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Het Kuinderbos in de Noordoostpolder is een bekende hotspot 
voor ringslang. De aantallen die hier op de trajecten worden 
gezien behoren tot de hoogste van Nederland. Dit komt doordat 
er in en rondom dit bos veel ringslangen leven én er geteld 
wordt door een zeer geroutineerde en kundige vrijwilliger: Gré 
ter Woord.

Eind april 2013 zag Gré echter iets op haar traject dat zij nog niet 
eerder had waargenomen:
“Op de Burchtroute heb ik deze week 24 ringslangen gezien 
waarbij een aparte waarneming. Een groot vrouwtje (>100 cm) lag 
stil langs het water op het talud met 2 meter daarachter onder/
tussen gras en braam wel minstens 10 kleinere ringslangen (60-
70cm) die zich continu met grote snelheid in min of meer een cirkel 
(doorsnede 6 meter) verplaatsten. Ik stond min of meer aan de 
rand in die cirkel, ik heb hier een lange tijd naar gekeken, ze kropen 

zelfs over mijn voeten heen en toonden totaal geen schuwheid. 
Ik ga er maar vanuit dat dit toch een soort paringsritueel is, of is 
dit het voor het eerst van het jaar bovengronds komen vanuit de 
winterverblijfplaats?”

Uiteraard heb ik de literatuur er op na geslagen maar kon 
niets vinden dat ook maar enigszins in de buurt komt van 
het hierboven beschreven gedrag. Gezien de tijd van het 
jaar vermoed ik dat het hier gaat om een paringsritueel maar 
zekerheid daarover kan ik Gré helaas niet geven.

Mochten er lezers zijn die dit fenomeen ook hebben 
waargenomen of er meer vanaf weten dan horen wij dat 
uiteraard graag.
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Slangendans 

(Tekeningen: Gré ter Woord)
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2m. ringslangen in cirkel met grote snelheid onder braam vervolg bos


