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Rubriek Vrijwilliger aan het woord

Commentaar

steeg het kwik tot 10ºC. Vanaf begin februari stijgt het water 
in de grote rivieren en vooruitlopend op de hoogwaterpiek 
worden bij Wageningen op 3 februari de schuiven opengezet 
(de Gelderlander 4-2-2021) om de uiterwaarden gecontroleerd 
onder te laten lopen. Hierdoor wordt de druk op de zomerdijk 
verminderd. Dit resulteert in een waarneming van een levende 
ringslang op 4 februari (Bron: Waarneming.nl, commentaar “te 
voorschijn gekomen i.v.m. met hoogwater in de uiterwaard”).
De dagen daarna viel de winter in met een dik pak sneeuw en 
behoorlijke vorst. Met als gevolg dat de al eerder genoemde 
ringslangen dood werden gevonden.

Discussie
Opmerkelijk is natuurlijk het lage aantal waarnemingen van 
ringslangen in de periode vanaf 1990. Ondanks het feit dat toch 
regelmatig de uiterwaarden overstroomden. De zomerdijk zal 
niet de eerste maal als overwinteringsplek in gebruik zijn.
Een verklaring hiervoor kan zijn dat door de lockdown het 

hoogwater gevolgd door de winterperiode veel extra wandelaars 
trok. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat maar heel weinig 
recreanten oog hadden voor de dode ringslang. Toen ik op 
aanwijzing van Eric de slang ophaalde op de 17e, vond een ware 
wandeltocht plaats. Werd de slang niet gemeld in de NDFF of 
gewoon over het hoofd gezien?

Dankwoord
Met dank aan Hans en Janien van de Greft, Eric Langendoen 
voor hun opmerkzaamheid. Gerrit Jansen voor het aandringen 
om toch wat met de meldng te doen. Alfons van Winden van 
Bureau Stroming was zo vriendelijk om een hoogwatertabel te 
maken. Verder gaven Roos de Gouw, Rémon ter Harmsel en 
Edo Goverse vanuit RAVON de nodige ondersteuning om de 
wintergegevens van ringslangen boven tafel te krijgen en om de 
waarnemers te kunnen benaderen.

Ronald J. de Boer

Pie Cilissen is vrijwilliger voor het Meetprogramma 
Amfibieën. Hij inventariseert hiervoor zeven poelen in het 
Geleenbeekdal in Zuid-Limburg.  

Dikkopjes vangen
Eigenlijk ben ik pas op latere leeftijd echt actief geworden in 
het veld, maar de interesse in de natuur zit er wel al sinds jongs 
af aan in. Vroeger mocht ik van mijn moeder dikkopjes gaan 
vangen langs de Jeker in Maastricht. Die gingen dan mee naar 
huis en werden buiten verzorgd in een zinken teil. Een paar krijt- 
stenen erin, zodat zodra het echte kikkers werden ze ook eruit 
konden klimmen, en als ze eenmaal groot genoeg waren werden 
ze teruggebracht naar de plaats waar ze vandaan kwamen. Later 
heb ik er niet meer veel mee gedaan en heb ik gewerkt tot aan 
mijn pensioen in 2009 in de financiële sector, iets heel anders! 

Waarom en hoe ben je RAVON-vrijwilliger geworden?
In 2014 heb ik een cursus over macrofauna gevolgd, daarin 
werd mijn interesse voor het onderwaterleven weer opnieuw 
aangewakkerd. Toen ik via de website van RAVON zag dat ik me 
aan kon melden om amfibieën te gaan monitoren heb ik ook niet 
lang getwijfeld. En zo ben ik nu al voor het derde jaar op rij aan 
het tellen voor het Meetprogramma, met veel plezier!  

Wat vind je zo leuk aan RAVON-vrijwilligerswerk?
Een aantal van de poelen binnen ‘mijn’ telgebied liggen op een 
afgesloten terrein van Natuurmonumenten. Niet alleen het 
onderzoeken van de poelen vind ik heel leuk, maar vooral ook 
de rust in het gebied. De vogeltjes hoor je volop fluiten, en af 

Pie Cilissen

en toe zie ik ook een vos of een ree voorbijkomen. Het is echt 
genieten, zelfs al zien we tijdens een ronde geen amfibieën. Maar 
ook de poelen die wél binnen openbaar wandelgebied liggen 
zijn erg leuk om te doen. Ik haal er veel plezier uit om kinderen 
of voorbijgangers te vertellen over wat er te zien is. De RAVON-
herkenningskaarten heb ik ook altijd bij me, zodat ik mensen kan 
laten zien wat er voor moois in hun omgeving leeft. 
De samenwerking met Natuurmonumenten in mijn gebied is 
heel prettig. Als er iets met of bij de poelen niet goed is heb ik 
gemakkelijk contact met Mark Luijten, coördinator natuurbeheer 
Zuid-Limburg. worden o.a. door dit contact in het najaar weer 
enige poelen opgeschoond.

Wat is je meest bijzondere ervaring als RAVON-vrijwilliger?
Een van de leukere ervaringen was toen ik samen met mijn 
vrouw een poel aan het inventariseren was en toen we ons 
omdraaiden een hele kudde koeien zich om ons heen had 
verzameld. Ze stonden ons in een rijtje goed in de gaten te 
houden.  Ik moet nog altijd lachen als ik denk aan de reactie van 
mijn vrouw toen, zij vond de koeien namelijk heel erg spannend!  


