Ringslang. (Foto: Jelger Herder)

Ringslangen in de Betuwe
Deel jouw waarnemingen en doe mee
De laatste jaren worden er steeds vaker ringslangen waargenomen in de Betuwe. Het lijkt erop
dat de ringslangpopulaties rondom Wageningen zich zuidwaarts uitbreiden aan de overzijde
van de Nederrijn. Helaas zijn de meldingen op de dijk tussen Randwijk en Opheusden vaak
verkeersslachtoffers. Daar willen in 2022 wat aan gaan doen. Daarom is RAVON in overleg met
KNNV-Wageningen e/o en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) aan het bekijken
hoe we de ringslang een handje kunnen helpen (habitatverbetering, aanleg van passages en
broeihopen). Ook betrokken bewoners uit de Betuwe sluiten zich aan om hierbij te helpen als
vrijwilliger.
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Via deze oproep vragen we jullie om ringslangwaarnemingen in de Betuwe, en vooral het traject
tussen Randwijk en Opheusden, met ons te delen. Zowel oudere waarnemingen als nieuwe
waarnemingen zijn welkom. Dit kan door ze in te voeren op Waarneming.nl, of mail ze aan
ronald.j.deboer@gmail.com. We zullen alle waarnemingen uitwerken in een overzicht.
Dit voorjaar houden wij een 'start'-bijeenkomst voor vrijwilligers en belangstellenden. We geven
dan informatie over de leefwijze van de ringslang, een overzicht van alle waarnemingen tot
nu toe inclusief het aantal verkeersslachtoffers. Ook lichten we toe welke plannen we willen
uitwerken en uitvoeren. Wil je dit jaar meedoen, meld je dan aan bij k.joosten@ravon.nl.
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Kris Joosten & Ronald de Boer (RAVON)
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Bewijs voortplanting ringslang in de Betuwe, 31 juli 2021.
(Foto’s: Cathy Wichards)
Door het enthousiasme van enkele benaderde waarnemers én het
uitpluizen van ringslangwaarnemingen in de NDFF is al meer bekend over
de verspreiding in de (oostelijke) Betuwe: meer dan 60 waarnemingen zijn
“ingetekend”. We zien bij deze waarnemingen vooral volwassen vrouwtjes,
die bij laag water weinig moeite zullen hebben om de Nederrijn over
te zwemmen! Ook blijken, bij het navragen op één locatie bij de familie
Wichards, naast halfwas slangen zelfs al eieren in een mesthoop te zijn
gevonden. Een eerste waarneming van voortplanting in de Betuwe (!), en
mogelijk zullen hier nog wel aanvullingen op volgen.
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