van de charmes die de minister over het
hoofd ziet is de bloeiende populatie
ringslangen rondom Gouda. Klap twee voor
de ringslang.
De ringslang is de enige reptielsoort die zich
tot nu toe wist te handhaven buiten
beschermde natuurgebieden, met onder
andere bloeiende populaties in het laagveen
gebied van Noord- en Zuid Holland. De
plasticiteit van de ringslang is waarschijnlijk
niet opgewassen tegen de nieuwe inrichting
van de ruimte die het huidige kabinet
voorstaat.
In al deze plannen wordt niet gerept over de
bestaande natuur, laat staan over
compensatie van verlies aan natuurwaarden.
Wij zijn  zéér bezorgd over deze
ontwikkelingen die zullen leiden tot het
verdwijnen van de ringslang uit het Westen
van Nederland.

De ringslangen in de Randstad moeten steeds vaker wijken voor de ongebreidelde uitbreidingsdrang van
de mens. Hier de werkzaamheden op het PEN-eiland - tot voor kort de absolute hot spot voor ringslangen
rond het IJmeer – waar een verbindingsweg wordt aangelegd tussen IJburg en de A1.
Foto Annie Zuiderwijk.


