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Als Ringslangenwerkgroep Houten vinden wij het belangrijk 
kinderen te betrekken bij de natuur en voorlichting te 
geven. Wij laten ze dan ook graag kennis maken met de 
ringslangen. 

Dit doen we via georganiseerde activiteiten. Ieder jaar geven 
wij ringslangenexcursies voor verschillende doelgroepen. Bij de 
jaarlijkse Milieuwerkgroep Houten Ringslangenexcursie die druk 
bezocht wordt mogen de kinderen vooraan staan, krijgen extra 
vragen en mogen als eerste lege eitjes meenemen of helpen 
uitdelen. Zo blijft het leuk voor hen, ook als ze soms even moeten 
wachten. Natuurlijk laten we hen ook kennis maken met de rest 
van de natuur, het brandnetel aaien is altijd een leuk kunstje. 
Grappig is dat kinderen veel meer open staan voor de ringslangen; 
als je vertelt dat ze niet gevaarlijk zijn nemen zij dit aan terwijl 
sommige volwassen het nog wat spannend vinden. Kinderen 
mogen onder ons toezicht ook een kleine ringslang vasthouden. 
Soms organiseren we ook excursies speciaal voor kinderen, zoals 
schoolklassen. Voor scholen is er ook een dialezing mogelijk. 
Sommige kinderen houden hun spreekbeurt of werkstuk over de 
ringslangen, waar wij graag informatie over geven.

Bij het omzetten van de broeihopen in maart/april zijn kinderen 
ook welkom. We hebben een aantal kleine rieken aangeschaft 
die minder zwaar zijn. Zo kunnen de grotere basisschoolkinderen 
hier ook mee werken en dit gaat erg goed! In samenwerking 
met andere natuurorganisaties in Houten is er ook een aparte 
kinderactiviteit broeihoop omzetten. 
Voorheen lieten we de grotere kinderen onder begeleiding van 
twee volwassenen een broeihoop omzetten maar dit bleek toch 
te zwaar werk en lastige vol te houden voor sommige kinderen. 

Daarom hebben we voorjaar 2019 gekozen voor een nieuwe 
opzet; de gezinsdag broeihoop omzetten waarbij ook aandacht 
is voor de jongere kinderen van rond de 5 jaar. Op de gezinsdag 
komen kinderen van 4 tot 13 jaar samen met één of beide ouders. 
Met wat drinken en lekkers vertellen we eerst aan de hand van 
A5-formaat fotoplaten over de ringslangen en de broeihoop, 
daarna gaan we van start. Eerst de lege eitjes uit de broeihoop 
tellen en daarna takken zoeken en de broeihoop opzetten met 
takken, bladeren en paardenmest. Voor de kinderen zijn er 
handschoenen, tuinschepjes, kleine scheppen voor de jongsten 
en kleinere rieken. Voor de ouders grote rieken. De kinderen 
doen wat ze leuk vinden. De een gaat liever takken zoeken 
en de ander kruiwagens volscheppen en het op de broeihoop 
scheppen. De ouders vullen vaak het werk van de kinderen aan. 
Na afloop lunchen we samen met cup-a-soup. We hadden een 
heel gezellige ochtend! Omdat het leuk is voor de kinderen om 
het resultaat van hun werk te zien hielden we ook een speciale 
excursie aan het begin van de zomer in 2019. 

Doe jij dit jaar ook mee? (zie vorige pagina)
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