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Verspreiding 
In de recent verschenen Atlas van 
de Noord-Hollandse amfibieën 
en reptielen (Herder, 2010) speelt 
de ringslang een prominente rol: 
in vergelijking met de rest van 
Nederland komen er in Noord-
Holland meer dan twee keer zoveel 
ringslangen voor dan verwacht 
op basis van de grootte van de 
provincie. Landelijk gezien worden 
de Noord-Hollandse populaties 
als belangrijk aangemerkt. Deze 
populaties maken deel uit van de 

De ringslang (Natrix natrix) is een opportunistisch eierleggend reptiel met belangrijke 
populaties in Noord-Holland. De soort komt in Noord-Holland voor in verschillende 
en verrassende habitats met een vaak sterke menselijke invloed. In vrijwel alle Noord-
Hollandse leefgebieden is de ringslang daardoor in meer of mindere mate afhankelijk 
van menselijke structuren en activiteiten. Hiermee is het een buitenbeentje onder de 
inheemse reptielen die veelal alleen in natuurgebieden voorkomen.

Ingo Janssen & Jelger Herder Tussen Gooi en dijk
Mensen en ringslangen 
in Noord-Holland

westelijke verspreidingskern, één 
van de drie verspreidingskernen 
van de ringslang in Nederland (De 
Wijer et al., 2009). 
De ringslang kent een gigantisch 
verspreidingsgebied: van Wales tot 
het Baikalmeer en van Scandinavië 
tot Noord-Afrika. Binnen dit uit-
gestrekte areaal komt de ringslang 
voor in tal van ondersoorten die 
al geruime tijd ter discussie staan 
(Kabisch, 1999). 
De herpetogeografie in Noord-
Holland is vanaf 1979 beschreven 

in een drietal provinciale versprei-
dingsoverzichten (Schoorl, 1987; 
Zuiderwijk et al.,1998; Herder, 
2010). Het beeld van de ringslang 
dat daaruit naar voren komt is een 
permanente bezetting van het Gooi 
met daarop aansluitende populaties 
in het aanliggende veenweidege-
bied en langs de dijken van het 
Zuidelijke IJsselmeer. Daarnaast 
komen, door de tijd én de provincie 
heen, verspreide en geïsoleerde 
populaties/waarnemingen voor (zie 
kaartje). Deze kunnen het gevolg 

●  De verspreiding van de ringslang in Noord-Holland 
volgens het meest recente bestand.

● Vrijwilligers leggen een broeihoop aan.

● Foto’s: Jelger Herder.
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Tussen Gooi en dijk

zijn van onbewust vervoer van ring-
slangen en/of eieren via bijvoor-
beeld takkenbossen of compost, 
een fenomeen dat heden ten dage 
nog steeds plaats vindt (Van Delft, 
2005). Bewust vervoer (lees uitzet-
ten) van ringslangen door mensen 
komt ook voor, zoals bijvoorbeeld 
met de populatie in het Wormer- en 
Jisperveld gebeurd is (De Wijer et 
al., 2009). Aangezien de ringslang 
erg mobiel is en zwerfgedrag ver-
toont, kan een deel van waarnemin-
gen buiten de provinciale versprei-
dingskernen ook op een natuurlijke 
manier verklaard worden.

Leefgebieden
De huidige leefgebieden van de 
ringslang in Noord-Holland zijn 
divers: de soort kent populaties 
in onder andere het Gooi, groot 
stedelijk Amsterdam, Waterland, 
de landgoederen bij ‘s Graveland 
en het Vechtplassengebied. Anders 

dan veel andere reptielen is de 
ringslang geen habitatspecialist 
(zoals bijvoorbeeld de zandhage-
dis), maar veeleer een opportunist. 
Een compleet leefgebied biedt de 
ringslang vorstvrije overwinterings-
plekken, waterrijke foerageerge-
bieden en ei-afzetmogelijkheden. 
Deze drie componenten moeten 
ruimtelijk met elkaar verbonden 
zijn en voorzien zijn van voldoende 
dekking en zonplaatsen, een situatie 
die in Noord-Holland blijkbaar 
vaker voorkomt dan verwacht mag 
worden op basis van het oppervlak 
van de provincie (Herder, 2010). 
Aangezien de ringslang een voor 
reptielen grote mobiliteit heeft, 
kunnen de verschillende compo-
nenten van het leefgebied soms wel 
kilometers uit elkaar liggen. 

Overwintering
Als koudbloedig dier is de ring-
slang in Nederland gedwongen tot 

een winterslaap. Van oktober tot 
maart overwinteren ze op vorstvrije 
plekken die vaak jarenlang ge-
bruikt worden. In het relatief hoog 
gelegen Gooi is er geen gebrek aan 
overwinteringsplekken. In de lager 
gelegen delen van Noord-Holland 
zijn geschikte overwinteringsplek-
ken echter veel schaarser. Overwin-
tering geschiedt hier onder andere 
in (spoor)dijken, bebouwing, hout- 
en puinstapels, composthopen en 
legakkers. In de lagere delen van 
Noord-Holland is de ringslang dus 
vooral afhankelijk van door de 
mens gemaakte landschapselemen-
ten voor haar overwintering. 

Foerageergebieden
De ringslang eet vooral amfibieën, 
daarnaast worden afhankelijk van 
het leefgebied ook vissen, zoogdie-
ren, vogels, reptielen en soortgeno-
ten gegeten. In alle Noord-Holland-
se leefgebieden van de ringslang 

● Jagende ringslang.

●   Dwergbloem. Foto: Wim Klomp.
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leven grote populaties amfibieën 
van vooral algemene soorten als 
bruine kikker, bastaardkikker, 
gewone pad en kleine watersala-
mander. Plaatselijk kunnen ook rug-
streeppad, heikikker, kamsalaman-
der, poelkikker en meerkikker het 
leefgebied met de ringslang delen. 
Van al deze soorten is bekend dat ze 
op het menu van de ringslang staan. 
Foerageergebieden zijn in Noord-
Holland rijkelijk voorhanden en 
jagende ringslangen kunnen binnen 
de leefgebieden op alle waterrijke 
plekken met voldoende dekking 
worden aangetroffen. 

Eiafzetmogelijkheden
De ringslang is een eierleggend 
reptiel. Vrouwtjes zetten vanaf juni 
afhankelijk van hun lengte tot 40 
eieren ter grootte van een olijf af op 
plekken met een voldoende hoge 
temperatuur en luchtvochtigheid. In 
Noord-Holland vindt eiafzet vooral 
plaats in speciale broeihopen, com-
posthopen, mesthopen en riethopen. 
Daarnaast zullen ook meer natuur-
lijke eiafzetplekken, zoals ver-
molmd hout, rottende mosplakkaten 
en aangespoelde vegetatie gebruikt 
worden. Wat betreft eiafzetmoge-
lijkheden is de ringslang dus ook 
grotendeels afhankelijk van door 
de mens gemaakte landschapsele-

menten. Door hiervan slim gebruik 
te maken is de ringslang het meest 
noordelijk voorkomende eierleg-
gende reptiel ter wereld.

Dekking 
Naast deze genoemde facetten van 
het leefgebied dient er ook vol-
doende dekking aanwezig te zijn in 
de vorm van bosschages, ruigtes, 
rietvelden en -kragen, houtwallen 
en braamstruwelen, zoals deze ook 
in de Noord-Hollandse leefgebieden 
te vinden zijn. 

Historie & kansen
Menselijke structuren en activi-
teiten zijn, zoals hierboven al is 
aangegeven, zeer belangrijk voor de 
ringslang. Zo lijken de populaties in 
de lagere delen van Noord-Holland 
alleen hierdoor te kunnen bestaan. 
We moeten daarbij denken aan dij-
ken, sloten en poelen, volkstuinen, 
veeteelt en broeihopen. Het natuur-
lijke landschap van Noord-Holland, 
zoals dat er voor de komst van de 
mens uitzag, zal de ringslang buiten 
het thans nog altijd door de ring-
slang bewoonde Gooi weinig ge-
schikt leefgebied hebben geboden. 
Dit natte, aan getijden blootstaande 
gebied, moet voor de ringslang on-
aantrekkelijk zijn geweest vanwege 
een gebrek aan vorstvrije overwin-

teringsplekken en eiafzetmoge-
lijkheden. De komst van de mens 
en zijn invloed op het landschap 
hebben nieuwe leefgebieden voor 
de ringslang gecreëerd. Zo zijn er 
door de aanleg van dijken geschikte 
overwinteringsplekken ontstaan in 
een groot deel van de provincie. 
Het voorheen brakke water is zoet 
geworden en daarmee geschikt voor 
amfibieën, de favoriete prooi van 
de ringslang. Tot slot heeft de mens 
bijna perfecte eiafzetmogelijkheden 
geboden in de vorm van mest- en 
composthopen. De aanwezigheid 
van een geschikte eiafzetplek kan 
de belangrijkste factor zijn die 
bepaalt of een leefgebied geschikt is 
voor de ringslang. Zo zijn de leef-
gebieden in Noord-Zweden slechts 
bewoonbaar vanwege de veeteelt en 
de daarbij horende mesthopen die 
daar de enig mogelijke eiafzetplek 
vormen (Löwenborg, 2010). Ar-
cheologische vondsten in Nederland 
laten ook een sterke verbondenheid 
zien van de ringslang met de mens 
(Glastra, 1983; Wijngaarden-Bakker 
& Troostheide, 2003). In Noord-
Holland zijn resten van de ringslang 
gevonden bij Schagen, die stammen 
uit de Romeinse tijd. Daarnaast zijn 
er veel vermeldingen in diverse 
historische bronnen die het belang 
van mesthopen als eiafzetplek voor 

Door slim gebruik te maken van door de 
mens gemaakte landschapselementen is de 
ringslang het meest noordelijk voorkomende 

eierleggende reptiel ter wereld.

● Kleine watersalamander, prooidier van de ringslang.● Ruige bosrand waar ringslangen zonnen in Het Hol.
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de ringslang onderstrepen (Lenders 
& Janssen, in prep.). 
De vraag ligt voor de hand waarom 
de ringslang in Noord-Holland dan 
niet veel algemener is. Dijken om te 
overwinteren, sloten vol amfibieën 
en veeteelt met bijbehorende mest-
hopen zijn immers alom vertegen-
woordigd in zowel het historische 
als het huidige polderlandschap. De 
recente kolonisatie van Flevoland 
laat zien dat de ringslang in staat 
is nieuwe geschikte leefgebieden 
binnen enkele decennia te bereiken 
(Reinhold, 2005). Het uitblijven 
van een verdere kolonisatie van 
Noord-Holland door de ringslang 
lijkt vooral te verklaren uit een 
gebrek aan geschikt leefgebied.
Een mogelijke verklaring kan 
gelegen zijn in het ontbreken van 
voldoende dekking. Het polder-
landschap is zeer open en biedt de 
ringslang vrijwel geen dekking. 
Slechts langs de IJsselmeerdijk en 
in ruigere terreinen als het Twiske 
vindt de ringslang geschikte leef-
omstandigheden.
Toch liggen er wel kansen voor een 
natuurlijke uitbreiding van het are-
aal. De IJsselmeerdijk speelt hierin 
een voorname rol: de dijk biedt 
geschikte overwinteringsplekken en 
verbindt de verschillende delen van 
het leefgebied en de verschillende 
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(deel)populaties met elkaar. In het 
zuidelijke deel van Waterland wor-
den onder impulsen van het stads-
deel Amsterdam Noord op meerdere 
plekken langs deze dijk broeihopen 
aangelegd waarin jaarlijks tiental-
len ringslangen hun eieren afzetten. 
Door ook verder noordelijk langs de 
IJsselmeerdijk op plekken met veel 
voedsel en dekking broeihopen aan 
te leggen, kunnen complete leefge-
bieden voor de ringslang ontstaan 
die via de IJsselmeerdijk bereikbaar 
zijn. Vooral restanten van dijkdoor-
braken tussen Volendam en Hoorn, 
zoals de Groote Braak, de Moorde-
naarsbraak en de Koogbraak lijken 
hiervoor in aanmerking te komen. 
Een ander potentieel nieuw leefge-
bied vormt de gesaneerde Volger-
meerpolder. Deze voormalige gif-
belt is heringericht tot natuurgebied, 
waarbij rekening is gehouden met 
de ringslang. Gezien de snelle en 
positieve reactie van de ringslang 
op soortbeschermende maatregelen 
elders in Nederland (Janssen, 2009) 
kan de ringslang naar verwach-
ting haar areaal in Noord-Holland 
belangrijk uitbreiden indien de 
juiste maatregelen op de juiste plek 
worden getroffen. Inmiddels is er 
contact met terrein-beherende in-
stanties om te zien hoe deze kansen 
verzilverd kunnen worden. Wil je 

● Ringslang op de IJsselmeerdijk.

zelf een steentje bijdragen aan het 
behoud en de bescherming van 
deze mooie slang? Kijk dan op 
www.slangen.nu of www.ravon.nl.
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