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1

Inleiding

1.1

Onderzoeksgebied
Het door intensieve landbouw omgeven Easterskar is een laagveenrestant van 565
ha, overgebleven na de grootschalige verveningen in de 19e eeuw. Het is een van de laatste
overgebleven veengebieden in dit veenontginningslandschap. Botanisch is het een
waardevol natuurreservaat dat bekend staat om zijn veenmosrietlanden met
veenheideaspecten en natte schraalgraslanden. Faunistisch gezien kent het gebied een
bijzondere broedvogelbevolking. Daarnaast leven er in dit laagveen drie soorten reptielen.
Deze populaties hebben zich in dit overgebleven natuurreservaat weten te handhaven. Het
voorkomen van adders op laagveen is, zowel in Nederland als wereldwijd, een unieke
situatie. In de enige andere bekende laagveenpopulatie (Haulsterbos) zijn al sinds 2000
geen waarnemingen meer bekend. Samen met de Weerribben is het bovendien het enige
laagveen waarop levendbarende hagedis voorkomt.
Het gebied bestaat uit een afwisseling van bos, grasland, ruigte, riet- en zeggenmoeras.
Open water bestaat uit petgaten, sloten, oude zandwinplassen en waterbuffers. Het
grootste deel van het Easterskar ligt 0,5 tot 1,0 meter onder NAP, maar er zijn plaatselijk
hogere, meer zandige delen waaronder walletjes (zie foto en de bodemkaart (figuur 2)) met
onder andere zomereik. Beeldbepalende bomen in het moerasbos zijn berk, els en wilg, met
lokaal veel gagel in de struiklaag.

Hogere zandruggen zijn potentieel belangrijke terreindelen voor met name de
overwintering van reptielen.
Het huidige beheer bestaat grotendeels uit natuurlijke ontwikkeling en aanpassingen in het
waterbeheer. Omdat het gebied hoger ligt dan de ontgonnen en ingeklonken omgeving,
verdroogt het sterk. Veel inrichtingsmaatregelen die de afgelopen decennia zijn uitgevoerd
hadden als doel die verdroging tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren. Zo is een
helofytenfilter aangelegd aan de oostkant van het gebied, zijn er aan de westkant twee
gebiedsdelen “ontpolderd” en ingericht als waterbuffers en is er een ecologische
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verbindingszone vanaf de Tjonger tot stand gekomen. Water uit de Tjonger loopt nu onder
vrij verval naar het moerasgebied vanaf de zuidoostkant.
Maatregelen op het land bestaan uit rietmaaien in de winterperiode en (laat) maaien en
afvoeren van grasland. Een deel van het grasland- en de ruigteveldjes wordt in het
zomerseizoen beweid met koeien, paarden of pony’s. Af en toe worden bosranden
gedund om openheid en variatie te creëren; dit gebeurt ook met het oog op habitatherstel
voor reptielen. Gedetailleerde beheer- gebiedsinformatie is te vinden in de beheervisie
2005-2029 (Bijkerk 2005).

Figuur 1. Overzichtskaart van het onderzoeksgebied met de begrenzing

Figuur 2. Hoogtekaart van het onderzoeksgebied.
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1.2

Onderzoeksvragen
Het laagveengebied Easterskar is in beheer bij It Fryske Gea. Vanuit het terreinbeheer zijn
er een viertal onderzoeksvragen geformuleerd rondom de reptielenpopulaties in dit gebied.
Er is gevraagd naar een inschatting van de populatie-groottes en de vitaliteit van de
populaties reptielen. Daarnaast is er een vraag naar de effectiviteit van aangelegde faunapassages in het terrein en het algemeen terreingebruik (concentraties van overwinterende
dieren en / of voortplantingsconcentraties voor de voorkomende soorten). De uitkomsten
hiervan zijn vertaald naar aanbevelingen voor een reptielvriendelijk beheer van het terrein.
In de offerte (dd 09-02-2018) zijn vier deelvragen opgenomen.
Deelvragen:
1.

Inzicht in de huidige populatie-groottes. Wat kan geconcludeerd worden over
de populatiegrootte en de recente populatieontwikkeling aan de hand van
aanwezige gegevens.
2. Wat is de vitaliteit van de populaties. Is er vergelijking mogelijk met historische
gegevens en wat kan er geconcludeerd worden t.a.v. de duurzaamheid van de
populaties op langere termijn.
3. Hoe maken de reptielen gebruik van het gebied. Mogelijke
overwinteringsplaatsen, foerageerplekken en eventuele voortplantingsconcentraties. In welke mate worden de faunapassages (reptielentunnels)
onder de Scharweg gebruikt?
4. Welke beheeraanbevelingen kunnen uit bovenstaande informatie worden
afgeleid?

Onder de Scharweg, ter hoogte van het kanaal,
liggen twee faunapassages. Deze passages zijn
speciaal aangelegd voor een veilige oversteek van
reptielen en amfibieën.
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2

Werkwijze

2.1

Excursies en veldbezoeken
Er is een tweetal excursies in groepsverband uitgevoerd op 5 mei 2018 en 30 maart 2019.
De beide excursies werden bijgewoond door respectievelijk 11 en 7 deelnemers. In bijlage 2
zijn de deelnemerslijsten opgenomen.
De excursieresultaten zijn ingevoerd in het Slangenportaal (voor de beide slangen) en als
losse waarnemingen (levendbarende hagedis). Het slangenportaal is ontwikkeld voor
populatie-onderzoek naar slangen. Ook voor de veldbezoeken in beide jaren werd gebruik
gemaakt van het slangenportaal en van losse waarnemingen.
Het voorgestelde studentenonderzoek voor 2018 is niet doorgegaan omdat de kandidaat is
afgehaakt, de geplande begeleidingstijd voor de student is daarom omgezet in
veldwerkuren door de projectleider. Ook deze veldbezoeken zijn opgenomen in het
slangenportaal.

2.2

Lopend onderzoek
2.2.1

Slangen: populatie-onderzoek

Vrijwilligers van de Werkgroep Adderonderzoek Nederland (de WAN) voeren sinds 2015
intensief onderzoek uit naar de status van de adderpopulatie in het gebied. Met ingang van
2018 is het onderzoek niet enkel meer gericht op adder, maar is ook de ringslang
opgenomen in het onderzoek. Daarop zijn ook gegevens van de ringslang vanaf 2015 nog
met terugwerkende kracht ingevoerd.

Richard de Jong en Jelmer Groen bij het opmeten van een ringslang
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De gevangen slangen worden gefotografeerd, gewogen en gemeten.
Adder
Aan de hand van het schildenpatroon op de kop krijgt iedere individuele
addervangst een kopschildenformule (Janssen, 2006). Deze formule helpt bij de
identificatie van unieke individuen. Op deze manier kunnen terugvangsten
geïdentificeerd worden. Dit kan informatie opleveren over onder meer
verplaatsingen en leeftijd. Bij voldoende terugvangsten levert dit bruikbare
informatie op over ontwikkelingen op langere termijn in de populatiegrootte van
de adder.
Ringslang
Door It Fryske Gea is de vrijwillige onderzoekers gevraagd het onderzoek uit te
breiden naar andere soorten reptielen in het gebied. Tot aan 2018 werden
waarnemingen van ringslangen wel als puntwaarnemingen in www.telmee.nl
geregistreerd, de waarnemingen uit 2015 en latere jaren zijn door Jelmer Groen en
Richard de Jong met terugwerkende kracht alsnog in het slangenportaal ingevoerd.
Ringslangen hebben buikschubben met een zwart vlekkenpatroon. Dit patroon is
voor ieder individu uniek. Daardoor zijn ringslangen individueel herkenbaar.
Middels een methode die ontwikkeld is door Werkgroep Ringslangen ZuidHolland (Clements, 2012), kan een natrix-code worden toegekend, vergelijkbaar
met de kopschildformule bij adders. Met deze natrix-code kunnen, in combinatie
met een foto van een deel van de buikschubben, dieren individueel herkend
worden.
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2.2.2

NEM en losse waarnemingen

In het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) worden ook in Oosterschar
reptielen gemonitoord. De langstlopende route (route 331) in dit gebied wordt al sinds 1999
gelopen, eerst door Teun Veldman en sinds 2012 door Wouter Schothorst. Twee andere
routes (307 en 312) zijn eind jaren negentig gelopen en destijds afgesloten, omdat de
trajecten te nat werden na de waterstandsverhoging.

331

312

307

Figuur 3. Overzicht van de ligging van de meetnetroutes.

route

periode

waarnemer(s)

aantal
bezoeken

adder

levendbarende
hagedis

ringslang

307

1994-2001

Teun Veldman

39

16 ad.

0

?

312

1996-2000

Teun Veldman

36

1

?

331

1999-2019

Wouter Schothorst
(2012-2019)
Teun Veldman (19992012)

131

66 ad.
18 juv.
184 ad.
10 subad.
20 juv.

25

58

Tabel 1. Overzicht van meetnetroutes. De aanwezigheid van ringslangen is in de beide
kortlopende routes (307 en 312) waarschijnlijk niet genoteerd
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In het NEM worden bij voorkeur zeven routes per jaar gelopen en worden op een vast
traject de aantallen van de voorkomende soorten geteld. Dit is minder intensief onderzoek
dan het slangenonderzoek, maar de reeks loopt al wel 21 jaar. Deze gegevens worden
minder in detail opgeslagen. Ze zijn dan ook bedoeld voor een ander gebruik: het genereren
van landelijke indexen, waar mogelijk gespecificeerd naar regio’s.
Het aandeel van de losse waarnemingen voor de periode 2015-2019 is verwaarloosbaar
klein voor de beide slangensoorten. Voor de verspreidingskaarten van deze soorten is dan
ook gewerkt met de gegevens uit het slangenportaal. Deze zijn meer structureel verzameld
en de plaatsbepaling is met zekerheid tot op 5 meter nauwkeurig vastgelegd.

2.2.3

Levendbarende hagedis

De waarnemingen aan levendbarende hagedissen worden als losse waarnemingen
opgeslagen in invoerportalen als waarneming.nl en www.telmee.nl. Deze komen samen in
de nationale Databank Flora en Fauna (de NDFF). In tegenstelling tot de waarnemingen
uit het slangenonderzoek vindt er geen individuele identificatie plaats.
Voor de levendbarende hagedis is het aandeel losse waarnemingen wel substantieel, de
verspreidingskaart van deze soort voor de periode 2015-2019 is dan ook gebaseerd op de
losse waarnemingen.
2.2.4

Snake Fungal Disease (SFD)

Snake Fungal Disease (SFD) is een schimmelziekte onder slangen die een ernstige
bedreiging kan vormen voor wilde slangenpopulaties (Salo, 2018). Deze schimmelinfectie
komt in Noord-Amerika voor, maar recentelijk (2017 en 2018) is de schimmel ook
aangetroffen in Europa, in Groot-Brittannië en op het Europese vasteland.
De Universiteit van Gent doet samen met RAVON onderzoek naar SFD (Spitzen & Stark,
2018; Stark & Spitzen, 2018). Het slangenonderzoek in het Easterskar levert een bijdrage
aan dit onderzoek, door vervellingshuiden van beide soorten slangen uit het gebied te
verzamelen, waardoor deze meegenomen worden in het onderzoek naar het mogelijk
voorkomen van SFD in Nederland. Tot op heden is de ziekte nog niet aangetroffen in
Nederland.

7

Huisstijl RAVON

2.3

Populatiegrootte en vitaliteit
De gegevens uit het slangenportaal leveren een gedetailleerd beeld op van de verspreiding
van de beide slangen in het gebied en de jaarritmiek. Indien er sprake is van veel
hervangsten kunnen deze een indruk geven van de populatiegrootte.

Gebruikte gegevens
Opgenomen in het rapport zijn tijdens veldwerk verzamelde waarnemingen vanaf 2015 t/m april
2019. Het betreft de losse waarnemingen die opgenomen zijn in de Nationale Databank Flora en
Fauna, de basisgegevens uit de NEM-monitoring (meetnet reptielen) en data die zijn ingevoerd in
het Slangenportaal. Het Slangenportaal is een website voor de invoer van detailgegevens uit
populatie-onderzoek naar slangen, in dit geval de adder (populatie-onderzoek gestart in 2015) en
sinds 2018 uitgebreid naar de aanwezige ringslang-populatie.

De gegevens uit het NEM zijn in eerste instantie verzameld voor het samenstellen van
landelijke trends van soorten. Ze zijn als dagtotalen gekoppeld aan de trajecten en zijn
daarom minder geschikt om in detail te worden weergegeven in verspreidingskaarten. Bij
voldoende grote aantallen kunnen gegevens een eerste indruk geven in populatieontwikkelingen op langere termijn. Gezien de lage aantallen dieren die worden
waargenomen zijn er voor dit onderzoeksgebied echter te weinig gegevens om statistisch
verantwoorde conclusies te trekken (zie 3.2.2.). Niettemin zullen de aantallen wel worden
weergegeven, zonder dat daar echter een conclusie aan verbonden kan worden.
De vitaliteit van populaties kan beoordeeld worden in termen van fitness (overleving, groei,
reproductie) van de dieren of de genetische status (inteelt – isolatie-effect e.d.) of beide. De
genetische diversiteit valt buiten het kader van dit onderzoek. Door Jelmer Groen worden
er wel wangslijmmonsters verzameld die de basis kunnen vormen voor een nadere analyse.
De wangslijmmonsters zijn nog niet in een lab geanalyseerd.
Op basis van terugvangsten van adder (en in minder mate de ringslang) zou mogelijk iets
te zeggen over de groei en de reproductieve toestand van de vrouwtjes, mits er sprake is
van genoeg hervangsten.

2.4

Terreingebruik
2.4.1

Verspreidingskaarten

Het terreingebruik van de reptielen valt deels af te leiden uit de gedetailleerde
waarnemingen die in de periode 2015-2018 zijn verricht en tot op 5 meter nauwkeurig zijn
opgeslagen in het slangenportaal.
Zoals al aangegeven zijn de NEM-gegevens geaggregeerd opgeslagen: per bezoek worden
de totale aantallen genoteerd op de gelopen route. In het meetnetportaal worden deze
opgeslagen op een grover schaalniveau (centrum van de route), daarmee zijn de NEMgegevens minder geschikt om weer te geven op kaartmateriaal. Voor de beide slangen is er
dan ook voor gekozen om alleen de gegevens uit het slangenportaal op kaart weer te geven.
Voor de levendbarende hagedis bestaat de verspreidingskaart uit alleen losse
waarnemingen.
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2.4.2

Onderzoek Faunapassages

Centraal in het onderzoeksgebied zijn twee faunapassages aangelegd onder de Scharweg.
Deze tunnels en hun geleiding zijn aangelegd om het aantal verkeerslachtoffers voor met
name de herpetofauna te minimaliseren. Het gebruik van de reptielentunnels is onderzocht
met een voor dit doel gemodificeerde Bushnell-camera. De camera is door RAVON
aangepast aan de detectie van reptielen door vervanging van de standaardlens. De wild
camera is geplaatst in de meest noordelijke tunnel tussen 20 april en 4 november 2018

Cameraval in faunapassage onder de Scharweg

2.5

Beheeraanbevelingen
Implicaties en advies voor een optimaal beheer volgen grotendeels uit de resultaten van het
onderzoek, aangevuld met de veld- en gebiedskennis van Richard de Jong en Jelmer Groen.
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3

Resultaten

3.1

Excursieresultaten en veldbezoeken
Tijdens de excursies werden meerdere groepen van twee of meer mensen gevormd en
werden kansrijke open plekken in het gebied onderzocht. De eerste gezamenlijke excursie
op 5 mei 2018 leverde alleen ringslangen op. Levendbarende hagedis en adder werden die
dag niet waargenomen. Het was een zonnige dag waarbij het bij aanvang rond 12 graden
was, al een uur na aanvang richting 20 graden ging, met een eindtemperatuur in de
middaguren van 27 graden. Daarmee was het al heel snel veel te heet voor het waarnemen
van adders. Ringslangen lieten zich die dag met 8 exemplaren zien.
Op verzoek is op 30 maart 2019 volgens eenzelfde stramien een tweede, extra excursie
georganiseerd waarbij 18 ringslangen en drie adders werden waargenomen bij een
temperatuur van 16 tot 18 graden. De extra veldbezoeken en excursies hebben geleid tot
een hogere onderzoeksinspanning ten opzichte van de voorgaande jaren (zie tabel 2). In
het resultatendeel zijn diverse grafieken gecorrigeerd voor de onderzoeksinspanning (het
aantal bezoekuren).
slangenportaal
# bezoeken
#velduren
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Meetnet-portaal (NEM)
#bezoeken
#velduren

17
13
16
20
14

33
22
51
68
77

3
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
6
3
8
10
4
8
5
3

11
10,5
14
15
18,5
17,5
22
13
24,5
16,5
17,5
14,5
8,5
7
4
12
21
9
20,5
10
6

70

251

120

284,5

Tabel 2. Aantal veldbezoeken en velduren in de periode 1999-2019.
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3.2

Aantallen per jaar
3.2.1

Periode 2015-2019

Er zijn met zekerheid drie soorten reptielen in het gebied aanwezig. Er is een eenmalige
melding van een hazelworm (17 juli 2012), maar deze is nooit bevestigd door andere
waarnemers noch ondersteund door fotomateriaal. Daarmee is deze melding niet te
beoordelen op betrouwbaarheid. Het gebied lijkt niet geschikt voor deze soort.
Tabel 3 geeft het aantal waarnemingen per soort per jaar aan. Het lage aantal
waarnemingen voor adders in 2018 hangt samen met de erg hete en extreem droge zomer
van 2018 en volgt de landelijke trend van de adder in dat jaar.

ringslang

adder

levendbarende
hagedis

jaar

gezien

gevangen

Gezien

gevangen

2015
2016
2017
2018
2019

15
5
12
27
41

0
0
0
6
14

20
13 (12 ex)
24 (>17 ex)
15
18

9
13 (12 ex)
20 (17 ex)
7
11

6
2
8
7
5

100

20

90

60

28

Tabel 3. Aantal waarnemingen per soort in de periode 2015-2019 uit het slangenportaal
(ringslang en adder) en de losse waarnemingen (levendbarende hagedis).
De 90 adders die zijn gezien konden niet allemaal worden gevangen. Er zijn 60 vangsten
gedaan die zijn verdeeld over 52 verschillende geïdentificeerde individuen (periode 2015
t/m april 2019):
• 18 volwassen mannen
• 22 volwassen vrouwen
• 11 subadulten en juvenielen (deze dieren lijken veelal op vrouwtjes maar zijn nog
niet op geslacht te determineren)
• 1 dood exemplaar, geslacht onbekend
De geslachtsverhouding onder de gevangen volwassen individuen is 1:1,2 (18 mannetjes vs.
22 vrouwtjes) en daarmee nagenoeg gelijk aan 1.
Bij de beide andere soorten is het geslacht nooit (in geval van levendbarende hagedis) of
maar in enkele gevallen (ringslang) vastgesteld.
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3.2.2

Periode 1999-2019 (NEM)

Uit het gebied zijn ook oudere gegevens bekend, voornamelijk vanuit het netwerk
Ecologische Monitoring. Het betreft drie routes, waarvan twee relatief korte routes
kortdurend zijn gelopen, maar waarvan er een onafgebroken sinds 1999 loopt. Op deze
route zijn vooral de adders genoteerd (214 exemplaren).
Voor de adder zijn er dus redelijk wat waarnemingen. Voor de beide andere soorten zijn de
aantallen bijzonder laag (zie ook tabel 1)
• 25 waarnemingen van de levendbarende hagedis in 21 jaar
• 58 waarnemingen van de ringslang in 21 jaar
Om deze reden zijn de beide laatstgenoemde soorten niet grafisch weergegeven en is alleen
de adder verder uitgewerkt. De adder vertoont een dalende trendlijn maar statistisch gezien
is dit geen significant aantoonbaar verband, daarvoor is de jaarlijkse variatie te groot.

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18

0,0

Figuur 4. Aantal adder-waarnemingen per zoekuur 2015-2018 ( NEM route 307).
Trendlijn is dalend maar niet significant.

3.3

Jaarritmiek
3.3.1

Adder

De verschillende geslachten en levensstadia hebben een verschillende waarnemingskans,
afhankelijk van de tijd van het jaar. Volwassen mannetjes worden vooral in maart en april
en in september waargenomen (zie figuur 5). Mannetje moeten in het voorjaar relatief veel
zonnen om de spermatogenese te kunnen voltooien. Vrouwtjes zijn vooral veel zonnend te
zien op het eind van de dracht (eind juli en augustus) . Adders zijn eierlevendbarend, ze
“broeden” de eieren uit in het moederlichaam. De jonge adders komen tevoorschijn in een
dun, doorzichtig vlies waar ze zich binnen enkele minuten uit bevrijden. Juveniele adders
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worden vanaf half augustus waargenomen. Na het afzetten van de jongen neemt de
waarnemingskans voor vrouwtjes drastisch af.
Het aantal waargenomen adders in maart, mei en juni ligt in dit gebied vrij laag, er wordt
dan maar 1 adder per 2 tot 10 uur zoektijd waargenomen. In de maanden april en in de
nazomer en het najaar ligt het gemiddelde boven 1 adder per 2 uur zoektijd. De maand juli
is opvallend, drachtige vrouwtjes en subadulten worden dan relatief gemakkelijk
waargenomen.

0,80

juv

subad

adult onb.

vrouw

man

0,60

0,40

0,20

0,00
mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Figuur 5. Waarnemingskansen (#adders per uur) voor adders in de verschillende
maanden, opgesplitst naar levensfase en geslacht (periode 2015- april 2019)
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3.3.2

Ringslang

Voor de ringslangen is geen onderscheid gemaakt tussen de beide geslachten, dit omdat dit
maar zelden is genoteerd. Subadulten en adulten kunnen het gehele jaar waargenomen
worden. De juvenielen verschijnen in augustus. Net als bij de adder is de kans om
ringslangen waar te nemen het grootst in het voorjaar en vanaf (eind) juli, gemiddeld wordt
er dan 1 ringslang per 2 uur zoektijd gezien.

0,80
juv

subad

adult

sep

okt

0,60

0,40

0,20

0,00
mrt

apr

mei

jun

jul

aug

Figuur 6. Waarnemingskansen voor ringslangen in de verschillende maanden,
opgesplitst naar levensfase (periode 2015- april 2019)
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3.3.3

Levendbarende hagedis

In figuur 5 zijn de waarnemingen voor de levendbarende hagedis weergegeven uit de
periode 2015 t/m april 2019. Het zijn losse waarnemingen, er kan dus niet gecorrigeerd
worden voor inventarisatie-inspanningen voor deze soort.
De levendbarende hagedis is eierlevendbarend. De jongen worden vanaf eind juli geboren
en een drachtig vrouwtje krijgt tussen de drie en acht jongen.

Figuur 7. Aantal waarnemingen van levendbarende hagedis per maand (periode 20152019)
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3.4

Terugvangsten
Tussen 2015 en 2019 zijn 60 adders gevangen en werden 52 verschillende adders
geïdentificeerd. Voor de beide andere reptielen zijn geen terugvangsten gedaan. Er zijn zes
adders die meerdere keren werden gevangen (zie tabel 4):
•
•
•

4 adders werden twee maal gevangen
1 adder werd drie maal gevangen
1 adder werd vier keer gevangen

ID-nummer

geslacht

VB002467
VB002414
VB001700
VB001699
VB001655
VB001617

Man
Vrouw
Vrouw
Vrouw
Vrouw
Vrouw

2015

1
1

2016

2017

1
1
2

2
2
1
1
2

2018

-

2019

1

maan-

afstand

den

(meter)

0
1
28
51
11
14

82 m.
18 m.
173 m.
28 m.
21 m.
189 m.

Tabel 4. Overzicht van terugvangsten met tussenliggende tijd (in maanden) en afgelegde
afstanden.
De afgelegde afstanden zijn klein, er is één dier dat de Scharweg is overgestoken
(VB001617) en er is een dier (VB001699) dat tussen 2015 en 2019 aan de andere zijde van
het kanaal is aangetroffen (hemelsbreed slechts 28 meter verderop). De overige dieren zijn
grotendeels binnen hun deelleefgebied aangetroffen. In de bijlagen zijn de individuele
bewegingen van deze zes adders opgenomen.
Het percentage terugvangsten is bijzonder laag. Ter vergelijking: in een adderleefgebied
met struikheide van nagenoeg dezelfde omvang (Wolfhezerheide) is 66% van de dieren
twee of meer keer gevangen, voor Easterskar ligt dat percentage op slechts 11,5%.

Adderhabitat
de Scharweg

16

langs

Stichting RAVON

3.5

Verspreidingskaarten en habitats
3.5.1

Adder

Met het oog op de lage aantallen vangsten zijn de verspreidingskaarten over de gehele
periode (2015-2019) gesommeerd. Omdat er geen invloeden te zien zijn van de
verschillende seizoenen (zomer-voorjaar-herfst) op de verspreiding zijn de kaarten ook
over die perioden gesommeerd. De spreiding van de waarnemingen voor de drie soorten is
weergegeven in de figuren 8 t/m 10.
Adders worden waargenomen in twee typen habitats:
• langs de wandelpaden die het kanaal begrenzen
• in de randen van pitrusveldjes, met name op de randen die in de zon liggen

Figuur 8. Verspreidingskaart adder 2015-2019. Voor de toelichting op het groene en de
rode vlakken, zie onderstaande tekst (Bron: slangenportaal).
Visuele vergelijking met oudere archiefgegevens (periode 1980-2014, zie bijlage 2) laat zien
dat er met name in de zuidoostelijke hoek (rond de oude NEM-route 307) en in de
noordwestelijke hoek, minder of geen adders meer worden waargenomen (rood omlijnd).
Waarschijnlijk heeft dit te maken met veranderingen in het gebied in de vorm van
verdergaande successie, vernatting en bosvorming.
Daarentegen worden aan de noordzijde van het gebied adders gezien die daar voorheen
niet gemeld werden (groen omlijnd), veroorzaakt door een meer intensieve inventarisatie
in dit deelgebied.
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Adderhabitat in Easterskar,
vindplaats in zeggenpol langs een
sloot in de rand van een pitrusveld

Adderhabitat: de randen van pitrusvelden

Verspreid in het gebied langs paden en kanalen liggen soms iets hogere zandruggetjes.
Deze zandruggen voldoen aan de criteria voor goede overwinteringsplekken voor
reptielen.
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3.5.2

Ringslang

Figuur 9. Verspreiding van de ringslangwaarnemingen 2015-2019
Ringslangen worden meer verspreid waargenomen over het gebied dan de adders. De
indruk bestaat ook dat de ringslang een stuk algemener is dan de adder, dit ondanks het
feit dat het aantal zichtwaarnemingen dat vastgelegd is in het slangenportaal niet heel veel
verschilt. Het veldonderzoek was echter tot 2018 vooral gericht op adders en wordt meestal
uitgevoerd onder weersomstandigheden die zo gunstig mogelijk zijn voor het waarnemen
van adders (relatief koel en half bewolkt tot volledig bewolkt). Onder deze omstandigheden
worden er vaak minder ringslangen gezien; die zijn actiever bij warmer en zonniger weer.
Uit de visuele vergelijking met oudere archiefgegevens (periode 1980-2014. Zie bijlage 2 )
vallen geen conclusies te trekken ten aanzien van eventuele veranderingen voor deze soort.
Voor de volledigheid zijn de oudere gegevens wel opgenomen in de bijlage. De vergelijking
wordt te sterk beïnvloed door verschillen in inventarisatie-activiteit.
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3.5.3

Levendbarende hagedis

In figuur 10 zijn de 28 waarnemingen voor de levendbarende hagedis weergegeven op kaart
voor de periode 2015 t/m april 2016. Het zijn losse waarnemingen van verschillende
waarnemers. Dit verklaart ook voor een flink deel de concentraties langs de wandelpaden.

Figuur 10. Verspreiding van de waarnemingen voor levendbarende hagedis 2015-2019
(NDFF)

De levendbarende hagedis wordt vooral gezien lang de paden.
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3.6

Gebruik faunapassages
3.6.1

Gebruik door reptielen

De passages onder de Scharweg zijn met name aangelegd om reptielen een veilige oversteek
te garanderen. Met een cameraval is een indruk verkregen van de mate waarin deze
gebruikt worden door de doelsoorten (tabel 5). Naast reptielen leverde dit overigens ook
een groot aantal andere opmerkelijke waarnemingen op (zie 3.6.2.).

soort

datum

Tijd

stadium

Richting

adder

22-04-2018
16-05-2018

14:00
12:50

subadult
subadult

oost-west
oost-west

ringslang

20-04-2018
13-05-2018
06-06-2018
09-06-2018
19-06-2018
25-06-2018
26-06-2018
28-06-2018

15:15
13:23
17:08
16:35
18:33
15:41
11:36
17:57

adult
subadult
adult
adult
adult
subadult
subadult
adult

20-07-2018
01-09-2018

12:55
13:43

subadult
juveniel

west-oost
oost-west
oost-west
oost-west
oost-west
oost-west
oost-west
west-oostwest
oost-west
oost-west

opmerkingen

met rat
omkerend bij
camera

Tabel 5. Reptielenwaarnemingen in faunapassages Scharweg aan de hand van
cameravallen.
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3.6.2

Overige fauna

Figuur 11 geeft een overzicht van het aantal waarnemingen voor de doelsoorten en een
aantal andere opvallende gebruikers van de faunapassage. De bruine rat maakt het meest
gebruik van de tunnel (96 opnames). Spectaculair was de bevestiging van boommarters,
die de tunnel meer dan 30 keer gebruikten.
Verrassend was ook de prachtige opname van de kwartelkoning op 19 september om 12: 52
uur. Dit betreft waarschijnlijk een kwartelkoning op doortrek. Deze, voor Nederland
zeldzame, broedvogel leeft zeer verborgen en wordt maar zelden gezien omdat ze veel in de
dekking verblijven. Kennelijk biedt de faunapassage genoeg dekking voor deze vogel om er
gebruik van te maken.
Er zijn relatief weinig amfibieën aangetroffen (6 passages van de gewone pad). Dit heeft
deels te maken met het feit dat de camera op 20 april werd geplaatst en op die datum de
amfibieëntrek al grotendeels voorbij was.

Figuur 11. Cameraregistraties (20 april—4 november 2018)
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4

Discussie
Het waarnemen van reptielen in dit gebied is vele malen lastiger dan in veel andere
leefgebieden. Grote delen van het gebied zijn gedurende de zomer ontoegankelijk en zeer
onoverzichtelijk, vanwege hoge waterstanden en snelgroeiende, manshoge vegetaties. De
waarnemers zijn daarom min of meer gedwongen om de randen van hoge naar lage
vegetaties op te zoeken en het is niet verwonderlijk dat dit juist de paden zijn en de randen
van de pitrusveldjes.

4.1

Populatiegrootte en vitaliteit
Het zeer lage aantal terugvangsten heeft enkele consequenties:
•

•

Er kan voor geen van de drie reptielenpopulaties in het gebied een betrouwbare
populatie-schatting gemaakt worden. Voor toepassing van populatieschattingen zijn immers vangst-terugvangstgegevens nodig en die zijn voor dit
gebied nog maar zeer beperkt aanwezig. Het zijn in ieder geval veel te weinig
terugvangsten om modellen voor populatie-schattingen toe te passen. De
meest bruikbare populatie-modellen voor reptielen (Schnabel- en Jolly-Sebermethode) kunnen alleen zinvol werken op basis van voldoende terugvangsten.
Over de individuele groei (de vitaliteit van individuen) zijn nauwelijks
gegevens bekend, waardoor er ook geen groei-curves voor de populatie zijn op
te stellen. Omdat de gewichten ook pas vanaf 2018 zijn gemeten, zijn we
aangewezen op lengte-metingen. Van de adders die gevangen zijn is alleen een
jong vrouwtje (VB001655) vijf cm gegroeid. Een ander addervrouwtje
(VB001699) is in vier jaar tijd niet gegroeid. Ook de andere vrouwtjes zijn niet
aantoonbaar in lengte gegroeid, maar waren ook al volwassen toen ze de eerste
keer werden gevangen. Volwassen vrouwtjes worden vooral zwaarder
naarmate ze ouder worden, maar de lengte-groei gaat minder snel of komt tot
stilstand, vanwege de relatief grote investeringen in de voortplanting.
Verwacht wordt dat in de toekomst, nu zowel lengte als gewicht worden
gemeten, meer gezegd kan worden over de groei van de dieren.

Het feit dat vrijwel alle adders en alle ringslangen eenmalig zijn waargenomen wijst er
echter wel op dat we hier te maken hebben met populaties die groter zijn dan je op grond
van de relatief geringe aantallen zichtwaarnemingen zou verwachten. In het geval van
kleine populaties zou je immers verwachten dat er veel hogere terugvangstpercentages zijn
die eerder richting 30-70% gaan1 in plaats van de geconstateerde 11,5 % (adder) en 0%
(ringslang).

in een adderleefgebied met struikheide van nagenoeg dezelfde omvang (Wolfhezerheide)
is 66% van de adders twee of meer keer gevangen, voor Easterskar ligt dat percentage op
slechts 11,5%.
1
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Voor de duurzaamheid wordt geconcludeerd dat de populaties van beide slangensoorten in
het gebied voorlopig groot genoeg lijken om op langere termijn zich in het gebied te
handhaven. Voor de populatie levendbarende hagedissen lijkt dit niet het geval. Voor de
onderbouwing van deze conclusies wordt verwezen naar de soortbesprekingen (paragraaf
4.1.1 t/m 4.1.3)

Manshoge vegetaties waarin het moeilijk zoeken is naar reptielen.

4.1.1
•

•

•

•

Adder

Vergeleken met een qua oppervlakte vergelijkbaar gebied als de Wolfhezerheide (waar
het aantal adders is ingeschat op 40-80 volwassen dieren) leven er waarschijnlijk meer
adders in het Easterskar. Het terugvangstpercentage voor Easterskar ligt op slechts
11,5%, dit is erg laag in vergelijking tot leefgebieden op zandgronden. Volgens de
beschikbare modellen is een minimum van 80 volwassen adders nodig voor een
overlevingskans van meer dan 95% voor de komende 100 jaar (Worthington-Hill,
2016). Dit lijkt voor Easterskar haalbaar. Deze conclusie wordt getrokken aan de hand
van de populatie-schatting in Wolfheze, waar we te maken hebben met een gebied van
even grote omvang (600 ha), een veel hoger terugvangstpercentage en een grootte van
max. 80 volwassen dieren.
Een statistisch gedegen onderbouwde populatie-schatting is vooralsnog niet mogelijk
vanwege het geringe aantal terugvangsten. De bestaande modellen hiervoor (JollySeber en Schnabel) werken immers alleen wanneer er voldoende terugvangsten zijn.
Het Easterskar is een relatief moeilijk habitat om adders in waar te nemen én te
vangen, in vergelijking met de habitats in veel andere gebieden (zoals heideterreinen).
Dat betekent dat er een groter verschil kan zitten tussen de schijnbare adderdichtheid
(aan de hand van waarnemingen en vangsten) en de werkelijke adderdichtheid (het
werkelijke
aantal
dieren
per
oppervlakte-eenheid),
dan
bij
andere
onderzoeksgebieden. Daarmee lijkt het veldonderzoek in het Easterkar een minder
goede graadmeter voor de populatiedichtheid dan veldonderzoek in andere gebieden
(de Jong, 2019).
De gevonden geslachtsverhouding van 1 : 1,2 (man : vrouw) is in lijn met andere
adderpopulaties. Meestal zijn er iets meer vrouwtjes in de populatie aanwezig omdat
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•

deze vaak iets beter overleven en ouder worden dan de mannetjes. De mannetjes
hebben een wat langer activiteitsseizoen en zijn in het vroege voorjaar wellicht iets
kwetsbaarder voor predatie.
Er worden ook jaarlijks juveniele en/of subadulte dieren gevonden. In 2018 zijn er geen
juvenielen gevonden, maar voorjaar 2019 werden er wel twee subadulten gevangen die
in 2018 geboren zijn. Ook in andere gebieden, elders in Nederland zijn in de droge en
hete nazomer en herfst van 2018 niet of nauwelijks juveniele adders aangetroffen maar
is wel degelijk reproductie geweest. Jonge dieren hebben een bijzonder lage trefkans in
vergelijking tot volwassen slangen, zeker in dit soort ontoegankelijke
onderzoeksgebieden.

4.1.2
•

•

•

•
•

Sinds 2018 wordt er meer gericht naar deze soort gezocht en worden dieren gewogen
en gemeten. De aandacht ging daarvoor vooral uit naar het adderonderzoek. In het
verleden is er weinig specifieke aandacht uitgegaan naar de soort, zoals bijvoorbeeld
ook blijkt uit het ontbreken van waarnemingen van de soort in de oude, afgesloten
meetnet-trajecten.
De ringslang lijkt veel algemener dan de adder. De huidige verspreiding is ook ruimer,
de soort wordt op meer vindplaatsen gemeld. Op topdagen kunnen meer dan 10
ringslangen worden waargenomen per bezoek. Geschat wordt dat de populatie
ringslangen uit meerdere honderden volwassen individuen bestaat.
Een statistisch gedegen onderbouwde populatie-schatting is vooralsnog niet mogelijk
vanwege het geringe aantal terugvangsten. De bestaande modellen hiervoor (JollySeber en Schnabel) werken immers alleen wanneer er voldoende terugvangsten zijn.
Over de geslachtsverhouding is te weinig bekend.
Er worden ook jonge ringslangen gevonden. Het onderzoek in de faunapassages laat
ook zien dat er relatief veel jonge dieren actief zijn. Er is dus succesvolle voortplanting
in het terrein. De voortplantingsplekken zijn echter niet in kaart gebracht. Verwacht
mag worden dat dit hopen opgestapeld materiaal of houtsnippers zijn. In natuurlijke
situaties gebruikt de soort ook rottende boomstronken voor het uit laten broeden van
de eieren.

4.1.3
•

•

Ringslang

Levendbarende hagedis

Er worden zeer lage aantallen levendbarende hagedissen waargenomen in het
Easterskar. Laagveen is voor deze soort toch een wat minder optimaal habitat. Van de
drie soorten is dit het meest zeldzame reptiel.
Een populatieschatting is ook voor deze soort niet mogelijk, volstaan kan worden met
de constatering dat de soort altijd al zeldzaam was, omdat ook het aantal
waarnemingen in de periode voor 2014 heel erg beperkt is (de NDFF bevat 36
waarnemingen van voor 2015). Het is voor dit gebied dan ook lastig om voor deze soort
zinvolle beheermaatregelen voor te stellen. Van optimale leefgebieden
(heide/hoogveen) is bekend dat de soort voorkomt in dichtheden van enkele tientallen
tot meer dan 100 dieren per hectare (Strijbosch & Creemers, 1988). Doorgaans is het
bij dergelijke dichtheden geen probleem om dieren te vinden. De soort is in de laatste
25 jaar landelijk met 60% in aantallen afgenomen (landelijke NEM-monitoring)
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4.2

Terreingebruik
4.2.1
•

•

De reptielen laten zich vooral zien op de randen van pitrusveldjes en langs paden en
kanalen. Gebruikt worden met name de randen die op dat moment van de dag gunstig
geëxponeerd zijn naar de zon.
Grote delen van het gebied zijn gedurende het seizoen dermate hoog begroeid en
ondoordringbaar dat niet vast te stellen is of en in welk mate de reptielen ook daar
gebruik van maken. De geringe zichtbaarheid zorgt voor lage trefkansen voor reptielen
in dergelijke habitats.

4.2.2
•

•

•

•

Foerageren, zonnen en overwinteren

Op basis van het geringe aantal veldgegevens kan er geen ruimtelijk onderscheid
gemaakt worden in foerageerplekken, overwinteringsplekken en zonplekken. Voor de
overwintering van met name de adders zijn waarschijnlijk de hogere zandruggen van
groot belang.
Adders foerageren waarschijnlijk op eerder vermeldde randen van pitrusveldjes en
langs paden en kanalen. De adder hanteert vaak een sit-and-wait strategie, waarbij de
soort geduldig wacht tot er een prooi voorbijkomt, om dan met zijn gif snel toe te slaan.
De prooi wordt na injectie van het gif meteen losgelaten en valt enkele meters verderop
al snel dood neer, waarbij de adder het geurspoor volgt om zijn neergevallen prooi op
te sporen. Adders eten vooral muizen en die zullen in de overgangszones ruim
voldoende aanwezig zijn. Ook amfibieën kunnen een belangrijk onderdeel van het dieet
vormen. Door hun relatief geringe voedselbehoefte (ze zijn koudbloedig) kunnen ze
volstaan met een beperkt aantal muizen op jaarbasis, zo vermeldt de
overzichtsliteratuur dat ze waarschijnlijk 6 tot 10 muizen per jaar eten (Janssen, 2009).
Levendbarende hagedissen leven van ongewervelden en foerageren op de plekken waar
ze gezien worden, ook in dit geval zijn dit de overgangszones met de meeste
structuurvariatie (randen van pitrusveldjes en langs paden en kanalen).
Ringslangen foerageren vooral op amfibieën. Zij hebben, in tegenstelling tot de adder,
een actieve jachtstrategie en foerageren in de oeverzones van de wateren, zowel op de
kant als in het water. De zichtwaarnemingen van de soort worden dan ook vrijwel
zonder uitzondering gedaan in de oeverzones (riet, hoog gras) waar de dieren zonnen
en snel richting het water wegvluchten.

4.2.3
•

Waarnemingen en trefkansen

Gebruik passages

De faunapassages (tunnels) worden met zekerheid door twee van de drie reptielsoorten
gebruikt. Omdat de camera vooral dieren registreert die van de camera af bewegen,
wordt activiteit in een deel (ca. 40% ) van de reptielenpassage mogelijk gemist.
Daarnaast kan een deel van de adders gemist zijn, omdat de camera pas op 20 april
kon worden geïnstalleerd. In aanmerking nemend dat het om twee passages gaat, valt
te verwachten dat het gaat om circa zeven passages van adders per jaar en rond de 3035 passages van ringslangen (voor de periode tussen 20 april en begin november).
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5

Beheersaanbevelingen
Aanwezigheid van ringslangen is typerend voor laagveen (Creemers et al., 2009), dat een
belangrijk deel van het Easterskar in beslag neemt. De aanwezigheid van adders op
laagveen is bijzonder (Creemers et al., 2009). In Nederland is het Easterskar voor zover
bekend zelfs het enige laagveengebied dat deze soort herbergt, in het nabijgelegen
Haulsterbos lijken de adders inmiddels verdwenen (laatste waarneming uit 2000).
Levendbarende hagedissen op laagveen zijn overigens ook uitzonderlijk en alleen bekend
van de Weerribben en Easterskar. De beheersaanbevelingen zijn vooral toegesneden op
adders, de andere reptielen hebben deels dezelfde habitatvoorkeuren en liften daarop mee.
Voor de ringslang zijn enkele specifieke aanbevelingen opgenomen ten aanzien van
broeihopen.

5.1

Beheer van zandruggen
In het Easterskar zijn enkele zandruggen gelegen die net boven het laagveen uitkomen. De
in
het
gebied
aanwezige
zandruggen
zijn
belangrijk
als
potentiële
overwinteringsverblijfplaatsen (zie voor indicatie figuur 10).

Advies
•
•

•

Voer het beheer op de zandruggen handmatig uit en vermijd het gebruik van
machines.
Zorg dat de zandruggen een halfopen karakter houden en niet volledig verbossen.
Een afwisseling van zonbeschenen kruidachtige vegetaties met stukjes struweel is
ideaal om een warm en luw microklimaat te krijgen voor de aanwezige adders.
Daarbij past een hakhoutbeheer met uitsluitend handkracht.
Mocht waterstandverhoging noodzakelijk zijn, dan dient dit te allen tijde zeer
geleidelijk te gebeuren. Daarbij dient voorkomen te worden dat
overwinteringsplekken onder water komen te staan om te voorkomen dat dieren
in de hibernacula verdrinken. Hiervan zijn meerdere praktijkvoorbeelden bekend,
zo zijn de laatste Groningse adders in 1992 hoogstwaarschijnlijk verdwenen nadat
het waterpeil in de Appèlbergen in de winter te snel werd opgestuwd .
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Figuur 12. Hoogtekaart en ligging van enkele potentieel kansrijke overwinteringsplekken
(indicatief).

5.2

Maaibeheer pitrusvelden
In het gebied ligt een aantal pitrusvelden. Deze vormen een belangrijk zomerhabitat voor
de adder (Donker, 1999; Claus et al., 2016; van Dorp & van Leeningen 2011). Vooral in de
randen, de overgangen van pitrusveld naar ander vegetatietype (bos, riet) worden adders
regelmatig aangetroffen. Het maaien van deze pitrusvelden in de zomermaanden vormt
dus een groot risico op maaislachtoffers.
Oudere pitrusvelden met een rijkere vegetatiestructuur zijn aantrekkelijker voor de adder,
dan pitrusvelden die regelmatig gemaaid worden. Door een deel van de pitrusvelden waar
adders voorkomen, met rust te laten, kunnen oudere pitrusvelden met een rijkere
vegetatiestructuur ontstaan. In deze pitrusvelden is het enig noodzakelijke beheer af en toe
opslag verwijderen om te voorkomen dat het terrein helemaal dichtgroeit en verbost. Het
verwijderen van opslag dient kleinschalig en gefaseerd te gebeuren, liefst met de hand.
Struikjes en jonge boompjes vormen een onderdeel van de rijke vegetatiestructuur, daarom
dus niet alles direct of in één keer verwijderen.

Advies
•
•
•

Tijdstip: indien mogelijk (in droge jaren) het maaien van pitrusvelden uitstellen
tot na de zomermaanden.
Bij het maaien van pitrusvelden de buitenste rand, bijvoorbeeld de buitenste 5
meter aan meerdere zijden, ongemoeid laten.
Een deel van de pitrusvelden waar adders voorkomen, kan met rust gelaten
worden. Hier kan af en toe kleinschalig en gefaseerd opslag worden verwijderd.
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5.3

Overgangen van hoge naar lage vegetaties
De reptielen worden aangetroffen langs de paden en langs de pitrusvelden, in de overgang
naar riet en/of bos. Met name waar zich inhammen of uitstulpingen in verder rechte randen
bevinden, worden relatief veel reptielen aangetroffen (zie foto).

Advies
•

Met plaatselijke kap van bomen wordt een slingerende bosrand gemaakt en kan de
randlengte verlengd worden en de noodzakelijke variatie voor reptielen relatief
eenvoudig verhoogd worden. Geadviseerd wordt om, waar mogelijk, dit in (te)
rechte bosranden uit te voeren. Dit wordt in het huidige beheer al uitgevoerd, maar
kan op nog grotere schaal verder bijdragen aan verbetering van het leefgebied voor
reptielen en andere fauna (insecten, vlinders).

Onderbrekingen in rechte bosranden zorgen voor variatie, hier werden twee ringslangen
vlak bij elkaar waargenomen.
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5.4

Verstoring
De reptielen langs de wandelpaden zijn gevoelig voor verstoring door bijvoorbeeld
wandelaars, loslopende honden, mountainbikers. De hoeveelheid wandelaars of
mountainbikers lijkt geen factor van groot belang in het Easterskar. Tijdens het
veldonderzoek is gesignaleerd dat veel hondenbezitters het losloopverbod negeren. Naar
schatting meer dan 80% van alle honden die in het gebied rondlopen, is niet aangelijnd.
Dit kan wel een verstorende factor zijn voor de adder in het gebied.

Advies
•

5.5

Toezicht en handhaving intensiveren voor zover het naleving van het
hondenlosloopverbod betreft, vooral in het weekend.

Faunapassages
De faunapassages onder de Scharweg hebben hun nut duidelijk bewezen. Ze functioneren
voor reptielen, maar ook tal van andere soorten maken er geregeld gebruik van. De
gebruikte schermen zijn echter vrij kort en kunnen meer rendement opbrengen als ze
verder verlengd worden.

Advies
•

•
•

5.6

Controleer tweemaal per jaar (in februari en in de zomer) de onderhoudstoestand
van de schermen maar met name ook de naadloze aansluiting van hekken op de
geleidingsschermen. De palen zijn aan de verkeerde zijde geplaatst. Geadviseerd
wordt om de palen naar de wegzijde te verplaatsen en dit op te nemen in
beheerplannen.
Verleng de geleidingsschermen met circa 10 meter aan beide zijden om zodoende
de efficiëntie te verbeteren.
Overleg met de gemeente (beheerder Scharweg) over het maaibeheer en het
verkeersluw maken van deze weg. Betrek daarbij de veldkennis van de plaatselijke
vrijwilligers (Wouter Schothorst, Richard de Jong, Jelmer Groen).

Broeihopen
Het aanleggen van broeihopen is gunstig voor de ringslang (van Uchelen, 2006; de Wijer
et al., 2009). Hiervoor kan prima gebiedseigen materiaal zoals maaisel gebruikt worden,
aangevuld met een deel ruwe stalmest om de broei te stimuleren. Als structuurhulpmiddel
kunnen takken gebruikt worden, die ervoor zorgen dat de broeihoop niet te dicht raakt,
zodat slangen er makkelijk in en uit kunnen en er ook wat zuurstof in kan, om de broei
mede mogelijk te maken. Het maaisel kan dan op de takkenrillen gelegd worden. Belangrijk
is om de broeihopen met rust te laten in de periode dat er eieren in kunnen zitten. Dat is
grofweg van juni tot oktober. In februari of maart kunnen de broeihopen opnieuw opgezet
worden. Bij gebruik van ruwe stalmest (snelle broei) kan dat elk jaar, zonder stalmest kan
het eens per twee jaar.

Advies
•

Broeihopen niet al te dicht bij de weg aanleggen. Pas uitgekomen slangen lopen
anders namelijk een groot risico verkeersslachtoffer te worden.
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•
•
•

•

•

Waar broeihopen dicht bij de weg liggen, tunnels en geleidingswanden aanbrengen
om verkeersslachtoffers zoveel mogelijk te beperken.
Een goed functionerende standaard-broeihoop is 1,5 meter breed, 3 meter lang en
1,2 meter hoog (minimummaten: 1,6 meter bij 1,2 meter en 1 meter hoog).
Met name bladhopen, waarin takken zijn verwerkt, worden vaak gebruikt. Ook een
mengsel van compost en ruwe paardenmest blijkt goed te voldoen. De takken
dienen voornamelijk in het midden van de broeihoop verwerkt te worden. Pure
mesthopen scoren wezenlijk slechter. Composthopen scoren weer wat beter.
Bij voorkeur wordt het materiaal voor een broeihoop niet van buiten het gebied
gehaald. In voedselarme gebieden zoals heide en veen moet niet met mest of
compost gewerkt worden. In ieder type leefgebied kan met gebiedseigen materiaal
(afgevallen blad, maaisel van gras, riet of waterplanten, rot hout etc.) gewerkt
worden.
Via gerichte communicatie blijkt het vaak mogelijk om omwonenden te
interesseren voor een broeihoop in de tuin of op het erf, wat bijdraagt aan een
verdere verspreiding en een grotere populatie ringslangen en direct omwonenden
bij de lokale natuur betrekt. Op deze manier blijkt het ook mogelijk lokaal
vrijwilligers te werven voor het onderhoud van hopen en het tellen van de
uitgekomen eieren.
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