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Samenvatting
In dit artikel worden de eerste fossiele hagedissenresten beschreven van Maasvlakte 2. Het gaat
hier om twee vondsten (één bovenkaakfragment en één borstwervel) van echte hagedissen
(Lacertidae indet.) en één benig huidplaatfragment (osteoderm) van een Europese glasslang (cf.
Pseudopus sp.). Voor beide hagedissenfamilies is het de eerste keer dat ze beschreven worden
voor Maasvlakte 2. Overigens is dit ook pas de tweede keer dat een fossiel van een Europese
glasslang (cf. Pseudopus sp.) beschreven wordt uit Nederland.

Summary
This article describes the first fossil remains of lizards from Maasvlakte 2. These finds consist of
two bones (one maxilla fragment and one trunk vertebra) of true lizards (Lacertidae indet.) and
an osteoderm fragment from a European legless lizard (cf. Pseudopus sp.). This is the first time
that both lizard families are described from Maasvlakte 2. Incidentally, this is only the second
time a fossil of a European legless lizard (cf. Pseudopus sp.) from The Netherlands is described.
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HAGEDISSEN
Hagedissen zĳn gewervelde dieren die vallen onder de

suborde Lacertilia. De hagedissen behoren samen met de
slangen (Serpentes) en de wormhagedissen (Amphisbaenia)
tot de orde schubreptielen (Squamata). Hagedissen zĳn te
herkennen aan een aantal typerende kenmerken: zo is hun
torso meestal afgerond, hebben ze verhoogde hoofden op
korte halzen, vier ledematen en lange staarten. Wel is er een
uitzondering wat betreft het hebben van ledematen bĳ
hagedissen. Er zĳn namelĳk een aantal hagedissenfamilies
die hun ledematen verloren hebben of waarvan de ledematen
sterk verkleind zĳn. Een voorbeeld van zo’n pootloze
hagedissenfamilie is de familie van de hazelwormen
(Anguidae) (Pianka & Vitt, 2003). Op basis van een aantal
kenmerken kun je een hagedis onderscheiden van een slang
(Tabel 1). Helaas zĳn sommige van deze kenmerken niet
altĳd specifiek voor een bepaalde groep. Dit komt omdat
sommige eigenschappen afhankelĳk zĳn van de levensstĳl
van de hagedis of slang.

HET SKELET VAN EEN HAGEDIS
Binnen dit deel wordt meer ingegaan op de bouw van een

hagedissenskelet. Hagedissen (Lacertilia) vormen een grote
en diverse diergroep met een wereldwĳde verspreiding. Alle
hagedissen hebben in principe een vergelĳkbare
lichaamsbouw, maar er zĳn wel verschillen in formaat, kleur
en lichaamsvorm. Zo zĳn de kleinste hagedissensoorten soms
maar enkele centimeters lang, terwĳl de grootste nu levende
hagedissensoort, de komodovaraan (Varanus komodoensis),
een lengte van meer dan drie meter kan bereiken. Zoals al
eerder genoemd zĳn er ook hagedissenfamilies die hun
ledematen verloren hebben of waarvan ze sterk verkleind zĳn
(Pianka & Vitt, 2003). Ondanks het feit dat er veel variatie in

de skeletbouw en botten van hagedissen bestaat, zĳn de
fossielen van deze dieren toch te determineren.

Maar welke fossiele resten van hagedissen zĳn bruikbaar
voor determinatie? Het skelet van een hagedis lĳkt qua
lichaamsbouw veel op dat van zoogdieren (Fig. 1). Het
skelet van een hagedis kent ook verschillende soorten
wervels, zoals nek-, borst-, heiligbeen- en staartwervels.
Hagedissen hebben losse ribben bĳ de borstwervels. Deze
ribben zĳn helaas niet bruikbaar voor determinatie omdat ze
teveel op elkaar lĳken. De borstwervels daarentegen kunnen
wel bruikbaar zĳn voor determinatie; hier kom ik later nog
op terug. Ook de beenderen uit de poten zĳn vergelĳkbaar
met die van bĳvoorbeeld de mens. Bĳ hagedissen bestaat de
voorpoot ook uit een opperarmbeen en een losse ellepĳp en
spaakbeen. Hetzelfde geldt voor de achterpoot, die bestaat
uit het dĳbeen en een los scheenbeen en kuitbeen. Helaas
zĳn ook de beenderen uit de voor- en achterpoten vaak niet
kenmerkend genoeg voor een verdere determinatie. Een
aantal schedelelementen van hagedissen zĳn wel tot op soort
te identificeren; deze worden hieronder verder behandeld.

De fossiele beenderen die gebruikt worden om een hagedis
op soort te determineren zĳn voornamelĳk de schedel-
beenderen. Zo zĳn de boven- en onderkaken goed te
gebruiken voor determinatie, zeker als ze nog gebits-
elementen bevatten. Maar ook andere schedelelementen
kunnen gebruikt worden voor determinatie, zoals de pariëtale
en frontale beenderen. Voor het determineren van fossiele
pootloze hagedissen kunnen ook de borstwervels (Engels:
trunk vertebrae) kenmerkend zĳn. En als laatste kun je de
osteodermen, ook wel benige huidplaatjes genoemd,
gebruiken voor determinatie (Holman, 1998; Pianka & Vitt,
2003).
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(POOTLOZE) HAGEDISSEN SLANGEN

hagedissen hebben oren die zichtbaar zijn aan de buitenkant bij slangen zijn de oren niet zichtbaar aan de buitenkant

hagedissen hebben beweegbare oogleden slangen hebben geen beweegbare oogleden

bij hagedissen kunnen de ogen goed heen en weer bewegen de ogen van slangen bewegen niet

hagedissen hebben meestal lange staarten slangen mogen een lang lichaam hebben, maar de staart is kort

hagedissen hebben over het algemeen geen vergrote buikschubben

voor voortbeweging

slangen hebben over het algemeen wel vergrote buikschubben

voor voortbeweging

Tabel 1. Een aantal algemene verschillen tussen (pootloze) hagedissen en slangen (naar Kroening, 2017).

A number of general differences between (legless) lizards and snakes (after Kroening, 2017).
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Figuur 1. Het skelet van de hagedis Saphaeosaurus (Lepidosauria).

The skeleton of the lizard Saphaeosaurus (Lepidosauria).
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DE VONDSTEN
Alle onderstaande vondsten zĳn gedaan op Maasvlakte 2.

Familie: Lacertidae indet. (echte hagedissen)
Materiaal: Bovenkaak (Fig. 2.1)
Collectie: Henk ter Steege (gevonden: 2016)

Beschrĳving
Het gaat hier om een bovenkaakfragment waarbĳ er nog

vĳf tanden bewaard zĳn gebleven. Aan de voorzĳde van de
bovenkaak zĳn ook nog een aantal foramina te zien. Op het
oog is dit een heel mooi stukje, maar helaas is het fossiel op
een aantal punten beschadigd, waardoor het determineren tot
op genusniveau niet meer mogelĳk is. Het eerste determi-
natieprobleem is dat er een groot deel van de bovenkaak
ontbreekt; hierdoor zĳn de oorspronkelĳke vorm (en de
totale lengte) niet goed meer te achterhalen. Het tweede en
laatste determinatieprobleem is dat de bovenste delen van de
tanden beschadigd (en deels versleten) zĳn, hierdoor is de
morfologie / vorm van de tanden niet meer te herkennen. Dit
is jammer, want de tanden van hagedissen kunnen ken-
merkend zĳn voor een bepaalde soort. Zo heeft bĳvoorbeeld
de oostelĳke smaragdhagedis (Lacerta viridis) tanden met
drie knobbels / punten (tricuspidaal) in de bovenkaak, terwĳl
de zandhagedis (L. agilis) deze niet heeft (Holman, 1998).
Door het ontbreken van bruikbare morfologische kenmerken
is het stukje bovenkaak niet verder gedetermineerd dan de
familie van de echte hagedissen (Lacertidae).

Familie Lacertidae indet. (echte hagedissen)
Materiaal: Borstwervel (Fig. 2.2 A en B)
Collectie: Peter en Ingrid de Bruĳn
(gevonden: 2014, collnr. 1299)

Beschrĳving
Het gaat hier om een vrĳ compleet werveltje dat een

maximale lengte heeft van 3,2 mm. Helaas is het werveltje
wel wat verrold, waardoor morfologische kenmerken minder
goed zichtbaar zĳn. Ondanks deze beschadigingen is toch
met zekerheid te stellen dat het hier gaat om een borstwervel
van een echte hagedis (Lacertidae). Het gaat zeker niet om
een borstwervel van een slang, want slangenwervels zĳn
complexer qua bouw en hebben meer extra-articulaire
vlakken. Zo ontbreken bĳvoorbeeld de voor een slangen-
wervel kenmerkende prezygapophysale processen aan beide
zĳden van de gewrichtskom (Fig. 2 en 3). Ook kan de
familie van de hazelwormen (Anguidae) op basis van een
paar kenmerken worden uitgesloten. Een belangrĳk kenmerk
dat nog bewaard is gebleven bĳ dit werveltje is de condyle.
De condyle is bĳ dit werveltje rond van vorm; dit is een
kenmerk van een wervel van echte hagedissen (Lacertidae).
Als je dit vergelĳkt met de borstwervels van de hazelwormen
(Anguidae), dan is de condyle daar wat meer platgedrukt en
heeft het een ovale vorm (Blain & Villa, 2006). Een ander
kenmerk, dat in anterieur en posterieur aanzicht goed te zien
is, is dat de synapophyses (Fig. 2 en 3) bĳ dit werveltje
amper ontwikkeld zĳn. Ook dit is kenmerkend voor echte
hagedissen, want bĳ de hazelwormen zĳn de synapophyses
veel meer ontwikkeld (Holman, 1998; Hulbert Jr., 2001;
Carmona et al., 2010; Tschopp, 2016).

Familie: Anguidae indet. (hazelwormen)
cf. Pseudopus sp. (Europese glasslang)
Materiaal: Osteoderm (Fig. 3.3 B en D)
Collectie: Auteur (gevonden: 20/04/2018,
collnr. R&A.MV2.33)

Beschrĳving
Het gaat hier om een fragment van een grote osteoderm

(of benig huidplaatje), dat ca. 4 mm bĳ 5 mm (l x b) is. Toch
zitten er aan deze osteoderm nog genoeg kenmerken om het
te determineren, zoals het overlappende oppervlak en nog
een klein deel van het ornamente oppervlak (Fig. 2 en 3.3).
In Europa vinden we deze osteodermen eigenlĳk alleen terug
bĳ de familie van de hazelwormen (Anguidae). Van de
familie hazelwormen leven er vandaag de dag nog twee
geslachten in Europa: Anguis en Pseudopus. Beide ge-
slachten hebben verschillend gevormde osteodermen, die op
basis van een aantal morfologische kenmerken van elkaar te
onderscheiden zĳn.

De osteodermen van Anguis zĳn te herkennen aan hun
kleine formaat, de ovale vorm, het bezit van een smal en
boogvormig overlappend oppervlak, hun dunne morfologie
en het ontbreken van een richel aan de buitenzĳde van het
osteoderm. Bĳ Pseudopus zĳn de osteodermen te herkennen
aan het grote formaat, hun (ruwweg) rechthoekige vorm, het
bezit van een goed ontwikkeld en enigszins ruitvormig
overlappend oppervlak, hun dikke morfologie en de
aanwezigheid van een richel aan de buitenzĳde van het
osteoderm.

Wel dient er opgemerkt te worden dat er gedurende het
Pleistoceen van Europa nog een andere hazelwormachtige
voorkwam, namelĳk van het genus Ophisaurus. Dit genus is
tot nu toe alleen met zekerheid vastgesteld in Spanje, terwĳl
bĳvoorbeeld Pseudopus een veel noordelĳkere verspreiding
heeft (Holman, 1998; Đurić et al. 2016; Villa et al., 2018).
Dit is ook de belangrĳkste reden waarom dit genus niet
uitgebreider behandeld wordt.

Gebaseerd op bovenstaande morfologische kenmerken is
het determineren van het osteoderm eigenlĳk niet zo
moeilĳk meer. Ondanks het feit dat het fossiele osteoderm
niet helemaal compleet is, moet het een vrĳ groot formaat
hebben gehad. Verder heeft het osteoderm ook een dikke
morfologie en moet het een rechthoekige vorm hebben
gehad. Tevens is het overlappende oppervlak goed ont-
wikkeld en ruitvormig. Het enige morfologische kenmerk dat
bĳ dit fossiel ontbreekt is de externe richel. Dit zou onder
andere kunnen komen doordat dat deel van het osteoderm
beschadigd is. Maar ondanks die beschadiging, zou je toch
nog een klein deel van de externe richel moeten zien zitten.
Het ontbreken van de externe richel kan ook te verklaren zĳn
door de locatie van het osteoderm op het lichaam van de
hazelworm. Đurić et al. (2016) tonen een soortgelĳk osteo-
derm van Pseudopus in hun publicatie. Het gaat hierbĳ om
een caudale osteoderm (bĳ de staart) en hierbĳ ontbreekt ook
de morfologische richel op het externe oppervlak. Alles bĳ
elkaar opgeteld, mag met enige zekerheid geconcludeerd
worden dat het hier zeer waarschĳnlĳk gaat om een fragment
van een caudale osteoderm van de Europese glasslang (cf.
Pseudopus).
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Figuur 2. De beschreven hagedisfossielen van Maasvlakte 2.
1: Bovenkaak (mediaal) van een echte hagedis (Lacertidae indet.); 2A: (posterieur) en 2B: (anterieur) Borstwervel van een echte
hagedis (Lacertidae indet.); 3A: (extern) en 3C: (intern) Recent osteoderm van een Europese glasslang (Pseudopus sp.); 3B:
(extern) en 3D: (intern) Osteoderm-fragment van een Europese glasslang (cf. Pseudopus sp.).

The described lizard fossils from Maasvlakte 2.
1: Maxilla fragment (medial) of a true lizard (Lacertidae indet.); 2A: (posterior) and 2B: (anterior) Trunk vertebra of a true lizard
(Lacertidae indet.); 3A: (external) and 3C: (internal) Recent osteoderm of a European legless lizard (Pseudopus sp.); 3B:
(external) and 3D: (internal) osteoderm fragment of a European legless lizard (cf. Pseudopus sp.).

Figuur 3. Taxonomische kenmerken van een 1: borstwervel van een Europese glasslang (Pseudopus apodus); 2: borstwervel
van een gladde slang (Coronella austriaca); 3 en 4: osteoderm van hazelwormen (Anguidae). F: foramen; OO: overlappend
oppervlak; OS: ornament oppervlak; PR: prezygapophysaal proces; R: richel; S: synapophysis.

Taxonomic characteristics of a 1: trunk vertebra of a European legless lizard (Pseudopus apodus); 2: trunk vertebra of a smooth
snake (Coronella austriaca); 3 and 4: osteoderm of slowworms (Anguidae). F: foramen; OO: overlap surface or gliding; OS:
ornamented surface or sculpture; PR: prezygapophyseal process; R: keel; S: synapophysis.
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INFORMATIE OVER DE GEVONDEN
SOORTEN
De Lacertidae of echte hagedissen zĳn wĳdverspreid; ze

leven buiten Europa ook nog onder meer in Azië, Afrika
(met uitzondering van Madagaskar) en het Midden-Oosten.
Lacertidae bewonen diverse leefgebieden, zoals bossen,
graslanden, struikgewas en woestĳngebieden. In Nederland
leven tegenwoordig nog drie soorten echte hagedissen: de
muurhagedis (Podarcis muralis), de zandhagedis (Lacerta
agilis) en de levendbarende hagedis (Zootoca vivipara). Ook
zĳn er fossielen van echte hagedissen bekend uit Nederland.
Het gaat hierbĳ om pleistocene vondsten uit de Belvédère-
groeve (Maastricht-Belvédère 4) en de groeves rond Tegelen
(Holman, 1998; Smit & Zuiderwĳk, 2003; Villa et al., 2018).

De familie van de Anguidae of hazelwormen omvat
langwerpige hagedissen met relatief kleine of zelfs geen
ledematen. Alle levende soorten hebben benige huidplaatjes
(osteodermen), die de basis vormen van de schubben en die
tegelĳkertĳd een vorm van bescherming bieden. Hazel-
wormen hebben een groot verspreidingsgebied; ze komen
voor in Zuidoost-Amerika, Europa, Zuidwest- en Zuidoost-
Azië. Hazelwormen leven in zowel vochtige als droge
leefgebieden. In principe zĳn alle hazelwormen insectivoren,
maar sommige van de grotere soorten eten ook af en toe
kleine gewervelde dieren.

Gedurende het Cenozoïcum hebben er in Eurazië vier
verschillende soorten hazelwormen geleefd van het geslacht
Pseudopus: P. ahnikoviensis (Vroeg-Mioceen), P. laurillardi
(Vroeg- tot Midden-Mioceen), P. pannonicus (Laat-Mioceen
tot Midden-Pleistoceen) en P. apodus (vanaf het Laat-

Pleistoceen) (Klembara, 2012). Van dit geslacht is vandaag
de dag alleen nog de Europese glasslang alias scheltopusik
of pantserhazelworm (P. apodus syn. Ophisaurus apodus)
over (Fig. 4). Tegenwoordig komt de Europese glasslang nog
voor in delen van oostelĳk en zuidelĳk Europa, Centraal
Azië en het Arabisch Schiereiland. De Europese glasslang
eet voornamelĳk insecten, maar kleine gewervelden, zoals
muizen en hagedissen, worden ook af en toe gegeten. Het is
een bewoner van semi-vochtige en warme gebieden met
enige vegetatie, zoals open steppes en heuvels met dunne
bebossing. De uitgestorven hazelwormen (P. ahnikoviensis,
P. laurillardi en P. pannonicus) daarentegen waren waars-
chĳnlĳk iets flexibeler en leefden in verschillende milieus.
Resten van deze uitgestorven soorten worden vaak aang-
etroffen in vindplaatsen met een sub-vochtig of vochtig
klimaat, wat erop kan duiden dat ze onder andere van
bosrĳke gebieden hielden. In Nederland is tot op heden maar
één fossiel van de Europese glasslang (cf. Pseudopus sp.)
bekend. Het gaat hierbĳ toevallig ook om een osteoderm, dat
gevonden is in de groeves nabĳe Tegelen (Holman, 1998;
Villa et al., 2018).

CONCLUSIE
De hier beschreven vondsten laten zien dat er ook

fossielen van hagedissen gevonden kunnen worden langs de
Nederlandse kust. Het zou heel goed kunnen dat ver-
zamelaars fossielen van hagedissen in hun collectie hebben,
maar deze niet als dusdanig herkend hebben. Zo lĳken de
osteodermen van hazelwormen bĳvoorbeeld veel op
visschubben.
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Figuur 4. De scheltopusik, pantserhazelworm of Europese glasslang (Pseudopus apodus).

The sheltopusik, Pallas glass lizard or European legless lizard (Pseudopus apodus).
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Door het bestuderen van de gevonden fossielen is te
constateren dat er in ieder geval twee verschillende soorten
hagedissenfamilies, de echte hagedissen (Lacertidae) en de
hazelwormen (Anguidae), geleefd hebben in het Euro-
geulgebied. De fossielen van de echte hagedissen
(Lacertidae) zouden een pleistocene ouderdom kunnen
hebben, maar aangezien we deze hagedissenfamilie
tegenwoordig nog steeds kennen in Nederland, kan een
holocene ouderdom niet worden uitgesloten. Omdat het hier
om ex-situ-vondsten gaat, is de ouderdom niet meer te
achterhalen.

Over de ouderdom van de Europese glasslang (cf.
Pseudopus sp.) is mogelĳk iets meer te zeggen. Deze
hagedissensoort leeft heden ten dage niet in Nederland en
heeft dat bĳvoorbeeld gedurende het (Vroeg-)Holoceen ook
nooit gedaan. Tevens is de recente Europese glasslang (P.
apodus) een bewoner van relatief droge gebieden met enige
vegetatie (zoals steppes). De uitgestorven Europese glas-
slangen (P. ahnikoviensis, P. laurillardi en P. pannonicus)
daarentegen waren iets flexibeler qua leefomgeving, maar
ook deze dieren hielden van een warm en vochtig klimaat
zoals bĳ bossen. Al deze dieren zĳn liefhebbers van warmte
en zouden zich daardoor goed thuis hebben gevoeld tĳdens
de interglaciale (warme) periodes van het Pleistoceen.

Deze vondsten laten zien dat er nog steeds het één en
ander te ontdekken valt op dit gebied. Zowel de echte
hagedissen (Lacertidae) als de Europese glasslang (cf.
Pseudopus sp.) zĳn nieuw voor Maasvlakte 2 (en het
Eurogeulgebied). Tevens is dit pas de tweede melding van
een fossiel van de Europese glasslang (cf. Pseudopus sp.) uit
Nederland.
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