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Zandhagedissen (her)ontdekt
Zuidwest- versus Oost-Drenthe
Nog in de vorige nieuwsbrief gaven we
een overzicht van de huidige situatie
van de zandhagedis in Drenthe. Daarin
gaven we te kennen, dat er sterk aan
getwijfeld werd of de zandhagedis ooit
in het zuidwesten van Drenthe
voorkwam. Hier waren slechts oude
waarnemingen van bekend, zonder
foto’s of museummateriaal. En enkele
van deze oude waarnemingen bleken
achteraf vrijwel zeker op onjuiste
determinatie te berusten. Oost-Drenthe
daarentegen, waarvan slechts weinig
oude waarnemingen bekend waren,
blijkt echter verschillende kleine
zandhagedis-populaties te herbergen.

Vledder
Gelukkig laten niet alle waarnemers
zich leiden door dergelijke bekende
gegevens en gaan evengoed op zoek
naar leuke nieuwe vindplaatsen. Zo ook
Edo van Uchelen, monitoorder in
Zuidwest-Drenthe. Tijdens één van zijn
speurtochten in de omgeving van zijn
huis in Vledder stuitte hij in juli 2002
op een klein heidesnippertje. In dit
gebiedje van nog geen hectare groot
vond hij, naast een aantal levendbarende
hagedissen, twee vrouwtjes en één
mannetje zandhagedis. Tijdens
vervolgbezoeken werden er nog meer
dieren waargenomen. In het terreintje
leven naar schatting tussen de 20 en 50
zandhagedissen. Ook werden er in het
najaar acht juvenieltjes gevonden.
Hoewel het gebiedje ooit groter moet
zijn geweest is het nu vanuit de randen
volledig dichtgegroeid met opslag. Edo
heeft hier samen met SBB meteen werk

van gemaakt. En in samenwerking met
mensen van de Werkgroep Amfibieën
en Reptielen Drenthe zijn er weer
eiafzetplekjes gecreëerd en is de
bosopslag teruggezet om daarmee meer
leefruimte voor de dieren te creëren.

speculaties
De ontdekking van deze populatie, zet
meteen ook de deur open voor
speculaties over het verdere voorkomen
van zandhagedissen in Zuidwest-
Drenthe. De Havelterberg is niet ver
weg, evenals Berkenheuvel en het
Dwingelderveld. Al ligt voor die laatste
de Drenthse Hoofdvaart een natuurlijke
verbinding in de weg.

Noord-Brabant
Ook in Noord-Brabant heeft het
afgelopen jaar een spectaculaire
ontdekking plaatsgevonden. Lange tijd
werd aangenomen dat ‘die ene’
populatie bij Deurne de enige
vindplaats in Noord-Brabant was. En
aan de herkomst van die populatie
wordt door velen getwijfeld.
Hemelsbreed zo’n 25 kilometer
verderop, moest Leo Klok dit voorjaar
vleermuizen inventariseren op het
gebied van de zinkfabriek bij Budel.
Tijdens zijn zoektocht zag hij in het
stuifzand bij een hekwerk iets
ongewoons lopen. Met een ferme
snoekduik kreeg hij het beestje te
pakken. Wat hij in zijn hand had was
een volwassen mannetje zandhagedis
die nog volop in kleur was! Uit de
omgeving van de Weerter- en
Budelerbergen, een groot
stuifzandcomplex in de uiterste

zuidoosthoek van
Brabant, waren in
het verleden al
vaker
waarnemingen van
zandhagedissen
gemeld. Maar deze
werden door velen
niet serieus
genomen. Onterecht
naar nu blijkt. Leo
is van plan om
komend voorjaar de
omgeving nog eens
grondig uit te
pluizen op zoek
naar meer dieren.
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