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Hagedissen 
in beeld
De afgelopen maanden heeft de RAVON-helpdesk weer 
bijzondere meldingen ontvangen over hagedissen. Twee 
willen we graag met onze lezers delen.

Muurhagedis duikt op in Maasbracht
Donderdagmiddag 4 juli jl. zag Lily Koenders ineens een hagedis 
op haar terras te Maasbracht die heel even de keuken in liep, 
maar daarna weer naar buiten rende en onder de terrastegels 
weg dook. Het is haar gelukt een paar foto's te maken en deze 
stuurde ze naar de helpdesk van RAVON. 

We waren verrast te zien dat het om een muurhagedis gaat. 
Muurhagedissen komen in Nederland van oorsprong alleen in 
Zuid-Limburg (Maastricht) voor maar in de laatste decennia 
duikt deze soort op diverse plekken in Nederland op. Soms liften 
ze mee met transporten van materialen, soms worden ze bewust 
uitgezet. RAVON houdt dit bij in een 'uitzet-archief muurhagedis' 
waarin inmiddels 61 locaties buiten Zuid-Limburg zijn 
opgenomen. De dichtstbijzijnde uitzet-locatie bij Lily Koenders 
in de buurt is Echt waar sinds 1992 een populatie is gevestigd. 

Misschien verplaatsen dieren uit deze (groeiende?) populatie 
zich inmiddels noordwaarts langs de Maas en is een exemplaar 
zo bij haar in de tuin terrecht gekomen. Zeker weten doen we 
het niet, maar het is een mogelijkheid.

Deze muurhagedis dook op in een tuin te Maasbracht op 5 juli. 
(Foto: Lily Koenders)

Deze ruïnehagedisman dook op in een tuin te Bleskensgraaf op 30 juni. (Foto's: Jacqueline Kok)

Ruïnehagedis duikt op in de Alblasserwaard
Zondag 30 juni jl. zag Jacqueline Kok deze prachtige hagedis in 
haar tuin in Bleskensgraaf (Zuid-Holland). De tuin is behoorlijk 
groen zodat de hagedis zich makkelijk kon verstoppen, maar het 
is haar toch gelukt om met haar telefoon snel een paar foto's te 
maken die ze naar de RAVON-helpdesk stuurde.
Omdat er geen inheemse hagedissen voorkomen in de 
Alblasserwaard was onze aandacht meteen gewekt en hebben 
we intern met een aantal collega's de foto's bekeken. Wij 
denken dat het hier gaat om een ruïnehagedis (man). Die kan in 

Bleskensgraaf terecht gekomen zijn via transport (bijvoorbeeld 
aangevoerd met materiaal als hout, stenen, planten, sla, rucula, 
brocolli etc.) of het kan een dier zijn dat is ontsnapt of losgelaten 
uit een terrarium. Ruïnehagedissen duiken ieder jaar wel ergens 
in Nederland op (eenlingen) en het blijft bijzonder.

Jacqueline meldde dat er vrijdag 28 juni twee huizen verderop 
bouwmaterialen waren gebracht waaronder een bouwsteiger en 
dakpannen. Dat zou de verklaring kunnen zijn.


