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In dit artikel willen we jullie voorstellen aan Ameiva quadrilineata. Dit 
is een veelvoorkomende hagedis op Peninsula Osa. Zodra de zon gaat 
schijnen worden ze actief en zijn dan veelvuldig waar te nemen. Met 
name hun manier van bewegen spreekt tot de verbeelding en is een lust 
voor het oog. Ze lopen met schokkende bewegingen en bij onraad ne-
men ze een enorme spurt naar een schuilplaats.

Dit is de kleinste Ameiva-soort in Costa 
Rica. Typisch voor deze soort zijn de lichte 
strepen op de flank en de scheiding van 
flank en buikzijde met daartussen een don-
ker gekleurde band. Het midden van de 
rug is licht gekleurd zonder dat hier echt 
sprake kan zijn van een rugstreep.

Beschrijving
Ameiva quadrilineata is een gemiddeld 
grote hagedis met een totale lengte van 
283 mm. De mannetjes hebben een kop-
romp lengte van 66 tot 88 mm. en de 
vrouwtjes zijn met 62 tot 82 mm. iets klei-
ner. De staart is lang en neemt 67 tot 69% 

ß Ameiva 

quadrilineata; 

mannetje dat wil 

paren, gezien de 

gekleurde kop

â Verspreiding

AmeivA quAdrilineAtA
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van de totale lengte voor zijn rekening. 
Ze hebben één grote schub op het midden 
van de kop tussen de ogen en drie rijen 
schubben boven de ogen. Ze hebben een 
huidplooi in de nek met vergrote schub-
ben in een enkele rij. Onder de vierde teen 
zitten 25 tot 34 lamellen en ze hebben 18 
tot 42 femoraal poriën. Bij de jonge dieren 
zijn de twee lengtestrepen op de flank 
en bij de overgang van de flank naar de 
buikzijde duidelijk zichtbaar. De rugzijde 
is bruin en de flanken zwart. De staart 
is blauw net zoals bij Ameiva festiva. De 
vrouwtjes zijn hetzelfde gekleurd en gete-
kend als de jonge dieren maar hebben op 
de rug wat donkere vlekken. De buikzijde 
is wit met een gele zweem bij de keel. Bij 
de mannetjes is de rugzijde roestbruin en 
de flanken bruin. De lengte streep op de 
flank met de overgang naar de buikzijde 
kan onderbroken zijn. De flank is richting 
de buikzijde grijsachtig gespikkeld. De 
buikzijde is wit, koperkleurig tot blauw. 
De keel kan donker gespikkeld zijn en tij-
dens de voortplantingsperiode is deze geel 
tot helder oranje. Bij alle volwassen dieren 
is de staart bruin.

Leefgebied
Open gebieden waaronder cacao- en 
kokosplantages in vochtig en nat bos in 
het laagland. Ze worden zelden gezien 
in zeer dicht begroeid bos maar wel aan 
de randen die minder dicht begroeid zijn. 
Ze worden ook gezien langs wegen en 
bospaden.

Leefwijze
Naar deze soort is uitgebreid onderzoek 
gedaan door Hirth (1963), Smith (1968a, 
1968b), Hillman (1969) en Fitch (1973a, 
1973b). Ameiva quadrilineata is een veel 
voorkomende soort welke dagactief is. Ze 
zijn minder schuw dan de andere Ameiva 
soorten en hebben een sterke voorkeur 
voor open plaatsen. Ze komen vroeg in 
de morgen uit hun schuilplaatsen, als de 
zon net opgekomen is (tussen 07.00 uur 
en 09.00 uur). Ze zijn dan al zonnend te 
vinden en, als ze eenmaal opgewarmd zijn, 

op zoek naar voedsel. De meest actieve 
periode ligt tussen 11.00 uur en 13.00 
uur. Bij bewolkte dagen is er vaak aan het 
einde van de middag nog wat activiteit, 
maar bij zonnige dagen zijn ze eigenlijk 
de gehele dag wel actief. Ameiva quadri-
lineata is altijd op zoek naar voedsel en 
beweegt zich dan al schokkend over/in de 
grond. De lichaamstemperatuur bij actieve 
dieren ligt tussen de 34,6 tot 40ºC en is 
hiermee altijd een paar graden hoger dan 
de omringende lucht. Het territorium van 
de mannetjes bedraagt 450 m² en van de 
vrouwtjes 190 m². Ze komen voor in een 
dichtheid van 32 tot 64 exemplaren per 
ha. Het voedsel bestaat uit alles wat be-
weegt en in de bek past tot een lengte van 
30 mm. Denk hierbij vooral aan spinnen, 
kevers, sprinkhanen, krekels en dergelijke. 
Ze planten zich het gehele jaar door voort. 
In het regenseizoen is er een piek als het 
gaat om het leggen van de eitjes. In de 
droge periode neemt dit wat af. Aan de 

â Net uit slaap-
plaats en nog 

helemaal onder 
de modder
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Atlantische kant is de piek in mei en juni 
terwijl dit aan de Pacifische kant oktober 
is (Fitch 1973b). De legsels zijn meestal 
twee eitjes groot, maar één of drie eitjes is 
ook mogelijk. De jonge dieren zijn 30 mm 
groot en na zes maanden geslachtsrijp. De 
meeste dieren van deze soort worden niet 
ouder dan twee tot drie jaar.

Verspreidingsgebied
Vochtige laaglanden van zuidoost Nicara-
gua tot noordwest Panama aan de Atlan-
tische kant en van Carara in Costa Rica 
tot het Peninsula de Azuero in westelijk 
Panama aan de Pacifische kant (0 – 1.050 
m).

Eigen waarnemingen
We hebben deze dieren bijna dagelijks 
gezien op eigen terrein. Zodra we aan het 
ontbijt gingen (rond 07.00 uur) kwamen 
ze uit hun slaapplaatsen om te kijken of er 
voor hun ook wat te eten was. Ze gebruik-
ten de gehele tuin als plaats om naar voed-
sel te zoeken. Het is ook een aantal malen 
voorgekomen dat ze zich in ons huis 
bevonden, omdat de deuren altijd open 
stonden. Het zijn zeer levendige dieren die 
in grote getale op ons terrein aanwezig 
zijn. Tijdens de natte periode in oktober 
en november kwam het voor dat we deze 
dieren dagen achtereen niet te zien kregen, 
omdat ze dan in hun schuilplaatsen bleven. 
Zodra de zon zich echter weer liet zien 
kwamen ze uit alle hoeken om zich op te 

warmen en op zoek te gaan naar voedsel.

Terrarium
Indien men Ameiva soorten in een terra-
rium wilt gaan houden moet men rekening 
houden met het volgende.

Het terrarium hoeft niet hoog te zijn 
maar moet wel beschikken over veel 
bodemoppervlakte, omdat de Ameiva’s 
echte gronddieren zijn. Op de bodem moet 
voldoende los materiaal (zoals blad en 
grind) liggen waartussen de dieren naar 
voedsel kunnen zoeken. Dit voedsel dient 
in voldoende mate aanwezig te zijn. Zorg 

Eitjes
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er ook voor dat er voldoende schuilplaat-
sen aanwezig zijn, zodat de dieren zich 
terug kunnen trekken. Men dient ervoor 
te zorgen dat de dieren voldoende UV-
licht krijgen en de luchtvochtigheid in het 
terrarium moet ‘s nachts hoog oplopen 
(minimaal 75 tot 85%). De omgevings-
temperatuur dient overdag rond de 26°C 
te zijn en ‘s nachts niet kouder dan 20°C. 
Er dient ook een plaats te zijn waar de 
dieren zich kunnen opwarmen onder een 
spot. De temperatuur mag hierbij oplopen 
tot ruim boven de 30°C. Indien mogelijk 
is het gewenst om de omgevingstempera-

tuur een aantal uren boven de 30°C (dit 
kan plaatselijk d.m.v. een halogeenspot) te 
brengen zodat de dieren actief naar voed-
sel kunnen zoeken. Gezien hun natuurlijke 
biotoop moeten de lichten ongeveer twaalf 
uur branden en twaalf uur uit zijn.

Men doet er goed aan om niet teveel 
dieren bij elkaar te houden, omdat ze vrij 
agressief kunnen reageren op elkaar. Ge-
volg hiervan is veel stress en dieren zonder 
staart. Een mannetje met twee vrouwtjes 
is (afhankelijk van de grootte van het 
terrarium en de soort) waarschijnlijk het 
hoogst haalbare.

Jong dier
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Recent heeft er een ingrijpende revisie plaatsgevon-
den van de familie Teiidae, waaronder ook het genus 
Ameiva. Zie hiervoor Lacerta nummer 6 van jaargang 
72.

Summary

Ameiva quadrilineata (Hallowell, 1861)
This is the smallest species of macroteiid in Costa Rica. Typically 

it has a pair of well-developed continuous narrow longitudinal 

lateral and ventrolateral light stripes and a dark brown to black 

lateral field between them. It is a moderate-sized lizard, to 283 

mm in total length. The males are only slightly larger than the 

females. They inhabit open areas including cacao and coconut 

groves in Lowland moist and wet forest areas. These lizards 

usually bask in open areas between 07.00 to 09.00 and begin 

foraging toward the end of this time. They are diurnal and the 

peak of activity is between 11.00 AM and 13.00 PM.

Home ranges average about 450 m² for adult males and 190 

m² for adult females. Reproduction in Ameiva quadrilineata is 

continuous throughout the year. Individuals of this species rarely 

survive more than two breeding seasons.
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A r t i k e l b e s p r e k i n g

Cryptische diversiteit in metropool: 
Bevestiging van een nieuwe 

Luipaardkikkersoort (Anura: Ranidae) 
van New York en omliggende Atlantisch 

kustregio’s

Er leven in de V.S. zo’n achttien soorten 
luipaardkikkers. De taxonomie van deze 
groep is altijd onderhevig geweest aan 
veel debat, omdat de soorten zoveel op 
elkaar lijken. Langs de oostkust van de 
V.S. werden geacht twee soorten voor te 
komen, namelijk de Noordelijke Luipaard-
kikker (Rana pipiens) en de Zuidelijke 
Luipaardkikker (Rana sphenocephala). 
Deze laatste soort wordt door Conant & 
Collins (1998) overigens Rana utricula-
ria genoemd. Ter hoogte van de stad New 
York zouden hun verspreidingsgebieden 
aan elkaar grenzen en zou er mogelijk een 
gebied van sympatrisch voorkomen zijn. 
Dit is echter een zeer dichtbevolkt gebied 
en een van de sterkst geïndustrialiseerde 
gebieden van de wereld.

De beide soorten lijken erg op elkaar, 
zodanig dat Conant & Collins (1998) 
aanraden de soorten op naam te brengen 
aan de hand van de vindplaats, en niet 
aan de hand van het uiterlijk. Weliswaar 
meende Carl Kauffeld (directeur van 
de Staten Island Zoo en curator van de 
American Museum of Natural History) in 
1936 dat er in dat gebied nog een derde 
soort luipaardkikker moest voorkomen, 
maar vakgenoten veronderstelden dat hij 
zich vergiste met de twee andere soorten 
uit de regio. 

In 2008 vond Dr. Jeremy Feinberg op 
Staten Island, een van de stadsdistricten 
van New York City (weliswaar het minst 
dichtbevolkte district) luipaardkikkers, 
waarvan hij samen met zijn medewer-

kers op basis van genetische studies en 
bio-akoestische analyse ontdekte dat dit 
een geheel nieuwe soort luipaardkikker 
betrof. Het grootste probleem was dat de 
drie soorten op het oog uiterst moeizaam 
uit elkaar te houden zijn. Met veel pas en 
meetwerk zijn er wel verschillen aan te 
wijzen, maar erg duidelijk zijn ze niet. De 
geluiden van de drie soorten verschillen 
echter wel heel duidelijk, en achteraf is 
het wonderbaarlijk dat de derde soort niet 
eerder ontdekt is. Zijn geluid leek nog het 
meest op dat van de ver verwante Wood-
frog (Rana sylvatica), die echter een andere 
biotoopvoorkeur heeft. De nieuwe soort is 
op genetische gronden  niet nauw verwant 
aan de beide andere luipaardkikkers uit de 
regio, maar het meest verwant aan de Pic-
kerel frog (Rana palustris), die overigens op 
uiterlijk zeer duidelijk van alle luipaard-
kikkers te onderscheiden is. Er blijkt ook 
voor alle drie de soorten een duidelijke 
voorkeur voor bepaalde biotopen te zijn, 
de drogere gebieden voor de Zuidelijke, 
de vochtige en moerassige gebieden met 
niet teveel bomen voor de nieuwe, en de 
hogere gebieden voor de Noordelijke Lui-
paardkikker. Er zijn maar weinig gebieden 
waar ze sympatrisch voorkomen. Verder 
bio-akoestisch en genetisch onderzoek (dit 
laatste ook aan museumexemplaren) liet 
zien dat het verspreidingsgebied van de 
nieuwe soort zich vermoedelijk uitstrekt 
in de (zeer dichtbevolkte) kuststrook van 
Connecticut tot North Carolina. Conse-
quentie van de nieuwe kikker met zijn bio-
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toopvoorkeur is, dat de biotoopvoorkeur 
van bijvoorbeeld de Zuidelijke Luipaard-
kikker veel beperkter blijkt te zijn.

De nieuwe soort is genoemd: Rana kauf-
feldi, de Atlantic Coast Leopard Frog, als 
terecht eerbetoon aan Carl Kauffeld, die 
de aanwezigheid van een derde soort bijna 
80 jaar geleden voorspelde. Het is jammer 
dat hij dit moment van triomf niet meer 
heeft mogen meemaken. 

De auteurs vermijden overigens bewust 
de discussie of de naam van de Rana voor 
de Noord Amerikaanse kikkers niet zou 
moeten worden vervangen door Lithobates.

Een dergelijke verborgen voorkomende 
soort noemt men een cryptische soort; 
Rana kauffeldi is verborgen gebleven tussen 
de bekende en hier sterk op gelijkende 
Rana pipiens en Rana sphenocephala. Met 
name dankzij de mogelijkheden van de 
genetische analyse, technieken waar Kauf-
feld niet over beschikte, is de ware status 

Feinberg, J.A., C.E. Newman, G.J. Watkins-Colwell, M.D. Schlesinger, B. Zarate, B.R. Curry, H.B. Shaffer 
& J. Burger, 2014. Cryptic Diversity in Metropolis: Confirmation of a New Leopard Frog Species (Anura: 
Ranidae) from New York City and Surrounding Atlantic Coast regions. PLoS ONE 9 (10) : e108213 doi: 
10.1371/journal.pone.0108213. http://wwwplosone.org/article/info/%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pone.0108213

Conant, R & J.T. Collins, 1998. Peterson Field Guides. Reptiles and Amphibians , Eastern/Central North 
America. Houghton Mifflin Company, New York, NY.

Behler, J.L. & F.W. King, 1997. National Audubon Society. Field Guide to North American Reptiles and 
Amphibians. Alfred A. Knopf, New York, NY.

als nieuwe soort alsnog duidelijk gewor-
den. Opvallend is ook dat de soort in een 
dergelijk dichtbevolkt gebied is gevonden. 
Om een idee te geven, de vindplaats op 
Staten Island is slechts op zo’n 15 km 
afstand van het Vrijheidsbeeld. En zo zie 
je maar, je hoeft niet altijd in de tropen te 
zijn om nieuwe soorten te ontdekken, hoe-
wel de verwachting is dat nieuwe ontdek-
kingen in zulke goed geïnventariseerde en 
bestudeerde gebieden al gauw cryptische 
soorten zullen betreffen. De V.S. kennen 
hier enkele voorbeelden van.

Met deze ontdekking is het aantal 
soorten luipaardkikkers in Noord Amerika 
gekomen op negentien, dat is exclusief 
de Pickerel frog. Het is te hopen dat deze 
nieuwe inzichten zullen leiden tot nieuwe 
beschermingsmaatregelen van soort en 
habitat.

Jur ter Borg

Rana kauffeldi

Foto

Rutgers University
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Zoals waarschijnlijk velen onder ons ben ik van 
jongs af in de ban van reptielen en amfibieën en al 
jaren in het bijzonder geboeid door de grote groene 

Europese hagedissen (Lacertidae). De grondslag hiervoor 
ligt in het feit dat mijn oom, dierenarts en docent aan de 
faculteit Diergeneeskunde in Gent (B), reeds in de jaren 
70 van vorige eeuw onder andere met Parelhagedissen 
kweekte. Ik besloot als kind toen twee zaken: net als mijn 
oom ook dierenarts worden en hobbymatig deze prach-
tige dieren te verzorgen. Welnu, gelukkig kwamen beide 
dromen uit. 

Deze middelgrote veelal groen gekleurde halskraaghage-
dissen zijn voornamelijk afkomstig uit Zuid-Europa. Het 
zijn op verschillende vlakken zeer interessante terrarium-
bewoners. Meer bepaald erg actieve dagdieren, zonaanbid-
ders, gemakkelijke eters en geschikt voor een verblijf in het 
buitenterrarium tijdens de zomermaanden. 

Om zich te verdiepen in de natuurlijke biotoop waarin 
deze hagedissen in het wild leven, kan de serieuze lief-
hebber, indien gewenst, nog relatief budgetvriendelijk 
de (gezins)vakantie richting Zuid-Europa ondernemen. 
Dit draagt ertoe bij dat men, eenmaal terug thuis, voor 
de inrichting van het (buiten)terrarium tot een gerichter, 
natuurlijker ogend resultaat kan komen. 

Gezien het feit dat er enkele serieuze liefhebbers op regel-
matige basis fraaie en gezonde nakweekdieren aanbieden, 
kan elke geïnteresseerde terrariaan met het houden van 
deze diersoort beginnen.

De koning onder deze dieren is en blijft volgens mij toch 
de parelhagedis (Timon lepidus, vroeger Lacerta lepida). Ik 
wil graag mijn persoonlijke ervaringen met de verzorging 
en kweek van deze juweeltjes via dit artikel delen.

Persoonlijke ervaringen 
met de verzorging 

en de kweek 
van de Parelhagedis 

(Timon lepidus lepidus)

Bart Spanoghe 
bart.spanoghe@telenet.be

Foto’s van de auteur

ß Halfwas man 

Parelhagedis 

voelt zich reeds 

de koning van het 

terrarium.
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Soortbeschrijving
Deze fraaie soort, de grootste van de 
Europese halskraaghagedissen, waarvan 
ik in dit artikel enkel de nominaatvorm 
beschrijf, heeft in het wild een versprei-
dingsgebied van Zuidwest-Frankrijk tot in 
Portugal en Spanje. De volwassen dieren 
bereiken veelal een lengte van ongeveer 
60-65 cm (KSL) voor wat betreft de man-
netjes en ongeveer 50-55 cm (KSL) voor 
de vrouwtjes. Hiervan bedraagt de niet 
geregenereerde staart echter tweederde van 
de totale lengte. Ze zijn hoofdzakelijk geel-
groen, groen, olijfgroen tot bruingroen ge-
kleurd met fraaie azuurblauwe vlekken op 
de flanken. Dit mooie kleurpatroon wordt 

nog geaccentueerd door stipvormige, al of 
niet min of meer over de romp verspreide 
zwarte pigmentatie. Als de dieren een 
jaar oud zijn is de geslachtsdifferentiatie 
redelijk eenvoudig vast te stellen; de man-
netjes hebben een bredere massievere kop, 
verhoudingsgewijs kortere romp, bredere 
staartbasis, en overduidelijke femoraalpo-
riën vergeleken met de vrouwtjes.

Ze zijn ongelooflijk alert en schuw in 
de vrije natuur en zullen bij voorkeur 
redelijk dicht bij een schuilplaats zonnen 
en fourageren. Schuilplaatsen zijn vaak 
ondoordringbare zeer stekelige struiken en 
heesters (maquis), rotsspleten en verlaten 

Natuurlijke biotoop 

van de Parelhage-

dis in Catalonië, 

Spanje.
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holen van knaagdieren. Hun voedsel-
keuze bestaat hoofdzakelijk uit insecten, 
waarvan verschillende keversoorten op het 
hoofdmenu staan, aangevuld met sprink-
hanen, vlinders, motten, rupsen. Af en toe 
nuttigen ze ook kleine gewervelden, zoals 
knaagdierjongen of uit het nest gevallen 
vogels en rijp fruit. 

Huisvesting
Mijns inziens is het standaardterrarium 
type steppeterrarium met mediterrane 
toets het meest aangewezen. Het spreekt 
voor zich dat men steeds rekening dient 
te houden met de grootte van de dieren. 
Voor enkele jonge dieren zal een bak van 
60×40×40 cm (l×b×h) volstaan, doch 
zodra halfwas dieren het terrarium bewo-
nen, zijn de afmetingen 125×40×50 cm 
(l×b×h) een vereiste. De bak is bij voor-
keur eerder breed dan hoog, aangezien de 
dieren ondanks het feit dat het uitstekende 
klimmers zijn, zich voornamelijk op de 
bodem begeven. Ik heb veel geëxperi-

menteerd met verschillende bodembedek-
kingen en heb zeer goede ervaringen met 
het gebruik van hoogwaardig kunstgras. 
De dieren kunnen er vlot over rennen, de 
voedseldieren echter kunnen zich niet te 
snel verplaatsen en kunnen zich bijgevolg 
niet onmiddellijk verstoppen. De Parel-
hagedissen gebruiken het gras tijdens de 
vervelling als “schuurborstel.” Gedurende 
de paring kan het gewillige vrouwtje zich 
goed positioneren, waardoor naar mijn 
persoonlijke observaties de minder stevige 
beetafdrukken van het mannetje tijdens de 
daad geringere sporen nalaten. Tenslotte 
is dit een zeer dankbaar substraat in het 
kader van de reiniging en ontsmetting van 
de terraria. Je kunt de grasmat eenvoudig-
weg oprollen, naar buiten dragen en daar 
met de tuinslang van alle onreinheden 
ontdoen, nadien even ontsmetten en terug 
in het intussen grondig gepoetste terrarium 
terugleggen. Ik ben ervan overtuigd dat 
dit de infectiedruk (parasieten, bacteriën, 
schimmels) verlaagt. Qua inrichting heb 

Heel soms lukt 

het om een trio 

volwassen parel-

hagedissen bijeen 

te houden.
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ik geleerd dat de volwassen dieren alles 
overhoop halen. Stenen dienen verstandig 
en stabiel gestapeld te worden. Kurkschors 
en wijnranken dienen als schuil- en zit-
plaats en wat betreft beplanting kiest men 
bij voorkeur ofwel zeer sterke mediter-
rane planten of kruiden (tijm, rozemarijn, 
lavendel, heide) of gaat men over op de 
voorhanden zijnde kunststof beplanting 
die tegenwoordig vaak bijna niet meer van 
echt te onderscheiden is. 

Voor wat betreft verlichting en verwar-
ming ga ik als volgt te werk; de terraria 
staan in een onverwarmde kamer en koe-
len bijgevolg redelijk goed af gedurende de 
nacht. Ik maak gebruik van de drie-in-één 
spots, welke licht, warmte en de nodige 
UV-B straling genereren. Per terrarium heb 
ik zo twee lampen hangen. Ik behaal de 
beste resultaten met de 100W Solar Raptor 
lampen en de 70W Bright Sun Desert 
Lucky Reptile lampen met voorschakel-
apparaat. In elke bak staan twee kleine 
keramische potten. Eén die dienst doet als 

voederkom en een andere wordt aange-
wend om de dieren van vers drinkwater te 
voorzien. Van begin mei tot half september 
verhuizen mijn dieren naar het buitenterra-
rium met voorlopig nog dezelfde dimensies 
als het binnenterrarium, doch met een van 
breed metaalgaas voorzien deksel waar-
doorheen het zonlicht, inclusief UV-stralen, 
maximaal tot bij de dieren kan doordrin-
gen. Naar de toekomst toe ben ik van plan 
om een tuinterrarium aan te leggen.

Voeding
Parelhagedissen zijn ongelooflijk goede 
en gulzige eters. In eerste instantie eten 
ze alles wat maar beweegt en niet te 
groot is om binnen te krijgen. Dat gaat 
van ongewervelde dieren, zoals slakken 
en regenwormen over insecten tot kleine 
gewervelde dieren. Ik voeder hoofdzakelijk 
uit de eigen kweek van huis- en steppekre-
kels, aangevuld met dubia’s, wasmotlarven 
en bonenkevers die ik met medeliefhebbers 
uitwissel. Af en toe vul ik hun rantsoen 

Profielfoto van 

vier jaar oud 

mannetje Parel-

hagedis in het 

binnenterrarium.
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aan met meelwormen, rauwe kipfilets-
nippers en allerhande rijp fruit dat met 
mondjesmaat wordt gegeten. Ik verrijk de 
krekels met een vitaminen- en mineralen-
mix welke ik zelf verkrijg door dan weer 
vier in de handel verkrijgbare producten 
te mengen, namelijk: Repti Calcium met 
Vit D3 van ZooMed, Reptivite zonder D3 
van ZooMed, Calcium Supplement for 
Carnivores van Komodo en Miner-all van 
Sticky Tongue Farms. Daarbovenop zal 
ik tijdens de zomermaanden het rantsoen 
steeds aanvullen met biovoer, namelijk 
weideplankton dat duidelijk de voorkeur 
geniet op al het andere voedsel. Ik voeder 
volwassen dieren om de andere dag. Mijn 
pasgeboren jongen krijgen echter dagelijks 
te eten gedurende de eerste zes maanden.

Het drinkwater ververs ik om de drie 
dagen en wordt steeds aangevuld met 
enkele druppels van een vitaminenmix van 
drie in de handel verkrijgbare waterop-
losbare vitaminen, namelijk: Vitamine 

AD aquosum van Davitamon, Reptosol 
van Tetra en Vitamins for Turtles van 
Flamingo.

Zoals te lezen is voeg ik nogal wat 
Calcium- en Vitamine D-supplementen 
toe. Tijdens de jaren heb ik gemerkt dat 
dit essentieel is voor deze dieren en al he-
lemaal onmisbaar tijdens de reproductieve 
periode. Dieren die te weinig hiervan bin-
nenkregen, produceren halfbevruchte, zich 
slecht ontwikkelende legsels en misvormde 
of zwakke jongen die veelal in het ei ster-
ven. Overdosering van deze supplementen 
heb ik nog nooit meegemaakt.

Voorts, om zeker te voldoen aan de 
calciumbehoefte van de dieren, voorzie ik 
in elk terrarium een schaaltje met gemalen 
eierschaal en oestergrit, dat aangewend 
wordt in de legkippensector om de hoog-
productieve hennen voldoende kalk aan te 
reiken.

Mooie close-up 

van de massieve 

kop van een Parel-

hagedis-man.
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Verzorging
Ik probeer vanzelfsprekend het seizoens-
ritme zoveel mogelijk na te bootsen en 
observeer mijn dieren verschillende malen 
per dag. Na de winterslaap, welke ik acht 
weken laat duren door ofwel de hagedis-
sen in een onverwarmd tuinhuis, ofwel 
in een oude frigo aan 6°C te laten over-
winteren, haal ik eerst rond Nieuwjaar 
de mannetjes naar boven en tien dagen 
later de vrouwtjes. Dit eerdere ontwaken 
zou in de natuur ook zo het geval zijn. De 
dagen laat ik via timers stilaan kunstmatig 
lengen en zodra begin/midden mei op de 
kalender is bereikt, verhuis ik de dieren 
naar buiten tot midden september. Nadien 
worden ze binnenshuis gehaald en gaan de 
dieren kunstmatig en gecontroleerd door 
middel van inkorten van de daglengte 
onder de warmtespots zich voorbereiden 
op hun winterslaap, die eind oktober van 
start gaat. De laatste drie weken hebben 
de parels geen eetlust meer en krijgen dan 
enkel nog vers drinkwater ter beschikking 
teneinde de maagdarmtractus maximaal 

te ledigen en zodoende vergisting in het 
spijsverteringsstelsel tijdens de winterslaap 
te vermijden.

Bijzondere en mijns inziens te vermelden 
wetenswaardigheden voor de verzorging 
wens ik verder toe te lichten. Telkens weer 
moet ik vaststellen dat de Parelhagedis-
sen op één of andere manier zich houden 
aan één bepaalde plaats in het terrarium 
waar zij hun ontlasting deponeren. Dat 
maakt het voor de verzorger natuurlijk erg 
makkelijk om de naderhand opgedroogde 
faecaliën te verwijderen. Vervolgens heb 
ik ondervonden dat alle dieren in het ter-
rarium enorm genieten van een mediter-
rane kunstmatige regenbui, veroorzaakt 
door het besproeien met lauwwarm water 
uit een plantensproeier. Meer nog, tijdens 
het voorjaar is dit net de trigger voor mijn 
mannetje om zich voort te planten! De 
hagedissen gaan dan, net zoals een tamme 
vogel, met de ogen dicht zich volledig uit-
gespreid en languit strekken om maximaal 
van hun douchemoment te genieten. Tij-
dens de maanden in het binnenterrarium 

Harmonieus 

koppeltje 

jongvolwassen 

Parelhagedissen, 

genietend van 

licht en warmte.
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zijn alle dieren relatief tam en eten gewillig 
van het aangereikte pincet of uit de vingers 
van de verzorger. Als het late voorjaar, de 
zomer is aangebroken en overgeplaatst in 
het buitenterrarium, is de tamheid nergens 
meer te bespeuren, integendeel. Al snel 
gedragen zij zich allen alsof ze nooit bin-
nenshuis gehouden werden. Men kan ze 
slechts vanaf 4 à 5 meter afstand obser-
veren. Indien men ze van dichterbij wil 
bekijken vluchten ze weg en verschuilen 
zich terstond. Echter, wat in de buitenter-
raria wel opvalt is dat ze daar en enkel 
daar de typische houding, namelijk hoog 
gestrekt op de voorpoten steunend en de 
kop naar de hemel reikend rondspiedend 
zonnen, vertonen! Dit doet vermoeden dat 
ze op die wijze een beter zicht hebben op 
wat rond hen gebeurt en dus mogelijke 
predatoren sneller in de gaten hebben.

Ik heb goede tot zeer goede ervaringen 
met het houden van één koppel in het ter-
rarium. Onlangs heb ik uit nieuwsgierig-
heid tijdens de overplaatsing van binnen- 
naar buitenterrarium een halfwas vrouwtje 
geïntroduceerd en tot nu verhouden deze 
drie dieren zich wonderwel harmonieus. 
Toch is het steeds opletten geblazen. Ooit 
hield ik een koppel Reuzensmaragdhage-
dissen (Lacerta trilineata) samen met een 
koppel Parelhagedissen en dit lukte ook 
redelijk goed. Tot ik merkte dat de eitjes 
door beide soorten vrouwtjes gelegd onbe-
vrucht waren en niet veel later de oorzaak 
hiervan achterhaalde: beide mannen paar-
den met vrouwtjes van de andere soort en 
niet met de vrouwtjes van de eigen soort!

Parelhagedissen en vakantie: Zoals 
iedereen gaan ook wij af en toe eens met 
veel plezier met vakantie. Welnu, voor 
onze parelhagedissen hoeven we dit niet te 
laten zolang de verlofperiode niet langer 
dan ongeveer een week duurt. Eenvoudig-
weg de ruimte half verduisteren door de 
gordijnen neer te laten en de lichten uit te 
schakelen, evenals de centrale verwarming, 
indien van toepassing. Eenmaal thuisgeko-
men alles weer aanschakelen en de dieren 
zitten in een mum van tijd weer rond en 
gezond te zonnebaden op hun lievelings-
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Agenda
1.  Opening
2.  Notulen vorige ALV (14-06-2014)
3.  Jaarverslag secretariaat 2014
4.  Financieel verslag 2014 en begroting 2015
5.  Kascontrolecommissie over het financieel verslag
6.  (Her)verkiezingen bestuursleden 
7. Verkiezingen kascontrole commissie: 

Statutair aftredend: Hilbert van den Boom, kandidaat: 
Mark van IJzendoorn

8. Beleid Lacerta 2015 (voorstel zelfde als 2014)
9. Toekomstvisie Lacerta
10. Ledenaantal
11. Contributie
12. Kwaliteit van:

• het tijdschrift Lacerta
• website / forum
• belangenbehartiging SATO / PVH
• minimale welzijnsnormen

13. Lacerta Bibliotheek
14.  Rondvraag
15.  Datum volgende ALV vergadering 
16.  Sluiting

Programma van de overige activiteiten: 
12:30 – 13:30 Lezing over invasieve exoten (Tonnie 

Woeltjes)
13:30 – 14:15 Lezing over het kweken van reptielen 

(Gerrit Hofstra)
14:30 – 16:00 ALV
16:00 – 17:00 Napraten/afsluiten ALV en overige acti-

viteiten

Zie voor nadere informatie en documenten de 
website van Lacerta: http://www.lacerta.nl

In navolging van voorgaande jaren zal de 
NVHT “Lacerta” ook dit jaar naast de 
ALV een lezing organiseren en mensen de 
mogelijkheid te geven dieren of toebehoren 
(voedseldieren, planten etc) aan te bieden. 
De aan te bieden dieren dienen van te 
voren aangemeld te worden bij Jeroen van 
Leeuwen (secretaris@lacerta.nl). Als je die-
ren aan wil bieden, houd er dan rekening 
mee dat dit alleen eigen nakweekdieren 
mogen zijn en er vanzelfsprekend aan alle 
wettelijke eisen (CITES-papieren) voldaan 
dient te worden. Ben je op zoek naar 
bepaalde voedseldieren? Laat dit dan ook 
even weten, wellicht kunnen we zorgen dat 
deze aanwezig zijn.

Naast de lezing en de ALV is deze dag 
natuurlijk ook bedoeld om een praatje te 
maken met elkaar en het bestuur! Heb je 
bijvoorbeeld vragen over de status van de 
positieflijsten of over hoe wij als vereni-
ging hiermee omgaan, dit is het moment 
om hierover te discussiëren!

De formele ALV start om 14:30 uur. De 
overige activiteiten starten om 12:30 uur. 
Er zullen lezingen gegeven worden over 
invasieve exoten door Tonnie Woeltjes, 
en het kweken van reptielen door Gerrit 
Hofstra.

Wil je meepraten over het bestuur van 
de vereniging en de vereniging (nog) beter 
leren kennen, kom dan op 13 juni naar de 
ALV!

Uitnodiging 
voor de Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 13 juni 2015 om 14.30

MEC te Nieuwegein
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Jaarverslag NVHT Lacerta 2014

Leden
Op 1 januari 2014 hadden wij 686 leden. 
Op 1 januari 2014 bij het begin van de 
73ste jaargang staan er 667 leden geregis-
treerd. Wederom was er sprake van een 
lichte daling van het aantal leden, hoewel 
er al wel 17 nieuwe aanmeldingen zijn 
voor 2015. Er is sprake van een lichte 
stijging in het aantal nieuwe aanmeldingen 
ten opzichte van de laatste jaren, maar dit 
is nog niet genoeg om het ledental con-
stant te houden.

Bestuursraad
Dagelijks Bestuur
Op 1 januari 2014 bestond het dagelijks 
bestuur uit vijf bestuursleden:
• Voorzitter: Vacant 
• Vice-voorzitter: Peter de Koning 
• Secretaris: Jeroen van Leeuwen
• Penningmeester: John Smits
• Algemeen DB-lid: Gerrit Hofstra

Vitale functionarissen
• Hoofdredacteur tijdschrift Lacerta: 

John Smits
• Webredacteur: John Smits
• Ledenadministrateur: Nanette de 

Koning
• PR-functionaris: Vacant
• De dagelijkse financiële administratie 

werd uitbesteed bij administratiekan-
toor Bureau Ins en Outs, te Badhoeve-
dorp.

Werk- en Doelgroepen
Er waren per 1-1-2014 vier werk- en doel-
groepen actief:
• Werkgroep Midden-Nederland (Peter 

de Koning)
• Werkgroep Xenopus (André Hamers)
• Doelgroep Gifslangen (Harold van 

der Ploeg) 
• Doelgroep Slangen (Peter de Koning)

Commissies en diensten:
• Bibliothecaris (Jacques Bastinck)
• Kascontrole (Fred Fleminks, Hilbert 

van den Boom, Arne Hissink)
• Vertegenwoordiger SATO/PVH (Ger-

rit Hofstra)
• Stimuleringsregeling (Wim Ferwerda, 

Yuri Stevens) 

Bovenstaande functionarissen vormden 
samen het algemeen bestuur van de ver-
eniging.

Vergaderingen
DB
Er werden vijf BR-vergaderingen gehouden 
op de volgende data:
• 25-01-2014, Skype
• 29-03-2014, Skype
• 24-05-2014, Skype
• 20-09-2014, Skype 
• 29-11-2014, Skype
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AB
Er werden vier AB-vergaderingen gehou-
den op:
• 22-02-2014, Nieuwegein
• 19-04-2014, Nieuwegein
• 25-10-2014, Nieuwegein
• 20-12-2014, Nieuwegein

ALV
De AL-vergadering is gehouden op 14-06-
2014, Nieuwegein

Landdagen
Er is dit jaar een Lacerta Landdag geor-
ganiseerd in combinatie met de ALV op 
14-6-2014.

SATO-vergaderingen
Zie hiervoor de website

PVH-vergaderingen (WG Amfibieën en 
Reptielen)
Zie hiervoor de website

Vergaderingen Stichting Bibliotheek 
Lacerta
Het bestuur van de Stichting Bibliotheek 
Lacerta vergaderde in 2014 op 20 novem-
ber.

Het bestuur van de Stichting bestond in 
2014 uit:
• Peter Koolmees (voorzitter)
• Jacques Bastinck (penningmeester, 

bibliothecaris)
• Ineke Westerhof (secretaris)
• Roos Goverde (namens de bibliotheek 

diergeneeskunde van de Universiteit 
Utrecht)

• Peter de Koning (namens de NVHT) 
• Peer Zwart (algemeen bestuurslid).

Aanwezigheid op beurzen (wisselende 
samenstelling)
• Houten 13-04-2014
• Nijmegen 18-05-2014
• Houten 12-10-2014
• RAVON-dag 08-11-2014
• Nijmegen 16-11-2014
• Houten 07-12-2014

Mutaties van functionarissen
Bestuursraad
DB-leden:
14-06-2014: Jeroen van Leeuwen is her-
kozen als secretaris, terwijl de voorzitter-
positie vacant is gebleven.
Vitale functionarissen:
14-06-2014: Renske Loogman is toegetre-
den als PR-functionaris. 

Overige functionarissen
Kascontrole:
14-06-2014 (Hilbert van den Boom, Arne 
Hissink, Dennis Oonincx)

Beschouwing 72ste jaargang (2014)
Een vereniging bestaat voor en door de 
leden. Helaas is in 2014 het aantal  leden 
wederom afgenomen. 
Op dat gebied wordt de situatie van de 
vereniging langzaam aan steeds zorgelijker. 
Bij deze dan ook het verzoek naar de leden 
om mee te helpen de vereniging onder de 
aandacht van hobbyisten te brengen. Dit 
behelst dan zowel activiteiten op het vlak 
van sociale media, als ook het uitdragen 
van de belangenbehartiging waar de ver-
eniging zich momenteel sterk voor maakt.

In 2014 is het bestuur uitgebreid met een 
PR-functionaris, wat heeft gezorgd voor 
extra activiteit via social media. Het heeft 
ook geleid tot een toename van het aantal 
nieuwe leden, hoewel er nog steeds een da-
ling zat in het totale aantal leden.

Een belangrijk punt van zorg is de aan-
voer van nieuwe artikelen voor het blad. 
De bulk van de artikelen wordt slechts 
geleverd door een kleine groep leden. 
Om de diversiteit en de continuïteit van 
de aanvoer van artikelen te waarborgen 
is het belangrijk om in de pen te klim-
men. Heb je ervaring met het houden en 
kweken van een mooie soort, of heb je een 
bijzonder gebied bezocht, schrijf het op en 
stuur het naar de redactie! Dan kunnen er 
meer mensen genieten van de artikelen, en 
nieuwe dingen leren.
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De werkgroepen Midden-Nederland en 
Xenopus lijken momenteel weer enigszins 
te groeien in activiteit, echter komt de 
organisatie van activiteiten nog steeds neer 
op enkele, hooggewaardeerde, individuen. 
Beide werkgroepen organiseerden gedu-
rende het jaar een tiental lezingen, waarbij 
het onderwerp varieerde van het houden 
van gekko’s tot verslagen van een scala 
aan reizen, verdeeld over alle continenten. 
De doelgroep gifslangen heeft momenteel 
een continuïteitsprobleem. De activiteit op 
het forum wordt minder, en het vinden van 
nieuwe bestuursleden is een issue.

De inzet van John voor Lacerta is ook 
in 2014 groot geweest. Hij draagt zorg 
en verantwoordelijkheid voor de hoofd-
redactie en de vormgeving van het blad 
dat algemeen gezien wordt als een van de 
kroonjuwelen van de vereniging.

Stichting Bibliotheek Lacerta
De bibliotheek heeft eerste stappen in 
de richting van een samenwerking met 
andere Nederlandstalige verenigingen 
op het gebied van terraristiek gezet. Zo 
lopen de contacten met de NBSV goed, en 
zijn er mogelijk ook andere verenigingen 
geïnteresseerd. Hierdoor zal er misschien 
meer gebruik gemaakt worden van de 
mooie collectie boeken en tijdschriften die 
de bibliotheek in haar bezit heeft.

SATO/PVH
Lacerta nam in 2014 met regelmaat deel 
aan de vergadering van de SATO en van 
het PVH, waardoor zij goed op de hoogte 
blijft van politieke ontwikkelingen en 
haar stem kan laten horen.  Op nationaal 
niveau houdt de overheid zich bezig met 
het aanpassen van wetgeving (zoals de 
invulling van de positieflijsten, deel van de 
Wet Dieren), terwijl er daarnaast interna-
tionaal gekeken  wordt naar wetgeving 
die op onze hobby van toepassing kan 
zijn (wetgeving m.b.t. potentieel invasieve 
soorten).

Momenteel is natuurlijk het opstellen van 
de positieflijsten voor huisdieren verreweg 
de belangrijkste zaak waar de vereni-
ging zich mee bezig houdt, gekanaliseerd 
via het PVH. De eerste zoogdierenlijst 
is inmiddels in werking gesteld, verdere 
invulling zal later dit jaar volgen. Wan-
neer de reptielenlijst ingevuld zal gaan 
worden is nog niet duidelijk, maar het 
is wel uitermate belangrijk om hier als 
vereniging bovenop te blijven zitten en 
zoveel mogelijk te proberen de overheid 
voor te blijven. Zo kan het schrijven van 
artikelen over het houden en kweken van 
verschillende soorten worden meegenomen 
in de beoordeling van de houdbaarheid 
van soorten, wat dus een extra reden is om 
in de pen te klimmen en de ervaringen op 
papier te zetten! 

Een belangrijk punt voor Lacerta is dat er 
meer openheid gegeven moet worden aan 
wat de vereniging in deze belangenbeharti-
ging doet, en wat de huidige stand van za-
ken is. Hier zal meer werk verricht moeten 
worden, en dit zou ook een reden kunnen 
zijn voor meer mensen om lid te worden 
van de vereniging. Hier wordt momenteel 
dan ook hard aan gewerkt.

Lacerta was ook dit jaar weer vertegen-
woordigd op de RAVON-dag en ook op 
de reptielenbeurzen in Houten en Nijme-
gen was er een vertegenwoordiging van 
de vereniging aanwezig, in wisselende 
samenstelling. 

Concluderend kan gesteld worden dat 
alhoewel de continuïteit van de vereniging 
vooralsnog niet direct in het geding is er 
verscheidene punten van zorg zijn. De 
belangrijkste punten zijn: 1) het aantal 
leden dat zich actief voor de vereniging 
in zet, 2) het dalende ledenaantal, en 3) 
de voorgenomen wet Dieren, die mogelijk 
serieuze beperkingen zal gaan stellen aan 
de soorten die in Nederland gehouden 
mogen worden.

Het dagelijks bestuur
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plekjes. Ik denk dat een vakantieweek als 
dusdanig georganiseerd voor de dieren 
in de vrije natuur gelijk staat aan een 
regenweek, die evengoed, doch iets minder 
vaak, in mediterrane streken kan voorko-
men als in ons koude kikkerland. 

Kweek
Ongeveer een maand na de winterslaap 
gaan de dieren vervellen en begint het 
mannetje zich daadwerkelijk te interes-
seren voor en op te dringen aan zijn dame. 
Eerst zal deze de toenaderingen allesbe-
halve gewenst vinden en ofwel de man 
afwijzen ofwel wegvluchten. Na enkele da-
gen echter blijft ze liggen en zal ze de man 
toelaten. De eigenlijke paringsdaad duurt 
circa 10 tot 20 minuten. Nadien sleept het 
mannetje nog even met de cloaca over het 
bodemsubstraat en gaan beide dieren over 
tot de orde van de dag. Zoals ik eerder 
beschreef kan een kunstmatige regenbui 
een paring triggeren. Zo’n drietal weken 
later en na een onverzadigbare eetlust 
zal het vrouwtje plots ophouden met 
eten. Dit is logisch, aangezien ze een buik 

propvol eieren tot in de borstholte moet 
meesleuren en er voor de maag en darmen 
amper nog plaats in dat kleine hagedissen-
lichaam vrij is. Ze zal onrustig met enorm 
gezwollen buik door de bak struinen. 
Elke liefhebber weet dat het moment van 
eileggen dan gekomen is. Ik plaats een 
zeer grote ronde keramieken pot van 20 
cm doorsnede en 10 cm hoog, die aange-
wend wordt om kippen te voederen, in het 
terrarium. Deze vul ik met relatief vochtig 
rijnzand en dek ik af met een stuk platte 
kurkschors of leisteen. Binnen een mum 
van tijd zit mevrouw erin te graven en te 
graven. Dit gedurende anderhalve tot twee 
dagen. Meestal legt ze haar eieren pas ’s 
nachts of vroeg in de morgen en graaft 
ze nadien zorgvuldig de legplaats weer 
dicht. Dan gaat ze bovenop of dichtbij de 
legplaats zitten en verdedigt in zekere zin 
de legplaats. Niet alleen de medebewoners 
van het terrarium, ook de geïnteresseerde 
terrariaan wordt door het blazende en 
dreigende vrouwtje afgeschrikt.

Deze broednijd kan soms tot agressief 
gedrag binnen de bak leiden. Het is dan 

Een hoogdrachtig 

vrouwtje zal twee 

dagen voor de 

eiaflegging niet 

meer eten.
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soms aan te raden om de Parelhagedis-
vrouw na het afleggen even voor enkele 
dagen in een andere bak over te plaatsen. 
Wellicht vertoont de Parelhagedis dit ge-
drag om ervoor te zorgen dat soortgenoten 
niet hun vers gelegde eitjes gaan opzoeken 
en verorberen. Ik neem, zodra ik mijn 
parelvrouwtje bovenop of in de omgeving 
van de legplaats met ingevallen buik zie 
zitten, de volledige legbak weg en kan dan 
rustig en ongestoord op zoek gaan naar de 
eitjes. Deze bevinden zich meestal onder-
aan op de bodem en kunnen al dan niet 
in een cluster (tros) aan elkaar hangen. 
Omdat ik heel wat lectuur in verband met 
uitbroeden van eieren doorgenomen heb, 
haal ik steeds erg omzichtig de eieren, die 
meestal spierwit zijn, mooi rond met een 
leerachtige schaal, uiteen en leg die over 
in een bakje met vochtig substraat. Dit 
kan ofwel vermiculiet zijn, ofwel voch-
tig rijnzand. Vervolgens wordt dit bakje 
overgeplaatst in een broedstoof. Ik gebruik 
beroepshalve een verwezen broedstoof van 
het merk Binder (B28), waar normaal 
gezien laboratoria de groei van bepaalde 

bacteriologische stammen mee nagaan. 
Mijn incubator zorgt voor een zeer gunstig 
(>90%) uitkipresultaat. De hoofdopdracht 
is om niet aan een te hoge temperatuur te 
willen uitbroeden. 26°C is een erg mooie 
temperatuur welke men constant kan aan-
houden, ofwel ’s nachts terugzakken tot 
kamertemperatuur. Indien men constant 
26°C aanhoudt zullen de eitjes rond de 
negentigste dag beginnen te “zweten”. Eén 
of twee dagen later snijdt het jong met de 
eitand de eischaal open, blijft nog circa 24 
uur rustig zitten, terwijl het de dooierrest 
verder absorbeert en vervolgens zal de 
broedstoof zich uitstekend lenen tot cross-
terrein voor een springlevend, hyperactief, 
kerngezond jong. Wat betreft de relatieve 
vochtigheidsgraad ben ik voorstander van 
een redelijke tot zeer vochtige omgeving. 
Met andere woorden: er mag gerust con-
dens op de wanden en de voorruit van de 
incubator zichtbaar zijn. De belangrijkste 
factor is echter de incubatietemperatuur 
en de uitgebalanceerde voeding die het 
vrouwtje in de weken vooraf tot zich kon 
nemen. Hoe hoger de uitbroedtempera-

Jongen worden 

bij voorkeur in 

groep opge-

kweekt. Hierdoor 
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socialer en ver-
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tuur, dus bijvoorbeeld hoger dan 30°C, 
hoe zwakker de jongen en hoe vaker men 
bepaalde morfologische afwijkingen vast-
stelt. Inderdaad, de jongen zullen sneller 
ter wereld komen, maar zijn relatief klei-
ner, zwakker en vaker misvormd. Opgelet, 
het is niet omdat er enkele dagen verstrij-
ken nadat het eerste jong uitkipte, dat de 
andere diertjes problemen hebben. Ik heb 
zelfs legsels waar het laatste parelhagedisje 
zeven dagen na het eerste uitkipte. Volgens 
mij heeft deze spreiding te maken met een 
verhoogde overlevingskans. Indien ze allen 
op hetzelfde moment uit het legsel zouden 
tevoorschijn komen, heeft een mogelijke 
predator het wel erg gemakkelijk. 

Indien de dieren onder goede om-
standigheden worden gehouden zal zo 
ongeveer een week na de eileg de man 
weer interesse in zijn partner vertonen. 
Enkele dagen later paren de dieren weer 
en een maand na het eerste legsel vindt er 
een tweede plaats. Nog een maand later 
kan er een derde bevrucht legsel worden 
opgegraven. De aantallen eieren per legsel 

variëren bij mij tussen 7 (eerste legsel) en 
15 stuks, maar het spreekt voor zich dat 
dit persoonlijke waarnemingen zijn. 

De opkweek van de jongen is relatief 
eenvoudig; Hou ze in een zo hygiënisch 
mogelijk bakje met een licht/warmtespot, 
geef ze dagelijks voer naar de maat van het 
bekje en stel steeds zuiver drinkwater ter 
beschikking. Indien de diertjes uit het ei 
komen gedurende de zomermaanden, laat 
ze dan maximaal genieten van de natuur-
lijke zonnestralen in een buitenterrarium.

Na vier tot zes maanden kan je rede-
lijkerwijze het geslachtsonderscheid met 
zekerheid vaststellen en ben je klaar om 
andere liefhebbers te verblijden met één of 
meerdere erg attractief hagedisjes…

Ziektes
Als dierenarts met een passie voor hagedis-
sen zou ik hier een massa dierziektes kun-
nen neerschrijven. Toch houd ik het echter 
slechts bij de twee meest voorkomende. 
Ten eerste: traumata of verwondingen en 
breuken. Deze kunnen zich voordoen door 

Drie maanden oud 

Parelhagedisje na 

twee maanden 

buitenterrarium, 

gevoederd met 

weideplankton.
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Summary

Pearls in the terrarium

Personal experiences concerning the husbandry and breeding of 

the Ocellated lizard (Timon lepidus lepidus)

The author keeps and breeds several big green lizard species. But 

his favourite one is Europe’s biggest, the Ocellated lizard, also 

called Eyed lizard and in Dutch Pearl lizard (Timon lepidus lepidus). 

He describes the species briefly and explains how he keeps them 

in captivity, having very good results with hygienic artificial grass 

on the bottom of the terrarium. Feeding, including vitamin D, 

Calcium and mineral supplements, and lighting, including UV-B, is 

explained in detail. Reproduction, including hibernation, mating, 

laying an incubation of eggs is discussed.

Attention is given to the two main health-problems i.e. parasitic 

blood-mites and injuries.

Finally he recommends this beautiful and attractive lizard, for 

both the room terrarium as well as the garden/outdoor terrarium, 

to any serious, motivated hobbyist.
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een slecht ingericht terrarium, waardoor 
de dieren ofwel gekneld geraken tussen 
stenen en andere zwaardere elementen, 
ofwel door agressief gedrag meestal van 
het mannetje. Beide oorzaken kan men 
vermijden door goed terrariumhouder-
schap. Wat betreft onverdraagzaamheid is 
en blijft het een kunst zeer goed te obser-
veren en veelal lukt het beter een nieuwe 
man te introduceren bij een reeds aan het 
terrarium gewende vrouw dan omgekeerd. 
Wonden laat ik meestal zoveel mogelijk 
ongemoeid, maar ik zet het slachtoffer wel 
voor een tijdje apart in een relatief droog 
quarantaineterrarium. Op deze wijze heb 
ik persoonlijk nog nooit ontstekingen na 
bijtwonden bij mijn dieren waargenomen.

De tweede ziekte, niet alleen bij hagedis-
senhouders gevreesd, zijn bloedmijten. De 
enige oplossing die ik tot op heden toepas 
is de volgende: zodra ik ergens een mijt be-
speur, neem ik een met het actieve bestand-
deel Fipronil (o.a. merknaam Frontline) 
gedrenkt oorwattenstaafje en bestrijk 
daarmee de rug, bovenzijde van de staart, 
de oksels en liesstreek van de dieren uit het 
respectievelijke terrarium. Dit herhaal ik 
na een week, terwijl de dieren intussen in 
een quarantaineterrarium verblijven en de 
eigenlijke bak grondig gereinigd en ont-
smet wordt. Normaal gezien is met deze 
behandeling de bloedmijt vernietigd.

Besluit
Ik denk dat deze korte en zeer vulgarise-
rende uiteenzetting elke geïnteresseerde en 
mogelijk startende liefhebber een duidelijk 
beeld verschaft over het houden, verzorgen 
en kweken van de Parelhagedis. Ik ben 
ervan overtuigd dat wie meer wil weten 
en verdere informatie wenst te vergaren 
aan de hand van de literatuurlijst en via 
het internet zeker aan zijn of haar trekken 
komt. Mijn voornaamste doelstelling is 
echter elke medeterrariaan erop te wijzen 
dat men helemaal niet ver hoeft te zoeken 
om een ongelooflijk levendige en attrac-
tieve hagedis te verzorgen die met recht en 
rede als een pareltje in eenieders terrarium 
kan en mag glinsteren…!
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Cyrens berghagedis 
(Iberolacerta cyreni): 

een verhaal met een staartje
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Hagedissoorten die behoren tot het 
geslacht Iberolacerta komen voor in 
berggebieden in West-Europa. Hoewel de 
verschillende Iberolacerta-soorten soms 
sterk lijken op andere soorten kleine 
hagedissen in hetzelfde verspreidingsge-
bied, onderscheiden Iberolacerta-soorten 
zich door hun levenswijze, het verschil in 
grootte tussen de geslachten (waarbij de 
vrouwtjes over het algemeen groter zijn) 
en specifieke karakteristieken van hun 
chromosomen (Odierna et al., 1996). 
Het verspreidingsgebied van de meeste 
Iberolacerta soorten is over het algemeen 
klein en beslaat gewoonlijk maar enkele 
bergketens. Alleen de gefragmenteerde 
verspreidingsgebieden van I. monticola in 
Portugal/Spanje en I. horvathi in Kroatië 
en omliggende gebieden zijn beduidend 
groter dan van de overige Iberolacerta-
soorten.  In de Pyreneeën komen drie vrij 
somber gekleurde soorten voor (Iberola-
certa aranica, I. bonnali en I. aurelioi), die 
qua uiterlijk aan gewone muurhagedissen 
doen denken.  Meer naar het oosten komt 
een eveneens sterk op muurhagedissen 
lijkende soort (I. horvathi) voor in berg-
gebieden van Italië, Oostenrijk, Slovenië 
en Kroatië. Het Iberische schiereiland 
herbergt de vier meer kleurrijke soorten 
(I. monticola, I. galani, I. martinezricai en 
I. cyreni ). In dit artikel wil ik mij beper-
ken tot Cyrens berghagedis (I. cyreni), 
aangezien ik deze soort een aantal jaren 
langdurig en in grote aantallen heb kun-
nen observeren in het wild.

Beschrijving
Cyrens berghagedis is met een lichaams-
lengte van maximaal 80 mm net iets groter 
dan een gewone muurhagedis (Podarcis 
muralis). De mannetjes zijn zeker in het 
voorjaar over het algemeen wat kleur-
rijker dan de vrouwtjes, met een groen 
gemarmerde bovenzijde, soms wat blauwe 
vlekjes op de buitenste buikschilden en 
een witte onderzijde. De subadulten en 
de meeste vrouwtjes zijn bruin van kleur, 
maar sommige volwassen vrouwtjes 
zijn net zo mooi groen als de mannetjes. 

Juvenielen hebben een grijs/bruin lichaam 
met een prachtige blauw/groene staart, die 
in hun tweede levensjaar omkleurt naar 
bruin. Zowel de lichaamskleur als het don-
kere patroon op de rug is afhankelijk van 
het biotoop waar de dieren leven. Op plek-
ken waar de rotsen overgroeid zijn met 
felgroen gekleurde korstmossen (Rhizo-
carpon geographicum), zoals in de Siërra 
de Gredos en de hogere gedeeltes van 
de Siërra de Guadarrama, worden meer 
groen gekleurde exemplaren gezien dan op 
locaties met alleen rotsen en zand. Zelfs de 
grootte van de zwarte vlekjes op de rug is 
aangepast aan de rotsen waarop deze ha-
gedissen leven. Dieren die op granietrotsen 
met grote kristallen leven, hebben grotere 
vlekken op de rug dan dieren op rotsen 
met kleinere kristallen (Perez-Mellado 
et al., 1993). Op basis van verschillen in 
lichaamsbeschubbing zijn twee ondersoor-
ten van Cyrens berghagedis beschreven 
(Aribbas, 2010): I. cyreni castiliana  (Siër-
ras de Gredos en Béjar) en I. cyreni cyreni 
(Siërra de Guadarrama). Uit meer recent 
onderzoek blijkt echter dat hiervoor op 
genetisch niveau geen overtuigend bewijs 
is (Carranza et al., 2004). 

Verspreidingsgebied 
De verspreiding van Cyrens berghagedis is 
beperkt tot een deel van het zogenaamde 
Sistema Central, een enorme bergketen die 
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uit verschillende individuele gebergten (de 
zogenaamde Siërra’s) bestaat en in centraal 
Spanje en Portugal van oost naar west 
loopt. De gebergten van het Sistema Cen-
tral herbergen verschillende Iberolacerta-
soorten, die echter nooit samen in één 
gebergte voorkomen. Cyrens berghagedis 
komt alleen voor boven de 1600 meter 
(Martin & Salvador, 1997; Monaste-
rio et al., 2010) in het meest oostelijke 
deel van het Sistema Central, bestaande 
uit Siërra’s de Béjar, Gredos en Guadar-
rama. Daarnaast komt de soort nog voor 
in kleine aantallen op nabijgelegen bergen 
buiten deze Siërra’s.  Carranza et al. 
(2004) voeren aan dat de competitie met 
en expansie van muurhagedissen (Podarcis 
species) er toe heeft geleid dat het versprei-
dingsgebied van berghagedissen gekrom-
pen is en ze nu alleen op grote hoogtes 
voorkomen, daar waar Podarcis soorten 
niet goed gedijen. Onder semi-natuurlijke 
omstandigheden in het laboratorium werd 
er echter geen competitief gedrag waarge-

nomen tussen Cyrens berghagedis en de 
gewone Muurhagedis (Podarcis mura-
lis), wat erop duidt dat andere factoren 
mogelijk een rol spelen bij de strikt alpine 
verspreiding van berghagedissen (Mo-
nasterio et al., 2010). Het voorkomen 
van Cyrens berghagedis op alleen grote 
hoogte heeft aanzienlijke consequenties 
en leidt tot een kort activiteitsseizoen van 
maximaal 5-6 maanden per jaar. Hierdoor 
kunnen de hagedissen slechts één legsel per 
jaar produceren (Elvira & Vigal, 1985). 

Eigen waarnemingen
Mijn waarnemingen aan Cyrens bergha-
gedis zijn steeds gedaan in juni gedurende 
vier jaren (2010-2013) en beperken zich 
tot de Siërra de Gredos. Aangezien juni 
de voortplantingstijd is, heb ik de dieren 
altijd in voortplantingskleuren gezien. In 
eerste instantie dacht ik dat alle volwassen 
mannetjes groen waren en alle volwassen 
vrouwtjes bruin. Echter, nadat ik twee 
groene individuen onder dezelfde kleine 
steen zag wegvluchten, iets wat twee man-
netjes niet snel zullen doen, besefte ik dat 
een deel van de volwassen vrouwtjes net 
zo mooi groen gekleurd was als de manne-
tjes. Deze groene kleur lijkt bijzonder veel 
op de kleur die de korstmossen hebben die 
een groot deel van de  granietwanden van 
het Gredos gebergte heldergroen kleuren. 
Mijn eerste waarnemingen aan Cyrens 
berghagedis deed ik op een hoogte van 
1800 meter. Hier zag ik de hagedissen 
slechts sporadisch en alle individuen waren 
groene mannetjes. Op de weg naar boven 
toe werden de dieren steeds talrijker en bo-
ven de 2100 meter hoogte konden ze zeer 
algemeen zijn met meerdere individuen 
(mannetjes, vrouwtjes en juvenielen) per 
vierkante meter. Onderlinge agressie heb 
ik nooit waargenomen, ondanks dat de 
hagedissen in grote dichtheid voor kunnen 
komen. Opmerkelijk was dat de dieren 
ook nauwelijks schuw waren, bereidwil-
lig poseerden voor mijn camera en soms 
zelfs over mijn voeten liepen als ik even 
stilhield. Tijdens het bezoek in juni 2010 
lag er nog onverwacht veel sneeuw in het 

De meeste vol-

wassen vrouwtjes 

zijn bruin met 

zwarte vlekken 

op de rugzijde die 

doorlopen over de 

primaire staart.
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De meeste man-

netjes zijn groen 

maar de hoeveel-

heid zwarte 

tekening op de 

rug varieert. 
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hooggebergte, wat het lopen met alleen 
open sandalen niet echt prettig maakte. 
Voor de hagedissen was de aanwezigheid 
van sneeuw echter geen enkel probleem. 
De dieren waren overal actief en maakten 
gebruik van rotsen die net sneeuwvrij wa-
ren. Er werden vier grootte klassen gezien: 
juvenielen, die het jaar daarvoor waren 
geboren en nog een blauwe staart hadden, 
twee klassen nog bruine subadulten en de 
volwassen exemplaren. Dit houdt in dat 
de volwassen hagedissen minimaal drie 
winters doorstaan hebben. 

Naast de berghagedis komen in de Si-
erra de Gredos nog een flink aantal andere 

hagedissoorten van het geslacht Lacerta 
voor (Peek, 2011). Aan de noordkant van 
het gebergte komt een opmerkelijk kleine 
vorm van de Parelhagedis (Timon lepidus) 
voor, de Spaanse smaragdhagedis (Lacerta 
schreiberi), de Muurhagedis (Podarcis 
guadarramae) en de Algerijnse zandloper 
(Psammodromus algirus). Van de Algerijn-
se zandloper, die aan de zuidkant van het 
gebergte zeer algemeen is, zag ik slechts 
sporadisch individuen in de meer lager 
gelegen gedeeltes. De Parelhagedis en de 
Muurhagedis waren algemeen in geschikte 
biotopen tussen 1300 en 1600 meter, de 
Spaanse smaragdhagedis is te vinden van 
1300 tot 1800 meter en werd regelmatig 
gezien naast de berghagedis. De hoogtever-
spreiding en overlap in verticale versprei-
ding voor de verschillende soorten Lacer-
tidae voor de noordzijde van de Siërra de 
Gredos is schematisch weergegeven in één 
van de afbeeldingen. In juni 2013 zag ik 
op 1600 meter hoogte een paartje bergha-
gedissen op stenen direct aan de oever van 
een snelstromende beek met smeltwater. 
Deze dieren vormden duidelijk een paartje 
en bleven de uren dat ik ze kon observeren 
steeds dicht bij elkaar. Op grotere hoogtes, 
waar de dieren in hogere dichtheden voor-
komen, heb ik deze paarvorming nooit zo 
duidelijk geobserveerd. Mogelijk dat de 
berghagedissen bij lage dichtheden paartjes 

Close-up van een 

volwassen man-

netje.

De groene kleur 

van de manne-

tjes en sommige 

vrouwtjes lijkt 

sterk op die van 

de korstmossen 

die op de granie-

trotsen groeien.
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vormen, om zo verzekerd te zijn van een 
partner gedurende de voortplantingstijd. 
Een filmpje waarop de gedragingen van 
dit paartje berghagedissen zijn te zien is 
geüploaded  naar YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v=Tgm8JiIvIH0). Het 
blijkt echter dat berghagedissen niet zo 
monogaam zijn als het filmpje lijkt aan te 
geven. Met behulp van DNA-onderzoek 
is gebleken dat ongeveer 50 procent van 
de legsels door meerdere mannetjes is 
bevrucht, terwijl individuele mannetjes 
de legsels van meerdere vrouwtjes kun-
nen bevruchten (Salvador et al., 2007). 
Enkele tientallen meters van het gefilmde 
paartje vandaan zag ik ook Muurhagedis-
sen, Parelhagedissen en Spaanse smaragd-
hagedissen, wat erop duidt dat er rond de 
1600 meter hoogte een beperkte overlap 
kan zijn in de verticale verspreiding tussen 
deze vier soorten. 

Cyrens berghagedis, afkomstig van de 
Siërra de Guadarrama, legt 4-9 eieren per 
legsel (Elvira & Vigal, 1985). Legsels van 
drie vrouwtjes van de Siërra de Gredos 
bestonden uit elk zeven eieren (eigen 
waarnemingen). Deze eieren kwamen bij 
27oC al na 29 dagen uit. Deze ongekend 
korte incubatietijd kan worden verklaard 
door specifiek gedrag van berghagedissen. 
De vrouwtjes dragen de eieren gedurende 
ongeveer één maand met zich mee en zet-
ten deze pas af in de grond als de embryo’s 
zich al enigszins ontwikkeld hebben (Amo 
et al., 2007). Dit heeft als voordeel dat 
de vrouwtjes de eieren een tijd met zich 
meedragen en deze zo aan de warmte van 
de zon kunnen blootstellen, wat in hun 
relatief koude biotoop en korte activiteits-
periode een voordeel kan zijn. Bij lagere, 
meer natuurlijke, incubatietemperaturen 
doen de eieren er echter aanzienlijk langer 
over om uit te komen, ongeveer 50 dagen 
(Elvira & Vigal, 1985).

Staartbreuken
Tijdens het ordenen van mijn foto’s, die 
ik tijdens mijn tochten door de Siërra de 
Gredos had gemaakt, viel het mij op dat 
vrijwel alle volwassen berghagedissen 

Sporadisch worden ook groene vrouwtjes gezien. De omtrek van de eie-

ren, die ongeveer een maand lang door het vrouwtje worden vastgehou-

den voordat ze gelegd worden, is duidelijk waarneembaar.

In de paartijd zijn soms een groot aantal littekens te zien op de buik van 

de volwassen vrouwtjes, deze worden veroorzaakt door het vastbijten 

van de mannetjes in de flank van de vrouwtjes gedurende de paring.
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een staart hadden die al eens gebroken 
was geweest en weer geregenereerd (een 
zogenaamde secundaire staart). Secundaire 
staarten zijn duidelijk te herkennen aan de 
afwijkende kleur en structuur van het ge-
regenereerde staartdeel. Op foto’s van 27 
hagedissen waarop de staart goed te zien 
was, zag ik slechts bij drie dieren (=11%) 
een primaire, nooit eerder gebroken staart.  
Op het internet kon ik nog eens 43 foto’s 
van individuele Cyrens berghagedissen 
vinden, waarop ik dit kon beoordelen, en 
dit gaf slechts zes dieren (=14%) met een 

primaire staart. De mogelijkheid om de 
staart af te werpen is een effectief verde-
digingsmechanisme, wat wijdverspreid is 
onder hagedissoorten. Een roofdier dat een 
hagedis belaagt, blijft op deze manier met 
een (stuk) hevig kronkelende staart achter, 
terwijl de hagedis probeert te ontkomen. 
Ondanks dat dit een doeltreffende manier 
is om aan roofdieren te ontsnappen, 
heeft het verlies van de staart een aantal 
belangrijke nadelen voor de hagedis. Zo 
kunnen hagedissen zonder staart minder 
snel lopen, hebben een lagere sociale status 

Juvenielen heb-

ben een blauw/

groene staart die 

in het tweede le-

vensjaar omkleurt 

naar bruin.

Een mannetje 

waarbij de gehele 

primaire staart 

afgebroken is. De 

korte secundaire 

staart geeft aan 

dat het regene-

ratie proces nog 

maar net op gang 

is gekomen.
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en minder nakomelingen. Verder is de 
kans dat staartloze berghagedissen bij een 
volgende  ontmoeting met een roofdier 
wederom ontkomen aanzienlijk kleiner 
(Martin & Salvador, 1993). De mate 
waarin een hagedis(soort) geneigd is om 
de staart te amputeren bij gevaar is mede 
afhankelijk van de zogenaamde predatie-
druk: is deze hoog, dan heeft een groot 
deel van de hagedissen een secundaire 
staart, is deze laag dan zullen de meeste 
dieren een primaire staart hebben. Het 
door mij geobserveerde percentage van 
ongeveer 90 procent secundaire staarten 
bij Cyrens berghagedis doet dus sterk 
vermoeden dat de predatiedruk hoog is. 
Onderzoek naar percentage staartbreuken 
in vijftien andere kleine Lacerta soorten 
laat zien dat deze kan variëren van 28 
procent voor de Skyros muurhagedis 
(Podarcis gaigeae), tot 68 procent voor de 
Taurische muurhagedis (Podarcis tauricus). 
Verder blijkt dat het wel of niet voor-

komen van adders in het leefgebied van 
hagedissen de enige belangrijke factor is 
die het percentage staartbreuken bepaalt 
(Pafilis et al., 2009).  Deze gifslangen 
kunnen tijdens een aanval op een hagedis 
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al een dodelijke dosis gif afgeven via de 
staart, ook als deze maar licht verwond 
wordt. Door de gewonde staart vervolgens 
snel af te werpen voorkomt de hagedis 
dat het gif de vitale organen bereikt. Het 
buitengewoon hoge percentage (±90%) 
secundaire staarten bij Cyrens berghagedis 
geeft dus aan dat de soort onderhevig is 
aan predatie door adders. In de Siërra de 
Gredos komt inderdaad een adder (Vipera 
latastei) voor, waarvan bekend is dat deze 
hagedissen eet. Tijdens mijn tochten heb 
ik deze Wipneusadder op relatief grote 
hoogte (1800 meter) kunnen observeren. 
Het is daarom aannemelijk dat deze adder 
verantwoordelijk is voor het hoge percen-
tage secundaire staarten van de volwassen 
berghagedissen.

Biotoop van de berg-

hagedis op ongeveer 

1800 meter hoogte. 

Op deze hoogte 

komt de berghagedis 

nog samen met de 

Spaanse smaragd-

hagedis voor.

Op 2100 meter 

hoogte is de berg-

hagedis de enige 

aanwezige hagedis-

soort.

Zelfs in juni kan 

er nog sneeuw 

voorkomen in het 

leefgebied van de 

berghagedis. Soms 

werden de dieren 

gezien op rotsen die 

nauwelijks sneeuw-

vrij waren.

Conclusie
De acht soorten West-Europese berghage-
dissen van het geslacht Iberolacerta leven 
op hoogtes tussen de 1600 en 3000 meter 
boven zeeniveau in de Pyreneeën, Kro-
atië en omliggende gebieden, en op het 
Iberische schiereiland. In dit artikel heb 
ik getracht een beeld te schetsen van één 
soort: Cyrens berghagedis (Iberolacerta 
cyreni), wat betreft voorkomen, gedrag, 
voortplanting en predatie. Het blijkt dat 
deze berghagedis een aantal bijzondere 
aanpassingen laat zien die het bestaan van 
de soort onder voor reptielen uitdagende 
leefomstandigheden mogelijk maakt.
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Summary

Cyren’s rock lizard 
(Iberolacerta cyreni): 

a tale with a tail

The genus Iberolacerta consists of eight alpine 

lizard species from the Iberian Peninsula, the 

Pyrenees and Dinaric chains. In this article 

the author focuses on one species; Cyren’s (or 

Carpetane) rock lizard which occurs in moun-

tain ranges of the Eastern part of the Sistema 

central (Spain). Observations on this particular 

rock lizard were made in June during the years 

2010-2013 in the Sierra de Gredos, and com-

pared with data from literature. Details about 

distribution, behavior, reproduction and preda-

tion are presented. Special attention was given 

to the high frequency of autotomized tails that 

was observed in the adult rock lizards .

Verticale verspreiding van de vier algemeen voorkomende hagedis-

soorten op de noordzijde van het Gredos gebergte. De muurhagedis 

en parelhagedis beperken zich tot de lager gelegen gedeeltes. Rond de 

1600 meter kunnen alle vier de soorten naast elkaar voorkomen. Boven 

de 1600 meter komen alleen nog de Spaanse smaragdhagedis en de 

berghagedis voor. Boven de 1800 meter worden alleen nog berghage-

dissen gezien.

lacerta73-2binn.indd   83 06/05/15   12:14



positieflijst

Positieflijst
historie en stand van zaken

Historie

Tachtiger jaren

Al in de tachtiger jaren, bij de voorberei-
dingen voor de Gezondheids- en Welzijns-
wet voor Dieren (GWWD), komen de 
Positief- en Negatieflijsten aan de orde. 
Dat leidde per 24 september 1992 tot de 
GWWD met daarin artikel 33:

• aangewezen soorten of categorieën

• eventueel voorwaarden aan de houderij 

Deze regelgeving is nu opgenomen in de 
Wet Dieren.

2006

Na een lang onderhandelingsproces 
tussen diverse stakeholders publiceert de 
RDA de eerste positieflijsten. In eerste 
instantie leken deze lijsten een goed 
compromis te vormen; niemand was 
echt blij, maar de lijsten leken redelijk.

Deze lijsten ondervinden echter veel 
kritiek vanuit de dierenrechtenorgani-
saties die de lijsten te lang en te weinig 
gemotiveerd vinden. De lijsten worden 
nooit in werking gebracht.

84 Lacerta  Nummer 2 Jaargang 73
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In de westerse wereld wordt de ge-
dachte dat dieren niet zomaar dingen 
zijn waarmee je mag handelen zoals 

je goeddunkt (met andere woorden een 
eigen intrinsieke waarde hebben) inmid-
dels zeer breed gedragen. Iedereen is het er 
over eens dat je als je een dier verzorgt, je 
dan ook verantwoordelijk bent voor het 
welzijn van dat dier. Over de haalbaar-
heid en wenselijkheid van het houden van 
dieren verschillen de meningen. Grofweg 
kan deze visie in twee sterk verschillende 
meningen worden opgedeeld:

• Elk gebruik van een dier zou verboden 
moeten worden. Een dier heeft een ei-
gen waarde en gevoelens, die eigenlijk 
uitsluitend vervuld kunnen worden in 
de oorspronkelijke wilde situatie. Een 
dier heeft rechten.

• Houders moeten dieren goed verzor-
gen. Indien een dier verzorgd wordt 
op een wijze die voldoet doet aan de 
behoeften van het dier is daarmee 
sprake van een situatie waarbij het 
gebruik van het dier acceptabel is. Er 
is sprake van een goede match tussen 

Gerrit Hofstra 
info@hofstramilieu.nl

19-06-2008: Het ANDIBEL arrest

Naar aanleiding van de invoering van een positieflijst wordt bezwaar gemaakt en worden 
vragen gesteld aan het Europese hof. De belangrijkste vragen zijn:

• Is een positieflijst in overeenstemming met het Europese vrijhandelsrecht?

• Op welke gronden mag een positieflijst worden opgesteld en hoe moet die er uit zien?

Deze vragen worden beantwoord in het Andibel-arrest

Conclusie 1:

Een positieflijst vormt een handelsbelemmering en heeft 
daarom niet de voorkeur.

Conclusie 2:

Een positieflijst is toelaatbaar mits aan een aantal voorwaarden 
voldaan wordt.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in dit arrest geoordeeld dat een positieflijst 
is toegestaan als een binnen het Europese recht toegelaten handelsbelemmering, in het belang 
van dierenwelzijn, bescherming van de gezondheid en het leven van mens of dier en het gevaar 
van invasieve exoten, onder de voorwaarden dat: ...

Jaargang 73 Nummer 2 Lacerta 85
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dier en verzorger, waarbij zowel voor 
het dier (vrij van honger en ziektes) als 
de verzorger een win situatie bestaat.

Mening 1 wordt uitgesproken door de zo-
geheten dierenrechtenorganisaties, hoewel 
deze uit praktische overwegingen (hun 
geld en rechtvaardiging komt voor een 
groot deel van houders van gezelschaps-
dieren) de visie vooralsnog beperken tot 
commercieel gehouden dieren en ‘exoti-
sche’ hobbydieren. ‘Exotische’ moet hier 
gelezen worden als ‘minder gebruikelijke:’ 
de huiskat (waarschijnlijk afkomstig uit 
Egypte) is dus niet exotisch en de rode 
eekhoorn (inheems) wel. Ter verduidelij-
king wordt ook wel de term ‘wilde dieren’ 
gebruikt, alsof onze hobbydieren direct 
uit het wild afkomstig zijn, maar ook deze 
term is zeker voor zoogdieren in de meeste 
gevallen onjuist.

Mening 2 wordt uitgesproken door orga-
nisaties van dierhouders en diergebruikers, 
zoals Lacerta, maar ook door andere 
diergebruikers zoals veehouders.

De positieflijst
Het mag duidelijk zijn dat een (zo kort 
mogelijke) positieflijst al jaren een doel is 
van de dierenrechtenorganisaties, immers 
een positieflijst is een eerste stap naar een 
totaalverbod. Dierhouderorganisaties 
zien meer in houderij-voorwaarden en 
een negatieflijst voor die soorten, waarbij 
het welzijns- en gezondheidsrisico voor 
dier of verzorger zo groot is dat speci-
ale voorwaarden en intensieve controle 
noodzakelijk zijn. Voor deze groep kunnen 
dan vergunningen of ontheffingen gegeven 
worden.

Anibel-arrest (vervolg)

• De lijst is gebaseerd op objectieve (wetenschappelijke) niet discri-
minerende criteria (punt 34).

• Er een gemakkelijke, redelijk snelle procedure bestaat voor belang-
hebbenden om een verzoek in te dienen om soorten van de lijst te 
halen of op de lijst geplaatst te krijgen, deze beslissing dient open 
te staan voor beroep.

• Afwijzing van een verzoek om plaatsing op de lijst of van een 
ontheffingsverzoek slechts wordt gebaseerd op schending van de 
hierboven genoemde belangen;

• voorwaarden aan het houden van dieren die niet op de lijst staan 
moeten objectief gerechtvaardigd en proportioneel zijn.(punt 40).

Binnen de dierhouders groep ontstond het beeld dat het waarschijnlijk 
ondoenlijk zou zijn om binnen de strakke randvoorwaarden van het 
ANDIBEL arrest een positieflijst op te stellen. Immers een verbod moest 
gebaseerd zijn op wetenschappelijke, objectieve en niet discriminerende 
criteria en mocht zelfs dan uitsluitend ingevoerd worden indien er geen 
andere mogelijkheden om hetzelfde doel te bereiken zouden bestaan.
In de ogen van de dierhouders was (en is) het opstellen van bindende 
houderijvoorwaarden een betere en minder handelsbelemmerende optie 
die hetzelfde doel nastreeft, en daar mogelijk ook meer geschikt voor is.

2009

De WUR krijgt van het 
ministerie de opdracht om 
op basis van wetenschappe-
lijke criteria een risicobe-
oordeling te maken van de 
risico’s van het houden van 
(exotische) zoogdieren, dit 
als basis voor een op te stel-
len positieflijst.

...
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Huidige opzet van de positieflijst
In de huidige opzet is er sprake van één 
gremium, dat zich vooral bezighoudt met 
beleid, en twee commissies van deskundi-
gen die samen de risico’s van het hou-
den van een diersoort inventariseren en 
beoordelen:

1. Het bestuurlijk overleg
Dit is een overleg op bestuurlijk niveau 
tussen de stakeholders (zie onder PEC, 
hierna) en de overheid. 

2. Positieflijst expertcommissie (PEC).
De PEC is samengesteld uit deskundige 
vertegenwoordigers van de stakeholders en 
de wetenschap. Op dit moment bestaat de 
PEC uit de volgende organisaties:

• Dierenbescherming;
• Dierenopvang (vertegenwoordigd 

door stichting AAP);

• Samenwerkende houderij-organisaties 
(vertegenwoordigd door het PVH)

• Ondernemers in de gezelschapsdie-
rensector vertegenwoordigd door 
DIBEVO;

• Diergeneeskundigen vertegenwoor-
digd door de faculteit diergeneeskun-
de van de RUU;

• Deskundigen diergedrag en ethologie 
vertegenwoordigd door de WUR.

Verder is er een voorzitter en een secre-
taris, welke geleverd worden door de 
opdrachtnemer, de WUR.

De taak van de PEC is het op basis 
van bestaande literatuur en houderij-
ervaringen inventariseren van de dierge-
zondheids-, dierwelzijns- en letselrisico’s, 
het waarderen van deze risico’s, het vinden 
van oplossingen in de vorm van houderij-
voorschriften voor deze risico’s en het 
adviseren over de haalbaarheid van de 

Mei 2010

WUR rapport 345: Systematiek voor het optellen van de positieflijst voor zoogdieren.

CitAAt:
“Het startpunt voor de beoordeling is dan ook het vastleggen van de natuurlijke gedragsbe-
hoeftes van een dier. Daarvoor voeren we bevindingen over het natuurlijk gedrag van het dier 
uit wetenschappelijk literatuurbronnen in een database in. Deze bevindingen worden in de 
database vastgelegd bij verschillende criteria en subcriteria van de gedragsbehoefte. Deskun-
digen scoren vervolgens de grootte van het belang van een bevinding voor het natuurlijke 
gedrag van een dier. Uit deze scores voor de verschillende bevindingen bij een subcriterium 
wordt een gemiddelde behoeftescore berekend. Daarna wordt een risico-inschatting gemaakt 
voor het welzijn van de diersoort wanneer men deze houdt in een bepaalde normomgeving. 
Deze normomgeving kan zodanig zijn dat de diersoort niet alle natuurlijke gedragsbehoeftes 
kan vervullen. In dit geval is als normomgeving een rijtjeshuis aangenomen met binnenshuis 
15 m2 en buitenshuis 30 m2 beschikbaar voor één of twee exemplaren van de diersoort. De 
gemiddelde behoeftescore voor een bepaald gedragscriterium in combinatie met de beschre-
ven normomgeving resulteert in een beoordeling van het risico voor het welzijn. Daarbij 
wegen we ook informatie mee uit de literatuur: bekende kenmerken van de diersoort zoals 
bijvoorbeeld gewicht, lengte, leefritme, levensduur e.d. en indien beschikbaar ook informatie 
over het gedrag van de diersoort in niet natuurlijke omstandigheden. In de huidige systema-
tiek is de grootte van het dier in relatie met de geboden huisvesting hierbij de belangrijkste 
covariabele. Alleen wanneer in deze beoordelingen geen hoge risico’s voor het welzijn worden 
gescoord, krijgt de diersoort een positief advies. Als ook verder geen wettelijke beperkingen 
gelden voor het houden van de diersoort door een particulier, dan staat niets plaatsing op de 
positieflijst in de weg. “
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aangedragen oplossingen.
Een belangrijke verbetering ten opzichte 

van positieflijst 1.0 is het feit dat door de 
PEC ook houderij-informatie kan worden 
beoordeeld.

3. De positieflijst adviescommissie (PAC)
De PAC bestaat uit aangewezen leden (dus 
niet uit de stakeholders-organisaties). De 
PAC deelt op grond van de door de PEC 
samengestelde risicobeoordelingen (dier-
gezondheid, dierwelzijn en letselrisico) en 
de door de Nederlandse Voedsel en Waren 
autoriteit (NVWA) aangeleverde gegevens 
met betrekking tot het zoönose-risico 
de houdbaarheid van een soort en deelt 
de soort in, in een van de volgende drie 
categorieën:
� Houdbaar voor eenieder zonder 

aanvullende voorwaarden (aan de 
voorwaarden van het Besluit Houders 
van Dieren voldoen).

� Wel houdbaar voor eenieder, maar 
behoeven speciale voorwaarden. Deze 
voorwaarden moeten nog worden 
vastgelegd. Er zijn plannen om voor 
deze categorie houders een registratie-
systeem op te zetten.

� Niet houdbaar voor eenieder (Voor 
deze categorie kunnen dus wel parti-
culiere ontheffingen verleend worden, 
maar daaraan zullen voorwaarden 
gesteld worden. Overigens mogen vol-
gens de Europese regelgeving uitslui-
tend voorwaarden gesteld worden die 
vallen binnen de beoordelingsgronden 
van het Andibel arrest)

Het overgangsbeleid
Dieren van een soort die wel beoordeeld 
is, maar die niet op de positieflijst staat 
mogen tot aan het eind van hun leven 
gehouden worden. De dieren mogen ook 
worden overgedragen, er mag alleen niet 

Mei 2010 (vervolg)

Kernpunten: natuurlijk gedrag, dus met name de situatie 
in de natuur wordt bestudeerd en de normomgeving. 
Iemand met een grote tuin mag geen dieren van een 
bepaalde soort houden omdat ze niet in een kleine tuin 
passen.

Hierop kwam uiteraard veel protest vanuit de houderij-
organisaties en vanuit de dierhandel, immers dierwelzijn 
van gehouden dieren bepaal je door de gehouden dieren te 
bestuderen en de normomgeving is natuurlijk een school-
voorbeeld van discriminatie, paternalisme en nivellering. 

November 2012

(Intern) WUR-rapport

(WUR: Wageningen Universiteit Research). Toevoegen 
houderij informatie en vaststellen procedure welzijnsrisi-
cobeoordeling.

Dit rapport gaat met name over de vraag welke diersoor-
ten beoordeeld moeten worden (EZ heeft als randvoor-
waarde gesteld dat uitsluitend aantoonbaar in Nederland 
gehouden soorten beoordeeld hoeven te worden).

Maart 2011: WUR rapport 408

Advisering voor vervolg Positieflijst zoogdieren.

Citaat uit de Conclusies

“Uit de ervaringen, die tot nog toe zijn opgedaan, 
kan worden afgeleid dat de ontwikkelde systematiek 
lijkt te kunnen werken. Er dient echter te worden 
vastgesteld, dat de systematiek nog niet in de volle 
breedte is getoetst. Met name de beoordeling van 
het welzijnsrisico in de normomgeving is nu nog 
rechtstreeks vertaald uit de hoog scorende gedrags-
behoeftes onder natuurlijke omstandigheden. Verder 
is in het huidige onderzoek de systematiek in een 
vereenvoudigde vorm doorgevoerd als een Quick 
scan met een daarbij behorende foutenmarge. Dat 
impliceert dat het per diersoort geen volledig beeld 
geeft van de natuurlijke gedragsbehoeftes en er dus 
alleen maar gesproken kan worden van potentiële 
welzijnsrisico’s. Op basis daarvan is wel een grove 
indeling van de diersoorten gemaakt. Van de 217 
zoogdiersoorten waarmee in het onderzoek is be-
gonnen, kon voor 117 geen advies gegeven worden 
door gebrek aan informatie.” ...
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meer mee gefokt worden (in Nederland).
Soorten die nog niet beoordeeld zijn, 

maar wel beoordeeld gaan worden (c.q. in 
februari 2015 aantoonbaar in Nederland 
gehouden werden), mogen vrij gehouden, 
gefokt en verhandeld worden.

Soorten die nog niet beoordeeld zijn en 
ook niet beoordeeld gaan worden staan 
niet op de positieflijst en mogen dus ook 
niet gehouden worden.

De houderijvoorwaarden voor tabel 2 
worden vastgesteld en gepubliceerd op 
de site van de RVO (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland). Zolang nog 
geen houderijvoorwaarden zijn vastgesteld 
gelden de algemene voorwaarden uit het 
Besluit Houders van dieren. 

Standpunt Lacerta
Lacerta is van mening dat een positieflijst, 
dat wil zeggen een houderijtoestemming 
voor een beperkt aantal soorten, geen 
bijdrage zal leveren aan het dierwelzijn. Er 
zijn zeker soorten die zeer hoge tot bijna 
onhaalbare eisen stellen aan de houder, 
denk hierbij aan hooggebergtesoorten, 
grote krokodillen en zeer grote actieve 
waterschildpadden. Maar ook bij deze 
groepen vind je steeds weer die gepas-
sioneerde hobbyist die het wel uitstekend 
voor elkaar heeft. En het laatste dat je zou 
moeten willen is deze mensen die de zaken 
goed voor elkaar hebben hun passie wordt 
ontnomen.

Dat gezegd hebbende kunnen we de 
ogen ook niet sluiten voor het feit dat er 
wel degelijk zaken fout gaan in de houde-
rij van hobbydieren, maar dat geldt zeker 
ook, en wellicht nog wel sterker, voor de 
houderij van honden, katten en konijnen. 

De overige 100 diersoorten zijn verder beoordeeld:

• Bij 21 diersoorten zijn 3 of meer hoge gedragsbehoeftes 
vastgesteld, wat in dit stadium reeds aanleiding geeft voor 
een negatief advies voor plaatsing op een positieflijst;

• Voor 11 diersoorten is geen enkele hoge gedragsbehoefte 
gescoord; hiervoor zou in principe nu al een positief advies 
voor plaatsing op de positieflijst kunnen worden gegeven;

• Voor 12 diersoorten zijn de gedragsbehoeftes geen belem-
mering voor een positief advies, echter voor deze diersoor-
ten zijn de huisvestingseisen (ruimte) groter dan waarin 
door de normomgeving kan worden voorzien;

• De overige 56 diersoorten hebben één of twee hoog sco-
rende gedragsbehoeftes. Bij 24 van deze diersoorten kan de 
normomgeving wel voldoen aan de huisvestingseisen; bij de 
overige 32 diersoorten is dat niet het geval.”

In dit citaat worden de problemen van deze methode zicht-
baar. Enerzijds de normomgeving en anderzijds het gebrek aan 
informatie over de gehouden soorten. Dit gebrek werd voor een 
groot deel veroorzaakt doordat de kennis van de houders niet 
meegenomen werd in de beoordeling. Daarnaast betekent de 
aanwezigheid van een hoge gedragsbehoefte natuurlijk niet zon-
dermeer dat niet voldaan kan worden aan die gedragsbehoefte.

Mei 2013: WUR rapport 701

Zoogdiersoorten die geschikt 
zijn als gezelschapsdier.

In dit rapport wordt op basis van een 
literatuuronderzoek de houdbaarheid van 
een diersoort (beoordeeld als de risico’s 
voor dierwelzijn) uitgedrukt in een score 
tussen 0 (minst houdbaar) en 100 (best 
houdbaar)

Er is veel kritiek vanuit de houderij-or-
ganisaties en de dierenbranche omdat zij 
zich niet serieus gehoord voelen.

Juni 2014

Beoordeling van risico’s voor mens en dier 
van het houden van exotische zoogdieren 
Een bijgestelde aanpak van de positieflijst 
zoogdieren.

Dit zijn de contouren van Positieflijst 2.0. 
Zie hiervoor verder huidige opzet van de 
positieflijst.

...
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Lacerta is daarom ook een groot voor-
stander van bindende en controleerbare 
houderijvoorschriften en voor die soorten 
waarbij de risico’s zeer groot zijn een 
vergunning- of ontheffingstelsel. Basis voor 
Lacerta blijft echter dat er geen reden is en 
zou moeten zijn om mensen het houden 
van dieren te verbieden indien de dieren 
op een goede manier gehouden worden.

Een groot voordeel van de positief-
lijst 2.0-methode is, naast het al eerder 
genoemde gebruik van de kennis die bij de 
georganiseerde houders aanwezig is, ook 
de invoering van afdwingbare minimum-
standaarden en de informatieverstrekking 
met betrekking tot de aan het houden van 
een soort verbonden risico’s.

Wat doet Lacerta?
Al zeer snel na het aannemen van de Ge-
zondheids- en Welzijnswet voor Dieren be-
sefte Lacerta dat de positieflijst, zeker als 

deze op oneigenlijke gronden zou worden 
samengesteld, een grote bedreiging zou 
kunnen vormen voor onze hobby. Lacerta 
heeft zich dan ook altijd actief ingezet 
voor de hobby, enerzijds door informatie 
en onderzoek om te komen tot verbeterin-
gen in de houderij van herpeten, ander-
zijds in vele gremia om onnodig negatieve 
effecten van de wetgeving te voorkomen 
en bij te sturen. Zo heeft Lacerta sinds de 
oprichting zitting gehad in de werkgroep 
Reptielen en Amfibieën van het PVH en 
geeft Lacerta het PVH ook financiële en 
personele ondersteuning. Dat laatste is re-
cent uitgebreid met de ondersteuning van 
het Project Samen Sterker en het zitting 
nemen in de Werkgroep Samen Sterker van 
het PVH.

Ook nu nog is Lacerta via het PVH en 
de werkgroep sterk betrokken bij de tot-
standkoming van de positieflijsten.

Maart 2015

Roadmap naar een positieflijst voor vogels en voor reptielen.

Een kernpunt uit deze roadmap, waar volgens opgave alle geïnterviewde stakeholders zich 
konden vinden, was dat een positieflijst alleen geen waarborg vormt voor het welzijn van 
gehouden dieren.

In de kamerbrief heeft de staatssecretaris bij de presentatie van de roadmap aangegeven 
dat:

“Om zicht te krijgen op de perspectieven voor een haalbaar en succesvol traject voor 
het opstellen van een positieflijst voor vogels en voor reptielen, die Andibel-proof is èn 
kan rekenen op draagvlak in het veld, is Wageningen-UR gevraagd om een onderzoek 
uit te voeren. Dit onderzoek is bijgevoegd. Ik wil de ervaringen van de uitrol van de 
huisdierenlijst zoogdieren afwachten, alvorens verder te gaan met de uitwerking van de 
huisdierenlijst vogels, reptielen en amfibieën. Over de voortgang informeer ik u in mijn 
volgende stand van zaken brief over de beleidsbrief dierenwelzijn.”

Dit betekent dat de positieflijst reptielen niet zal worden opgezet voordat de positieflijst 
zoogdieren volledig is uitgerold. Dat betekent overigens wel dat we als herpetenvereniging 
wel degelijk betrokken moeten blijven bij de positieflijst zoogdieren, want methodieken 
die daarin gebruikt worden zullen ook gebruikt worden in de positieflijst herpeten. 
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Bent u meer dan de gemiddelde Nederlander geïnteresseerd in slangen? 
Of heeft u misschien zelf slangen in een terrarium? Word dan lid van de 
Europese Slangen Vereniging. U ontvangt dan vier keer per jaar het tijdschrift 
Litteratura Serpentium en krijgt bovendien gratis toegang tot de Europa’s 
grootste slangenbeurs, de Slangendag in Houten.                                                        

www.snakesociety.nl 
 secretary@snakesociety.nl

Europese Slangen Vereniging





















































De Lodge is eigendom van Jan en Ina Tuns en het ideale vertrekpunt 
voor een onbezorgde en onvergetelijke vakantie.

U overnacht in comfortabele kamers, cabinas genaamd, met warm 
water en elektriciteit. ’s Morgens kunt u eerst genieten van een heer-
lijk Costaricaans ontbijt voordat uw dagprogramma start. In overleg 
kunnen Jan en Ina u helpen om een leuk programma samen te stellen, 

zodat u optimaal geniet van al het moois dat 
Costa Rica u te bieden heeft.

Jamanas in  Lodge

is gelegen in het zuidwesten van Costa Rica op het 
prachtige schiereiland Osa.
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