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Toekomst
Onze doelstelling is om de populatie
zandhagedissen op de Manderheide zo
sterk mogelijk te maken zodat ook de
aanliggende gebieden zoals een tweetal
schrale afgegraven cirkelvormige akkers
op termijn kunnen worden bevolkt. Ook
op de andere kleinere heide perceeltjes in
het Dal van de Mosbeek is de
zandhagedis aanwezig. Hier zijn nu ook
op enkele plekken door Landschap
Overijssel ook afzetplaatsen gegraven.
Door gezamenlijk gericht beheer moet de
zandhagedis in deze regio een goede
toekomst tegemoet kunnen gaan.
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DE ZANDHAGEDIS - AL 13 JAAR STIEKEM IN FLEVOLAND AANWEZIG
Jeroen Reinhold

Dat de natuur in Flevoland kan verbazen is bekend. Elk jaar worden op verrassende plaat-
sen verrassende planten en dieren gevonden. Dat een grote soort als de zandhagedis waar-
schijnlijk al meer dan 13 jaar in Flevoland voorkomt zonder dat natuurorganisaties dat
door hebben is echter ook voor Flevoland uniek.

Poging tot reconstructie
Bij RAVON-Flevoland kwam in 1999 een
eerste melding van een zandhagedis
binnen afkomstig van Flevolandse bodem.
Een mannelijk dier was gezien door een
groep paddenstoelenliefhebbers in het
Roggebotbos. In die tijd werd de loop van
de Roggebottocht in het gebied sterk
gewijzigd en reden vrachtwagens met zand
door het gebied. Toen een nadere inspectie
geen waarneming opleverde werd dit dier
gekoppeld aan de werkzaamheden in het
gebied. Tot 2005 werd geen aandacht meer
besteed aan deze waarneming.
In het voorjaar van 2005 besloot
Landschapsbeheer Flevoland om haar
jaarlijkse prijsvraag in het huis-aan-
huisblad Flevopost (oplage 85.000) te
wijden aan de amfibieën en reptielen van
Flevoland. De puzzel werd door 269
mensen ingevuld en het leverde de nodige
reacties op. Zo kwam een verhaal binnen
dat iemand 13 jaar geleden regelmatig
zandhagedissen zag in het Roggebotbos.
Toen hij hoorde dat er nog steeds
zandhagedissen voorkomen is hij begin

juni weer wezen kijken en binnen tien
minuten zag hij twee exemplaren; een
mannetje en vrouwtje!

Hoe en wanneer de dieren in het gebied
zijn gekomen is onduidelijk. Het is
onwaarschijnlijk dat de dieren op eigen
kracht het gebied gevonden hebben. Er
zijn verschillende mogelijkheden te
bedenken hoe de soort hier terecht is
gekomen. Uitzettingen zijn denkbaar tot
het meeliften met vrachtwagens met zand.
Maar het is zelfs mogelijk dat de dieren
met het plantmateriaal (duindoorn en
dennen) zijn meegekomen in de periode
dat het bos werd aangelegd (1958-1962).
De zandhagedis kan al jaren in het
Roggebotbos overleven zonder bewuste
bemoeienis van de mens. De verwachting
is dat waarschijnlijk in de toekomst
weinig problemen voor de zandhagedis
gaan voordoen. Dus kunnen we nòg 13
jaar van deze kleine populatie genieten?

Bron: http://www2.knnv.nl/lelystad/
soorten_amfrep.htm#Zandhagedis
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