
Een kluwe ringslangen op mijn traject! 
Observatie van Alexander de Keijzer

Westbroekse zodde 30 maart 2007
Ik loop de route dit jaar voor het eerst. Het is 

een route door een laagveengebied tussen 
Utrecht en Hilversum en alle stadia van 

verlanding zijn te zien. Er zijn petgaten met 
open water tot moerasbossen met veel riet en 

Zwarte Els. Er loopt een pad doorheen o.a. 
langs trilvenen waar je op mag van 

Staatsbosbeheer (met je blote voeten tussen de
zonnedauw).

Op 30 maart was het wat heiig en ca 14 graden
warm en ik liep in de middag van 2 tot 4 uur.

Het was de tweede keer dat ik de route liep en 
ik zou 12 slangen tellen die dag, de hoogste 

score van het jaar. Ik zag ook een aantal hele 
grote exemplaren op eilandjes in een petgat 

(formaat dikker dan een fietsbinnenband), die 
ik later dit jaar niet meer gezien heb.

De kluwe slangen op de foto lag op ca. een 
halve�meter van het pad in de graskant vlakbij 

een petgat in de zon en ik had geen idee 
hoeveel het er waren. Ik heb een serie foto's 

genomen van op een afstandje en na verloop 
van tijd zag ik dat mijn aanwezigheid opviel. 

Er werden wat koppies zichtbaar en een van de
kleinere exemplaren (ca 50 cm lang)�verliet

het groepje om even later weer terug te 

kruipen. Bij zijn terugkeer dacht ik dat een 

andere kleinere slang hem tegemoet ging om 
hem te begroeten. Later begreep ik dat het 

waarschijnlijk mannetjes�waren die een 
(groter) vrouwtje het hof aan het maken waren

en ze waarschijnlijk in een behoorlijke 
concurrentie waren.

Uiteindelijk werd de groep onrustig en heb ik 
ze met rust gelaten. Er was gedurende mijn 

observatie weinig beweging in het groepje, ik 
ken het paargedrag niet van slangen, maar als 

het een extatisch kronkelen inhoudt, dan 
waren deze niet aan het paren. Opvallend was 

dat ze op de terugweg, zeker anderhalf uur 
later, nog steeds bij elkaar lagen.

Het leukste is misschien dat ik het idee had dat
het drie exemplaren waren totdat ik 's avonds 

de foto's bekeek en tot mijn verbijstering op 
een gegeven moment vier koppies telde.

Ik was wel geraakt door het gedrag van ze, ik 
had geen idee dat slangen zo'n sociaal gedrag 

zouden vertonen. Later heb ik meerdere malen
slangen in paartjes bij elkaar zien liggen in de 

zon en dan zonder�verschil in grootte 
waardoor ik gelijke sexen veronderstel en dan 

wordt het toch een heel gezellig diertje.
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Deze kluwe slangen 
bestaat uit 
minimaal vier 
exemplaren, er zijn 
vier ‘koppies’ te 
zien. Waarschijnlijk
drie jonge 
mannetjes en een 
groter en dikker 
vrouwelijk dier. Het 
is 30 maart, 
paartijd dus. 15.00 
uur op “Bert 
Bospad”


