
 | BALANS 2021

JH

Wildgroei aan dodelijke fiets- en 
ATB-routes in natuurgebieden

Ineke Schaars,  vrijwilliger reptielen
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Inekes  
nieuwsgierigheid 
zorgt ervoor dat 

ze helemaal in de 
wereld van de 

hagedissen kruipt

Al jarenlang maakt Ineke Schaars de mooiste hagedissenfoto’s, niet 
zelden in zeer interessante poses bijvoorbeeld met prooien in de bek. En 
deze mag RAVON vaak voor educatieve doeleinden gebruiken. 

Voor Ineke begon het allemaal in 2004. Toen ze met haar twee honden aan 
de wandel was. Midden op het pad zat een zandhagedis. Ze bleef staan en 
probeerde dichterbij te komen. Maar met haar honden erbij was dat 
moeilijk. Daarom ging ze later alleen terug, met maar één doel: de zandha-
gedis vinden. Inekes passie voor zandhagedissen was geboren.

Al snel kwam ze in contact met regiocoördinator Gerrit Kolenbrander en 
kreeg ze een eigen gebied dat ze kon monitoren. Vanaf dat 
moment zocht Ineke reptielen op de Hooge Heide in 
het Bergherbos, vlakbij Stokkum. 

Haar nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat ze helemaal 
in de wereld van de hagedissen kruipt. Zo heeft ze 
eens een zandhagedis twee uur lang gevolgd. Daar 
leer je veel van: wat doen ze allemaal? Welk pad 
leggen ze af? Wat gebeurt er? Zo kom je er goed 
achter wat hun favoriete plekjes zijn. Na een tijdje heb je 
dat door en weet je precies waar je moet zoeken. Toen Ineke 
begon met tellen waren er zo’n 15 zandhagedissen te vinden. Nu kun je er 
wel tientallen hagedissen vinden, vooral dankzij goed onderhoud van het 
gebied door de jaren heen. Dat is genieten!

Ineke legt haar passie voor de zandhagedis ook vast op foto’s. Als ze op een 
mooi plekje een zandhagedis gevonden heeft, weet ze hun vertrouwen te 
winnen. Dan haalt ze haar camera tevoorschijn. De meeste hagedissen 
werken enthousiast mee aan zulke spontane foto-shoots! Met hun 
schutkleur wanen ze zich onzichtbaar op de heide, maar tegelijk zijn ze ook 
heel nieuwsgierig. Het is toch bijzonder dat hagedissen al miljoenen jaren 
op aarde zijn.

Helaas kan Ineke door haar nieuwe knie niet zo lang meer lopen en heeft ze 
haar monitoringroutes overgedragen. Ze hoopt snel hersteld te zijn, zodat 
ze weer de heide op kan, samen met haar camera, op zoek naar die 
fotogenieke zandhagedissen. Ook die waarnemingen zal ze doorgeven voor 
het verspreidingsonderzoek reptielen.


