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MET BLIJDSCHAP GEVEN WIJ KENNIS VAN…

de geboorte van 143 ringslangen

De trotse ouders:
Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord Holland.

Locatie: Waterlandse Zeedijk
Bezoek: van 1 april tot 30 september

Geen bloemen, wel compost

Geen kerntaak voor
Hoogheemraadschap
‘Natuurbeheer’ is geen kerntaak van
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier maar er wordt wel van
ons verwacht dat we zo veel mogelijk
rekening houden met de bewoners van de
dijk. In het “Beheersplan Waterkeringen”
wordt dan ook rekening gehouden met de
ringslang.

Landschap Noord-Holland legt
broeihopen aan
De ringslang voelt zich in ons
beheergebeid als een vis in het water in
open cultuurlandschap van het
veenweidegebied. Daaraan grenst de
Waterlandse Zeedijk en die fungeert als
‘hang- en opwarmplek’. Met elkaar vormt
dat een ideale biotoop voor de ringslang.
Met een beetje hulp weliswaar. De
zwangerschap voltrekt zich voor een deel
buiten het slangenlijf in een compost- of
broeihoop of soms zelf in vermolde
bomen. Maar in ons ‘aangeharkte’
landschap zijn die bijna nergens meer te
vinden.

Broeihoop
Landschap Noord-Holland helpt de soort
door broeihopen samen te stellen. In die
hopen leggen meerdere vrouwtjes eieren.
De eieren worden uitgebroed door de
warmte die vrijkomt bij de omzettingen
en afbraak van plantenresten. Zo’n
broeihoop bestaat vooral uit maaisel op
wat grove takken. In het midden van de
hoop komt paardenmest en het geheel
wordt afgedekt met rietmaaisel. Riet
composteer niet zo snel en houdt de hoop
als een rietendak een beetje droog. Dat
voorkomt dat de eieren verrotten. In mei -
juni worden de eieren gelegd en in
september trekken de jonge ringslangen
weg, die zijn dan al 18 cm lang. Ze
zoeken hun weg op de dijk tussen de
kieren van de grove basaltkeien. Ze
vinden er voedsel en een schuilplaats.

Broedsucces voortzetten
Met een investering van enkele honderden
euro’s, gedeeltelijk betaald door het
hoogheemraadschap, heeft een
landschapsonderhoudsploeg van
Landschap Noord-Holland acht
broeihopen aangelegd. Bij inspectie van
alle broeihopen bleek dat meer dan 90%
van de eieren waren uitgekomen. Al met
al zijn we de trotse ouders die volgend
jaar, samen met de gemeente Amsterdam,
dit broedsucces gaan voortzetten.

Jeanine Hamers

Dit bijzonde geboortekaartje ontvingen we
14 oktober jongstleden van Jeanine
Hamers die bij Landschap Noord-Holland
werkt. Landschap Noord-Holland heeft in
opdracht van het Waterschap Hollands
Noorderkwartier een broeihoop opgezet op
de betreffende locatie bij IJdoorn waar de
jonge ringslangetjes uitdropen. De trotse
ouders stellen zich voor…


