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Na tweeëntwintig dienstjaren heeft Ingo Janssen afscheid 
genomen van RAVON. Soms krijg je iets te horen waarvan 
je dat nooit voor mogelijk had gehouden. In dit geval het 
vertrek van Ingo. Decennia lang is hij het gezicht geweest 
van het NEM Meetprogramma Reptielen waar hij op 
eigenzinnige manier waarnemers enthousiast maakte voor 
het tellen van reptielen en amfibieën.

Als Zuid-Limburger kwam Ingo voor zijn studie biologie in 
Amsterdam terecht waar hij mede door de ringslang een echte 
Amsterdammer is geworden. Het veenweidelandschap, “het 
meest bijzondere landschap van de wereld in tegenstelling tot 
het heuvellandschap in het zuiden”, rondom de stad leerde hij 
kennen en waarderen tijdens zijn stage aan de ringslang. Op de 
fiets de IJsselmeerdijken onderzoeken op het voorkomen van 
ringslangen was een vormende periode. Een stage zonder einde, 
zo leek het, onder auspiciën van begeleider Annie Zuiderwijk, 
tevens oprichter van het Meetprogramma Reptielen. Na twee 
jaren stageonderzoek kon hij aansluitend komen werken bij de 
RAVON Werkgroep Monitoring, 22 jaar geleden dus.

Samen met Annie hebben ze stad en land afgereisd om (nieuwe) 
waarnemers de kneepjes van het monitoren van reptielen bij te 
brengen. En als het even kon met overnachting, goede lunch of 
terrasbezoekje. Veldwerk moet wel leuk zijn! Ook heeft Ingo een 
hele batterij aan studenten begeleidt die stage onderwerpen 
uitvoerden aan voornamelijk ringslang of zandhagedis. 
Kennisoverdracht en bevlogenheid stonden centraal, of het nu 
een student, vrijwilliger of nieuwe collega was. Zo ben ikzelf 

(Edo) ook ingewijd in de herpetofauna van Nederland. Samen 
met Ingo heel Nederland doorrijden en alle soorten zoeken, 
al dan niet met waarnemers. Liefst out of the box denken en 
over de grenzen kijken voor de grotere verbanden. Als dan 
daadwerkelijk nieuwe ontdekkingen worden gedaan geeft dat 
een kick en gesprekstof voor jaren!

Als collega zullen we Ingo missen. Veel vrijwilligers zullen Ingo 
ook gaan missen. De kennis, het enthousiasme, de oneliners, het 
gezucht en vooral de humor. Voor RAVON is het een aderlating 
dat deze ringslangspecialist de club heeft verlaten, maar Ingo zal 
de soort hopelijk niet loslaten… Ingo, het ga je goed!

Edo Goverse & Tariq Stark

Commentaar

Pag 10 onderaan in kadervlak. Kan de foto links, rechts en boven iets 
worden bijgesneden en daarna zo groot mogelijk worden opgenomen?

Ingo Janssen verlaat RAVON

Naschrift Ingo

Met pijn in het hart neem ik afscheid van ‘mijn club’. 
Als RAVON-er van het eerste uur had ik verwacht tot aan 
mijn pensioen met veel plezier bij RAVON te blijven werken. 
Helaas loopt het leven niet altijd zoals je dat graag zou 
willen en heeft de keiharde realiteit mij ingehaald… het 
plezier en de motivatie bleken verdwenen en kwamen niet 
meer terug. Hoog tijd voor iets (geheel) nieuws derhalve. De 
wetenschap dat de vrijwilligers-meetnetten in uitstekende 
en kundige handen zijn bij Edo en Tariq maakt het vertrek 
iets makkelijker maar niet minder pijnlijk. We zien elkaar vast 
wel weer op een RAVON-dag, -weekend of andere activiteit. 
Dankzij de collega’s én de vele vrijwilligers waren het 22 
fantastische jaren die ik altijd zal blijven koesteren.

Ingo in zijn element, omringd door UvA-studenten tijdens een excursie in de Meertensgroeve. (Foto: Edo Goverse)


