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Zandhagedissen op Oostvoorne
De BVD-excursie voor Zuidhollandse monitoorders

Na de succesvolle excursie vorig jaar in de
smalle duinreep tussen ‘s-Gravenzande en
Hoek van Holland, zijn we dit jaar in
Oostvoorne het terrein gaan verkennen waar
Ferrie van Stralen sinds vorig jaar monitoort
op terrein dat beheerd wordt door het Zuid-
Hollands Landschap. Onze gastheer was Hans
Visser.
In het weerbericht werd gesproken over hagel
en regen en opklaringen. Dat was er allemaal.
Tijdens de hagel dronken we koffie en vertelde
Hans Visser over de geschiedenis van het
terrein. De opklaringen waren tenslotte goed
genoeg om hele leuke waarnemingen te doen
van mooie groene mannen die achter mooie
vrouwen aanzaten.

Op het kaartje is met stippen aangegeven waar
we hagedissen gezien hebben: In totaal zijn
achttien zandhagedissen gespot op twaalf
plekken in vier verschillende kilometerhokken!
Dat is heel mooi. Zie de kaart.

We wilden eigenlijk ook nog te weten komen
of zandhagedissen al op het relatief nieuwe
terrein van de Maasvlakte zouden voorkomen.
Daar was die dag geen tijd meer voor, maar
Ferry van Stralen heeft dat later uitgezocht.
Op 6 juni schreef hij:

“...afgelopen dinsdagochtend ben ik wezen
zoeken op de Maasvlakte.
Ik had er eigenlijk nog nooit specifiek naar
zandhagedissen gezocht en wist ook niet hoe
het terrein er verder uitzag en nu dus wel.
Maar het is zeer moeilijk toegankelijk daar
een gedeelte echt ongeschikt biotoop is en het
gedeelte wat wel geschikt is zo dicht begroeid
is dat er bijna niet doorheen te komen is.
Tevens is bijna al het gebied daar
vogelrustgebied en wordt het door de vogels
daar niet als dank afgenomen als je de boel
verstoort terwijl het wel echt schitterend is.
Moeilijk dus.
Vanaf de bewoonde wereld op de Maasvlakte
is er een pad naar twee vogeluitkijkposten en
ong 300 meter van dat pad af is er geschikt
biotoop en hier heb ik dus ook langdurig een
volwassen man gespot.
Er zitten dus zeker zandhagedissen op de
Maasvlakte en zal zeker vaker gaan kijken
maar er is maar een klein stuk echt
toegankelijk en waar het dus mogelijk is om te
zoeken.”

Gespot tijdens excursie: mannetje (rechts) benadert vrouwtje (links). Foto: Bertina Berkheij.
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Vindplaatsen zandhagedissen
op 12 mei 2007. De nieuwe
locatie van Ferry is op het
kaartje ook aangegeven.
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