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Komen er in jouw omgeving ringslangen voor? Maak dan een broeihoop voor
de ringslang. Dit is de grootste, niet-giftige slang die in Nederland voorkomt.
De ringslang is te herkennen aan gele vlekken achter haar kop. Ringslangen
hebben al jaren de status ‘kwetsbaar’ op de rode lijst van bedreigde soorten.
De broeihopen zijn belangrijk voor de voorplanting van de ringslang. Goed
om te onthouden bij het maken van een broeihoop is dat het materiaal in de
hoop los moet zitten, zodat de slang zich er makkelijk doorheen kan
bewegen. Ringslangen leggen vaak 20-30 eieren per legsel in een broeihoop.



Takken
Bladeren
Riet
Compost
Ruige mest
Gemaaid gras
Slootmateriaal (geen zand)

Een broeihoop bestaat uit plantaardig materiaal met een temperatuur van
circa 20–25˚ C. Hierin legt een vrouwtje in juni/juli twintig tot dertig eieren,
die door een constante temperatuur uitkomen. Gebruik voor het aanleggen
van een broeihoop bij voorkeur gebiedseigen materiaal.

Kies voor de aanleg van de broeihoop een rustige, beschutte plaats. Bij
voorkeur langs een bos, haag of houtwal. Plaats de broeihoop in ieder geval
niet in de buurt van een weg. Kies het liefst voor een plek in de halfschaduw.
Dit voorkomt dat in perioden met veel zon en droogte de hoop te veel
uitdroogt en onvoldoende broeit. Het is nog beter om twee broeihopen te
maken: een in de zon en een in de (half) schaduw. Het is tevens van groot
belang dat de hoop voldoende vochtig blijft. Tip! Zet een raster om de
broeihoop als er dieren grazen.

Wat heb je nodig?

De juiste plaats



Houd bij het aanleggen van de broeihoop rekening met de uiteindelijke
maat: zo’n twee bij drie meter omvang en minimaal anderhalf meter hoog.
Gebruik meer materiaal dan de gewenste grootte, want de broeihoop slinkt
in de loop van de tijd in. Om de temperatuur het hele jaar stabiel te houden,
is een ronde vorm en het gebruik van verschillende materialen aan te raden.

Voorzie de bodem van de broeihoop met een laag (50 cm) takken, zodat de
ringslang een ingang heeft om naar binnen te komen. Plaats daarboven het
overige materiaal en zorg dat er een bult ontstaat. Het is de bedoeling dat er
een constante temperatuur ontstaat door het verteringsproces waarbij
warmte vrijkomt. Bij deze temperaturen komen de eieren in circa vier weken
uit.

Aan de slag

We adviseren de broeihoop eens per jaar om te zetten. Dit betekent dat je de
oude hoop afbreekt, eventueel de ei-resten verzamelt, en het materiaal
gebruikt voor een nieuwe broeihoop. Dit hergebruik kan maar één keer, want
na twee jaar moet het materiaal worden vervangen. Het onderhoud moet
plaatsvinden tussen oktober en mei. Tip! Je kunt de hoop het beste omzetten
in oktober of november. In theorie wordt de hoop dan nog niet gebruikt als
overwinteringsplaats en vindt geen verstoring plaats van mogelijke legsels.


