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Samen krijg 
je het hele 

plaatje rond

Els Tove, 
coördinator Ringslangenwerkgroep Houten

Els Tove is sinds 2018 coördinator van de 
Ringslangenwerkgroep Houten. Eigenlijk houdt 
ze van alle dieren én van nieuwe dingen leren. 
Zo ging er tijdens een ringslangenexcursie in 
2007 een wereld voor haar open. Sindsdien is ze 
zich gaan verdiepen en inlezen in ‘de ringslang’ 
en werd zij actief bij de Ringslangenwerkgroep. 
Het is een bijzonder dier: erg onschuldig en dat 
er zo dicht bij haar woonplaats een grote 
populatie leeft is extra leuk. Els merkt dat er 
steeds minder wilde natuur is en minder 
mesthopen op boerderijen, dus helpt de 
werkgroep de natuur met de aanleg van 
broeihopen. Zo kan de ringslang toch een mooi 
plekje vinden voor het leggen van haar eieren.

Bij het bos Nieuw Wulven (Houten/Bunnik) heeft 
de werkgroep 7 succesvolle broeihopen aange-
legd en één bij boerderij Nieuw Slagmaat. Ze 
monitoren deze broeihopen zelf. Maandelijks zijn 
er foto-ochtenden, waarbij de buikpatronen van 
de slangen worden gefotografeerd. Maar het 
succes van de werkgroep ligt ook bij het educatie-
ve werk dat ze doen. Er zijn tal van dagen waarop 
iedereen welkom is om mee te helpen broeihopen 
om te zetten. Zo is er een gezinsochtend om 
broeihopen om te zetten met jonge kinderen 
(vanaf 4 jaar) en drie meewerkdagen voor wat 
oudere kinderen en volwassenen. Ze organiseren 
goed bezochte excursies en hebben bij speciale 
activiteiten elders, een informatieve stand met 
onder andere een kinder-quiz. Het is wel zoeken 
naar het evenwicht tussen rust en privacy voor de 
slang en het vrijwilligerswerk, maar het balance-
ren lukt goed.

Ringslangenwerkgroep Houten is een stabiele, 
enthousiaste groep die erg uitnodigend is. 
Iedereen is welkom. Beginnende werkgroepen 
kunnen hen raadplegen om te leren hoe je zo’n 
groep opzet. De groep bestaat uit 12 leden. Samen 
krijgen ze het hele plaatje rond, want iedereen 
doet wat hij leuk vindt. Voor meer informatie: 
ringslangenwerkgroephouten@gmail.com.
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