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Endemische hagedissen in Caribisch 
Nederland overleven door auto’s van 
parkbezoekers
Rob Leuven & Annerie Rutenfrans

De Bonairiaanse renhagedis (Cnemidophorus ruthveni) is een endemische soort die alleen voorkomt op Bonaire en Klein 
Bonaire. Deze soort overleeft in extreem droge en schaars begroeide biotopen van het Washington Slagbaai Nationaal 
Park door water te drinken dat druppelt uit de airconditioning van geparkeerde auto’s.

Washington Slagbaai 
Het Washington Slagbaai Nationaal 
Park op het Caraïbische eiland Bonaire 
is een heuvelachtig terrein met grillige 
kalkrotsformaties, zoutmeren 
(saliñas), grotten en uitgestrekte 
zuilcactuswouden. Het park omvat de 
gehele noordkant van het eiland en is 
ruim 5.600 hectare groot. De Stichting 
Nationale Parken Nederlandse 
Antillen (STINAPA) beheert dit unieke 
natuurgebied in opdracht van de 
Bonairiaanse overheid. Bonaire is een 
bijzondere gemeente van Nederland.
 
Bij Seru Grandi is de geologische 
geschiedenis van het eiland nog goed 
zichtbaar in de vorm van drie 
kalksteenformaties die door samenspel 
van koralen, plaattektoniek en zeespiegelschommelingen zijn 
ontstaan. Deze kalksteenterrassen bestaan uit mariene kalksteen en 
fossiel koraal. Het bovenste terras (58 meter) is ruim 1 miljoen jaar 
oud en de middelste formatie circa 210.000 jaar. Beide lagen zijn 
duidelijk gescheiden door een horizontale breuklijn. Het onderste 
terras ligt bezaaid met grote rotsblokken die zijn afgezet tijdens 
tsunami’s. In dit gebied leven bijzondere diersoorten, waaronder de 
endemische Bonairiaanse renhagedis (Cnemidophorus ruthveni). Deze 
soort is goed aangepast aan overleven in een droge en schaars 
begroeide omgeving met hoog zoutgehalte door sterke invloed van 
zee (seaspray). 

Aparte soort
De Bonairiaanse renhagedis stond vroeger te boek als ondersoort 
Cnemidophorus murinus ruthveni (Burt, 1935; Van Buurt, 2001; 2005). 
Op basis van morfologische kenmerken wordt de hagedis 
tegenwoordig als een afzonderlijke soort beschouwd (Ugueto & 
Harvey, 2010). In vergelijking met andere soorten van het geslacht 
Cnemidophorus is de Bonairiaanse renhagedis relatief groot en heeft 
een afwijkend schubben- en kleurpatroon. Ze kunnen een totale 
lengte van zo’n 35 centimeter bereiken. Volwassen mannetjes zijn 
grijs met een blauwe staart en met blauw op hun voorpoten, 
achterpoten en kop. De staarten van oudere mannetjes kleuren van 
blauw naar turquoise. Hun onderlichaam is bruingrijs tot kaki. 
Juveniele exemplaren en vrouwtjes zijn bruin. Het achterlijf en de 

achterpoten van vrouwtjes zijn enigszins gemarmerd. Aan elke zijde 
van het lichaam zitten vier rijen van lichte vlekken. Dit 
stippenpatroon is duidelijk zichtbaar op zowel romp als kop. De 
Bonairiaanse renhagedis is overwegend herbivoor, maar eet ook 
insecten. 

Dorstige hagedissen
De meeste bezoekers komen per auto naar het Washington Slagbaai 
Nationaal Park. Strak gestileerde hagedissen op houten 
elektriciteitspalen langs de toegangsweg vanuit het dorp Rincon naar 
de parkingang waarschuwen automobilisten. In het park geldt een 
snelheidsbeperking van 25 km/uur om verstoring en aanrijding van 
dieren te beperken. Overstekende en rustende hagedissen worden 
toch nog regelmatig platgereden door passerende auto’s. Off-road 
rijden is streng verboden. Op parkeerplaatsen bij Boka Chikitu, Seru 
Grandi en Boka Kokolishi zagen wij dat auto’s van parkbezoekers ook 
positieve invloed kunnen hebben op hagedissen. Talrijke 
Bonairiaanse renhagedissen kwamen vanuit alle richtingen 
aangesneld zodra een auto parkeerde. Aanvankelijk dachten wij dat 
deze dieren de schaduw van auto’s opzochten tijdens de zinderende 
middaghitte. Al snel bleek echter dat de hagedissen condenswater van 
airco’s dronken dat op stenen onder de auto’s druppelde. Op het 
eiland heerste een langdurige extreem droge, warme en windstille 
periode. De hagedissen waren erg dorstig en hadden blijkbaar geleerd 
dat kleine waterplasjes ontstaan onder geparkeerde auto’s. Voor zover 

Mariene kalksteenterrassen met fossiel koraal. (Foto: Annerie Rutenfrans)
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ons bekend is dit fenomeen niet eerder in de wetenschappelijke 
literatuur beschreven, hoewel relatief veel kennis beschikbaar is over 
diverse mechanismen voor vochtinname door reptielen in extreem 
droge en zilte biotopen. 

Summary
Endemic lizards in the Dutch Caribbean survive by vehicles of park 
visitors
The Bonaire island whiptail lizard (Cnemidophorus ruthveni) is an 
endemic species living on the Dutch Caribbean Island of Bonaire. This 
species is abundant on coral cliffs in the Washington Slagbaai National 
Park. Vehicles of park visitors may cause road mortality of lizards but 
can also contribute to their survival during periods of severe drought. 
The lizards may survive in sparsely vegetated arid areas with high levels 
of sea spray by drinking drops of fresh water originating from condense 
of air-conditioned vehicles of park visitors.
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Een volwassen mannetje van de Bonairiaanse renhagedis. 
(Foto: Rob Leuven)

Bonairiaanse renhagedissen drinken zoet condenswater van de 
airconditioning in auto’s van parkbezoekers. 
(Foto: Rob Leuven)


