
De duinen trekken jaarlijks vele binnen- en buitenlandse 
toeristen. De Zuid-Hollandse duinen vormen hier geen 
uitzondering op. Het strand, glooiende duinen en Hollandse 
luchten, al dan niet met lekker weer, met de gemakken van de 
stad binnen handbereik, vormen het ideale scenario voor een 
dagje uit. Wat velen niet beseffen is dat dezelfde duinen een 
belangrijk leefgebied vormen voor de zandhagedis. Langs de 
paden, in de duinen en soms tot bijna op het strand zijn deze 
mooie dieren te vinden, voor wie er oog voor heeft natuurlijk! 
Een ontmoeting met een mannelijke zandhagedis in zijn beste 
lente pak, fel groen, zal iemand niet snel vergeten! De vrouwtjes 
doen niet veel onder voor de heren, met een mooi grijs pak, met 
bruine- en groene tinten en net als de mannen doorgaans twee 
lengte strepen over de rug. Voor het NEM Meetprogramma 
Reptielen zijn er in de Zuid-Hollandse duinen nog diverse 
leuke vacante trajecten om te monitoren. Denk aan het 
duingebied nabij het dorpje Monster, Meijendel bij Wassenaar, 
de Coepelduynen tussen Katwijk en Noordwijk maar ook het 
prachtige Voornes Duin op Oostvoorne. 

De aanpak van het de monitoring is relatief eenvoudig. Zeven 
maal in het jaar tijdens gunstige weersomstandigheden worden 
alle hagedissen op het traject geteld. Vier keer in het voorjaar 

(medio maart t/m juni) en drie keer in de nazomer (augustus/
september) met de focus op jonge dieren. Het beste moment 
van de dag is meestal in de ochtend, als de hagedissen zich nog 
moeten opwarmen. Het op deze manier volgen van de soort is 
niet alleen heel waardevol voor de trendbepaling van de soort, 
maar ook erg leuk om te doen. In het vroege voorjaar zijn de 
dieren nog dof gekleurd, soms met het zand op de rug na de 
lange winterrust. Enkele weken later zijn ze op kleur en is het 
mogelijk langs de paden vechtende of parende dieren aan te 
treffen. Later zetten de vrouwtjes eieren af, ook een bijzonder 
schouwspel. In de tweede helft van de zomer verschijnen de 
juvenielen, wonderlijke miniaturen van hun ouders, met witte 
pareltjes op de rug en flanken. Aan het eind van het seizoen 
zwaaien we ze met een melancholisch gevoel uit, tot het 
volgende seizoen! 

Enthousiast geworden en zin om aankomend seizoen groene 
flitsen in de duinen te tellen? Meld je dan aan bij Tariq Stark 
(t.stark@ravon.nl). Dan kijken we welk traject nog vacant 
is, krijg je een handleiding en toegang tot het portaal om de 
tellingen door te geven. 
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Groene flitsen 
in de duinen, 
beleef het zelf!

De in 2020 nieuw te beginnen monitoorder Rut Zoutland uit 
Monster weet ze al te vinden. (Foto’s: Rut Zoutland)
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