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Zandhagedissen zoeken in de
Hondsbossche Duinen
Jaarlijks organiseert de VAR (Vissen Amfibieën Reptielen
Noord-Holland) minimaal drie excursies, voor alle RAVONsoortgroepen eentje (zie www.ravon.nl/agenda). Op 12 mei
is een reptielexcursie verzorgd onder leiding van Edo Goverse
(RAVON) en Geert Timmermans (KNNV-afdeling Amsterdam).
Er is onderzocht of de zandhagedis de nieuw aangelegde
Hondsbossche Duinen al heeft gekoloniseerd. Om 13:00
uur werd er gestart vanaf de parkeerplaats te Schoorl. Het
weer werkte deels mee, er stond een vrij zwakke wind en de
zonneschijn werd door een dun wolkendek enigszins getemperd.
Maar in de loop van de middag verdween het wolkendek en ging
de zon volop schijnen en werd het (te) warm.
Om een goed beeld te krijgen van de zandhagedis (nog niet
iedereen had een zandhagedis gezien) werd door de veertien
deelnemers eerst een deel van de ‘oude’ duinen ten zuiden van
Hondsbossche Duinen geïnventariseerd. Als snel werden eerste
ritsels gehoord en werden zandhagedissen zelf gezien. In totaal
werden zeven zandhagedissen waargenomen, zowel mannen als
vrouwen. Naast zandhagedissen werd er onder andere nog een
grote rupsendoder met rups gezien en werd er nog stilgestaan
bij de bastaardzandloopkever.

Zandhagedisvrouw.
(Foto: Geert Timmermans)

De ‘vallei’ tussen de oude asfalt/basalt glooiing van de dijk
en de nieuwe duinenrij. (Foto: Els Vos)
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Na een uurtje werd de aandacht verlegd naar de ‘nieuwe’
duinen van de voormalige Hondsbossche Zeewering. Door
het project ‘Kust op kracht’ veranderde de 5,5 kilometer
lange asfalt zeewering van meterhoge verharde dijk met
strekdammen in duinen en strand. Met 35 miljoen m3 zand werd
een strand en nieuwe duinenrij gecreëerd. De duinen werden
ingeplant met helm en aan de binnenzijde met o.a. duindoorn.
Geïnventariseerd werd de ‘vallei’ tussen de oude asfalt/basalt
glooiing van de dijk en de nieuwe duinenrij omdat hier de best
ontwikkelde vegetatie groeide. Ondanks dat de biotoop met
begroeiing op de duinenrij en open stukken zand er hier en daar
geschikt uitzagen werden er geen zandhagedissen gezien en
het lijkt erop dat er nog gewacht moeten worden voordat de
zandhagedis de duinen op de oude zeewering is gekoloniseerd.
Met een blik op de binnendijkse plasjes van De Putten -op de
aangelegde eilandjes broeden ruim 2.500 grote sterns- en een
koel drankje in een van de strandtenten werd om 16:00 uur een
geslaagde excursie beëindigd.
Geert Timmermans & Edo Goverse (namens de VAR)

Zandhagedisman.
(Foto: Geert Timmermans)

De Putten met broedende grote sterns. (Foto: Els Vos)

