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De Ringslang 
De ringslang (Natrix natrix) is één van de drie slangensoorten in Nederland. Het is een 
ongevaarlijke, niet giftige, slang die voorkomt in gebieden met een gevarieerde begroeiing, 
natte ruigten en oeverzones. Dit heeft vooral te maken met het voedsel dat de slang verkiest. 
Jonge en volwassen slangen eten vooral kikkers en padden. Juveniele slangen (eerste jaar) 
eten kleinere prooien als insecten, wormen en slakjes, terwijl grote slangen nog wel eens 
muizen eten. 
 
De ringslang maakt gebruik van de volgende habitats: overwinteringsplekken (zoals oude 
holen in dijken), foerageergebieden (oevers, plassen en poelen) en voorplantingsgebieden. 
Voor de voortplanting heeft de slang plekken nodig waar de temperatuur hoger is dan de 
omgevingstemperatuur (ca. 25-30ºC). In natuurlijke situaties zijn dit bijvoorbeeld plekken 
waar gras ophoopt (bijvoorbeeld in uiterwaarden), zich bladeren verzamelen (kuilen, 
greppels) en rottende boomstammen (onder schors). Daarnaast maakt de ringslang gebruik 
van mest- en composthopen. Echter deze laatste zijn de laatste tientallen jaren in aantal sterk 
afgenomen. Om de overlevingskansen van de ringslang in Nederland te vergroten kunnen 
hierom broeihopen worden aangelegd. 
 

Hoe maak ik een ringslangbroeihoop? 
  
Wat is nodig voor een ringslangbroeihoop: 
1. Vrijwilligers om hem aan te leggen. Vrijwilligers krijg je door een oproep in de lokale krant 

of het blaadje van een lokale (natuur)organisaties. 
2. Broeimateriaal (bladafval, paardenmest en de takken). Het handigst is het om deze door 

een gemeente, boerenbedrijf of terreinbeheerder aangeleverd te krijgen vlak bij de locatie 
van de broeihoop. 

3. Werktuigen om het broeimateriaal te verwerken (handschoenen, riek, hooivork, afvalzak, 
kruiwagen). Deze zijn soms te leen bij landschapsbeheer. In de afvalzak wordt het 
zwerfafval gedaan dat in het bladafval zit. 

 

 

 
Foto’s van links naar rechts, boven naar onder: Vrijwilligers, stalmest, bladeren, takken. 
 



Aanleggen van broeihopen 
Het aanleggen van een broeihoop dient voor mei/juni te gebeuren, omdat vrouwelijke dieren 
in deze periode geschikte broedplekken zoeken. De verschillende materialen worden 
gemengd tot een broeihoop. De paardenmest dient goed in het midden van de hoop te 
worden gebracht, om een goede broei te verkrijgen. Raadzaam is om een bodem van 
bladeren van enkele dm neer te leggen, vervolgens de mest en takken op te brengen en als 
laatste weer een dikke laag bladeren. Indien bladeren niet (voldoende) voorhanden zijn, kan 
worden volstaan met andere composterende materialen, zoals compost, gras, riet, schors en 
houtsnipper. Van groot belang is dat het materiaal voldoende los is, zodat een 
ringslangvrouwtje er gemakkelijk in (en uit) kan kruipen.  
 
De temperatuur in de hoop dient constant rond de 25 tot 30°C te zijn en de hoop moet 
voldoende vochtig zijn. Om de broei goed op gang te brengen kunnen een paar emmers 
water op de broeihoop worden gebracht. Ook in droge perioden kunnen enkele emmers 
voldoende zijn om de broei op gang te houden. 
 
Afmetingen en locatie 
De broeihopen liggen altijd in de buurt van water (2 meter) en in of naast struweel of ruigte (1 
meter). Zo zijn de broeihopen goed bereikbaar voor ringslangen en kunnen ze eenvoudig en 
snel het water in schieten. Bovendien kunnen jonge slangetjes beschutting zoeken in de 
ruigte. 
De hoop is na het omzetten ongeveer 2 bij 3 meter breed en 1! tot 2 meter hoog, maar slinkt 
snel in de loop van het jaar.  
 

 
 
Omzetten broeihopen in het voorjaar 
Het omzetten van de broeihopen gebeurt bij voorkeur in het vroege voorjaar (eind maart- 
begin april). De broeihopen worden voorzichtig afgegraven, waarbij goed gezocht wordt naar 
eischalen (eidoppen). De eitjes worden meestal op een diepte tussen 20 en 60 cm diep 
afgezet. Indien mogelijk wordt hierbij ook het aantal eiklompen vastgesteld (dit is een 
nauwkeurigere maat voor het aantal vrouwtjes dat eieren heeft gelegd). Daarna wordt de 
nieuwe hoop opgebouwd met de takken uit de oude hoop, het oude hoopmateriaal, het nieuw 
aangevoerde bladmateriaal en paardenmest, zoals hierboven beschreven. 
 
 
Deze folder is gemaakt door Bureau Waardenburg in het kader van de bijeenkomst van 16 
november 2010, Help .... ringslangen, vrijwilligers gezocht voor het aanleggen van 
broeihopen, georganiseerd door Natuur- en Milieucommunicatie van de Gemeente Utrecht.  
Hierbij is gebruik gemaakt van beschrijvingen van RAVON, Landschap Flevoland, ervaringen 
uit de literatuur en bevindingen van de milieuwerkgroep Houten. Foto’s zijn van Peter van 
Wieringen, www.natuurenfoto.nl (milieuwerkgroep Houten). Illustratie is uit Handboek 
Agrarisch Natuurbeheer. 
 
 


