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Commentaar

Nieuw Wulven is een (jong)bos gelegen in Houten en 
Bunnik, onder de rook van Utrecht. In de vorige eeuw was 
dit nog landbouwgebied met slechts een paar ringslangen. 
In 2004 is de Ringslangenwerkgroep Houten hier begonnen 
met de aanleg van broeihopen omdat er steeds minder 
eiafzetplaatsen waren voor de ringslangen en om de 
ringslang een steuntje in de rug te geven want broeihopen 
zijn een beproefde beschermingsmethode voor de ringslang. 

Inmiddels zijn er acht broeihopen die ieder voorjaar worden 
onderzocht, omgezet en opnieuw opgebouwd. De lege eischalen 
worden geteld zodat we weten hoeveel jonge ringslangetjes er 
geboren zijn dat vorige jaar. Dat zijn er ieder jaar vele honderden, 
dat lijken er heel veel, maar een groot deel van de (juveniele) 
ringslangen dient als voedsel voor andere dieren, zo werkt dat in 
de natuur. We gebruiken bladafval, paardenmest en takken om 
de broeihopen te maken.

Gastvrij
De Ringslangenwerkgroep Houten is een gastvrije werkgroep: 
naast onze vaste vrijwilligers nodigen we elk jaar gasten uit om 
ons te helpen en er zijn veel gasten die zo enthousiast zijn dat 
zij ieder jaar terug komen! Ook met kinderen van 4 tot 12 jaar 
en hun ouders zetten wij elk jaar één broeihoop om tijdens de 
gezinsdag. Dit is ieder jaar een groot succes! Ook helpen wij 
andere, nieuwe broeihoopwerkgroepen met het opzetten van 
hun groep. Meer info: www.broeihopen.nl

Corona
Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar te maken met Corona 
maatregelen, hierdoor is het broeihopen omzetten anders 
georganiseerd. Dit jaar mochten we met maximaal drie personen 
en op 1,5 m afstand van elkaar veldwerk doen. Omdat we vorig 
jaar merkten dat het vrij zwaar was om in teams van twee of drie 
personen (de situatie veranderde toen steeds) zoveel broeihopen 
om te zetten is er dit jaar gekozen voor teams van vier waarbij 
er dan drie tegelijk met inachtneming van de onderlinge afstand 
bij de broeihoop aan het werk waren. De vierde persoon kan dan 
takken zoeken, een kruiwagen vullen of even relaxen. De gasten 
konden hierdoor niet mee doen, we hebben gewerkt met onze 
eigen vrijwilligers, vrijwilligers van de knotgroep en van RAVON. 
Ook het zo gezellige pauze houden met de hele groep kon dit 
jaar niet. Daarom kreeg ieder team een goed gevulde cateringtas 
mee met koffie, thee, fris, lekkers, EHBO trommel, handgel 
enzovoort om zelf pauze te kunnen houden. 

Logistiek op orde
Het weer was dit jaar heel gunstig en de sfeer was super, het 

waren erg leuke dagen! Iedereen werkte met veel enthousiasme 
en zo maakten we alle broeihopen weer helemaal gereed 
voor de ringslangen. Kleine tegenslag vooraf was er ook. Wij 
zijn dankbaar dat we van de Gemeente Houten het reeds 
halfverteerde bladafval krijgen en ieder jaar brengen zij het 
naar de broeihopen. Dit jaar was er een andere aannemer die 
behulpzaam wilde zijn en het blad vast op de oude broeihoop 
had gegooid in plaats van ernaast. We hebben daardoor eerst 
de nieuwe broeihoop aangelegd en daarna de lege eischalen 
uit de oude broeihoop gehaald. Het terugvinden van de eitjes 
was daardoor wel moeilijker en het kan zijn dat we er een (flink) 
aantal gemist hebben. De mest krijgen we van landgoedwinkel 
Nieuw Slagmaat te Bunnik die zij zelf komen brengen. Ook 
onze kruiwagens en rieken die bij hun op zolder liggen worden 
door hun gebracht. Wij zijn dankbaar en vinden het heel fijn om 
samen te kunnen werken met andere organisaties. 

Minder eieren
De eieropbrengst dit jaar was veel minder dan vorig jaar. 
Behalve dat het lastiger zoeken was door die vergissing van de 
aannemer speelt de drukte in Nieuw Wulven wellicht ook een 
rol. Sinds Corona is het aantal wandelaars in Nieuw Wulven 
explosief gestegen. En alhoewel er bij de meest zichtbare 
broeihopen bordjes van Staatsbosbeheer staan (“Ringslangen 
broeihoop, niet betreden”) zijn er toch veel mensen die stiekem 
de ringslangenrust verstoren. Dat dit werkelijk van invloed 
is kunnen we zien aan de eieropbrengsten waarbij de meest 
afgelegen broeihopen nu de hoogste opbrengsten hadden. 
Vind je het leuk om volgend jaar een keer mee te helpen 
met broeihopen omzetten? Stuur dan een mail naar: 
ringslangenwerkgroephouten@gmail.com

Els Tove
Coördinator Ringslangenwerkgroep Houten

Werk in uitvoering
Ringslangwerkgroep Houten al meer dan 15 jaar actief voor de ringslang

Tabel eieropbrengsten.  
(Bron: Ringslangwerkgroep Houten)

      Aantal eieren 

Omzetten ringslangbroeihoop in Houten. 
(Bron: Ringslangwerkgroep Houten)
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