
•   Zorg dat het huisje hoog in de boom hangt, op 3 à 4 meter 

hoogte. Zo kunnen katten en honden er niet bij. 

•   Bevestig het huisje ste�g; helaas valt er nog wel eens  

een huisje uit de boom (en krijgt de eekhoorn hoofdpijn). 

•   Meestal bouwt een eekhoorn meer dan één nest, om bij 

gevaar naar een ander nest te kunnen verhuizen. Hang 

daarom meerdere huisjes op, die in elkaars zicht hangen.  

•   Plaats een egelhuisje op een rustige, beschutte plek en gebruik 

wat blad of takken om de plek af te dekken, zodat het een veilige 

omge�ng vormt voor de egel. 

•   Zorg ervoor dat de opening open blij�, dan kan de egel altijd  

naar binnen. 

•   In de winter gebruikt de egel het huisje voor de winterslaap,  

in de zomer komt hij misschien terug om een nestje te maken. 

•   Gebruik geen insectenverdelgers of slakkenkorrels in de tuin,  

die zijn gi�ig voor de egel. 

•   Door de onderste plank van de schuttingen weg te halen of 

poortjes te maken kan de egel ook in de tuin (van de buren) komen. 

Ringslangen leggen hun eieren vaak in mest- of composthopen, 

vanwege de hoge temperatuur. Om de soort meer kans te geven om 

voort te planten, kan je zelf aan de slag en een broeihoop maken voor 

de slangen. Dat doe je zo: 

•   Maak een grote hoop van organisch materiaal. Een mooie afmeting 

is 1,5 m breed, 3 m lang en 1,2 m hoog. Kijk ook eens naar het 

Youtube�lmpje van Landschapsbeheer met Jaap en Lex, a�evering 

Snoeiafval.

•   Blad, takken, ruwe paardenmest en compost zijn een ideale basis 

voor een broeihoop.  

Door het composteren komt de temperatuur van de hoop al snel 

boven de 25°C. Daarom vormt dit een perfecte plek voor de eieren 

van de ringslang. 

•   Na één/twee jaar is veel materiaal verteerd en neemt de broei af.  

Leg dan een volledig nieuwe hoop aan. 

•   Tussen midden april en eind mei en in oktober kan de hoop, 

indien nodig, aangevuld worden. Zo worden de legsels en de 

overwinterende dieren niet gestoord. 
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