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Tekst: Ruben Roos,  

met dank aan Sandra Bijhold

Een van de hoofdbewoners van 

het Natuurbehoudscentrum is de 

Antilliaanse leguaan. In de afgelopen 

zomereditie van ‘De Giraffe’ vertelden 

we dat er vier van deze ernstig 

bedreigde dieren met premier Rutte 

in het regeringsvliegtuig vanuit Sint-

Eustatius naar Rotterdam vlogen. Maar 

wat ging daar eigenlijk aan vooraf? 

Dierverzorger Sandra Bijhold reisde 

naar Sint-Eustatius om contacten en 

samenwerkingen te onderhouden. 

Ze wisselde kennis uit met de lokale 

bevolking en hielp mee aan het 

onderzoek om de soort te beschermen 

voor de toekomst. 

KRACHTEN BUNDELEN

Op veel Caraïbische eilanden is de 

Antilliaanse leguaan verdwenen of is  

de populatie hard achteruit gegaan.  

Dit komt onder andere doordat zij  

vaak verkeersslachtoffer worden,  

hun leefgebied aangetast wordt en  

ze bedreigd worden door honden, 

katten en geiten. De belangrijkste 

oorzaak is echter verdringing en 

vermenging met de welbekende 

groene leguaan. Deze soort komt 

van oorsprong niet voor op Sint-

Eustatius, maar is daar de laatste jaren 

wel waargenomen. Daarom is er een 

reddingsplan opgesteld door Blijdorp 

samen met het nationaal park van Sint-

Eustatius (STENAPA), de Nederlandse 

kennisorganisatie voor reptielen, 

amfibieën en vissen (RAVON) en de 

Universiteit van Amsterdam. In dit plan 

staan negen punten om de Antilliaanse 

leguaan te beschermen. 

VELDONDERZOEK 

Na aankomst gaat Sandra samen met 

Tim van Wagensveld (RAVON) en de 

lokale ranger Rupnor Redan (STENAPA) 

op veldonderzoek. Ze lokaliseren 

populaties en kijken waar de dieren zich 

ophouden. Ze moeten goed zoeken, 

want leguanen houden zich schuil op 

moeilijk bereikbare plekken… Door de 

dichte beplanting loopt het drietal vele 

krassen en schrammen op. Maar is een 

leguaan eenmaal gespot dan is dit snel 

vergeten. Om het dier te vangen is een 

speciale vangstok nodig met een lus die 

om het dier wordt geschoven. Wanneer 

dit niet werkt, wordt de leguaan met 

blote handen gevangen. De leguanen 

worden gewogen, gemeten en gechipt. 

Dit laatste gebeurt pijnloos door een 

prikje in de poot. Ook krijgt het dier een 

unieke kralencode bovenin de nek, het 

minst gevoelige gedeelte. Deze code 

zorgt ervoor dat de leguanen voortaan 

met een verrekijker te herkennen zijn, 

zonder dat ze nog een keer gevangen 

hoeven te worden. Hierna worden de 

dieren op dezelfde plek vrijgelaten. 

Ook in het donker ging het drietal op 

pad. Jonge dieren zijn in de nacht beter 

te vinden dan overdag. Wanneer je met 

een zaklamp schijnt, lichten de buikjes 

van jonge dieren op. Een spannende 

tocht, waarbij je extra goed moet kijken 

en opletten...

HULP VOOR DE  
ANTILLIAANSE LEGUAAN

ZORG VOOR DE NATUUR

Sandra
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NATUURLIJK INGERICHT

Door het bezoek van Sandra is het leguanenverblijf in Blijdorp 

zo veel mogelijk ingericht zoals in het gebied van herkomst.  

Er zijn hoogtes gecreëerd met takken, meerdere mogelijk-

heden om onder UV-lampen te liggen en plekken om eieren 

te leggen. Zo kunnen de dieren zich snel settelen. 

Sandra: “Als je daar in de omgeving loopt, voel 

je de temperatuur en zie je wat de leguanen 

allemaal nodig hebben.”

WEER TERUG  

In maart dit jaar vertrok Sandra opnieuw naar Sint-Eustatius. 

RAVON heeft met behulp van diverse fondsen drie zenders 

kunnen kopen. Met deze zenders kunnen we de leguanen 

volgen, hun gedrag observeren en de plekken ontdekken 

waar ze eieren leggen. Zo kunnen de leguanen, indien nodig, 

in een ander gebied uitgezet worden. De zenders zijn bij de 

leguanen uit Blijdorp beproefd. Er is gekeken naar het 

materiaal en naar de beste plekken om de zenders op de 

dieren te bevestigen. 

Uiteindelijk hoopt Sandra dat alle bewoners van Sint-

Eustatius en de andere eilanden zien hoe bedreigd deze 

diersoort is en ze zó trots worden op ‘hun’ leguaan, dat deze 

soort niets meer te vrezen heeft. 

Binnenkort zijn de Antilliaanse leguanen te zien in het 

Natuurbehoudscentrum. Op 23 juni vertelt Tim meer over 

de bijzondere reis en de bescherming in het Blijdorp College.

Uitleg van Rupnor over het aanbrengen van een kralencode 

WORKSHOP

Om kennis uit te wisselen, vertrokken Sandra, Tim en Rupnor 

voor een vijfdaagse workshop naar het nabijgelegen eiland 

Anguilla. Deze workshop werd bijgewoond door alle rangers 

van de eilanden en de stamboekhouder, afkomstig uit Jersey 

Zoo. Alle eilanden kampen met hun eigen problematiek, 

waarbij de biodiversiteit dreigt te verdwijnen. Het drietal 

besloot de groep mee op avondonderzoek te nemen. 

Op Anguilla is een twee kilometer lang gebied waar eerder 18 

Antilliaanse leguanen waren gelokaliseerd. ’s Avonds spotten 

en vingen zij zowaar nummer 19! Deze jonge leguaan bleek 

een raszuiver exemplaar, dat werd overgebracht naar een 

klein eiland voor de kust van Anguilla. Dit is een beschermd 

gebied waar alleen Antilliaanse leguanen leven. Het is 

uiteindelijk de bedoeling dat er op Sint-Eustatius ook een 

beschermd gebied wordt ingericht waar ook met de dieren 

gekweekt kan worden. Sandra wil ranger Rupnor in Blijdorp 

graag leren hoe je met de dieren kunt kweken.

WIST JE DAT...
… het mannetje tijdens de paartijd roze wangetjes krijgt 

om vrouwtjes te imponeren? 

Tim en Rupnor tijdens het avondonderzoek

Zit daar nog een leguaan?
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ZORG VOOR DE NATUUR

Tekst: Constance Alderlieste en Ruben Roos 

Dierverzorger Sandra Bijhold werd blij verrast tijdens haar 

verblijf op Sint-Eustatius. Zij en vier Antilliaanse leguanen 

mochten met het regeringsvliegtuig mee naar Rotterdam.  

Via een reguliere vlucht was dit namelijk niet mogelijk. 

Toevallig was minister-president Mark Rutte op bezoek op 

het naastgelegen Sint-Maarten. En zo kon het gebeuren dat 

op 14 mei het bijzondere gezelschap in Nederland arriveerde.

ERNSTIG BEDREIGD 

De Antilliaanse leguaan is een ernstig bedreigde soort die nog 

maar op enkele Caraïbische eilanden voorkomt. De aantallen 

nemen af door het verkeer, katten, honden en de aantasting 

van hun leefgebied. Daarnaast wordt het dier ook als lekkernij 

gezien, wat wel blijkt uit de naam iguana delicatissima, 

oftewel de 'smakelijke leguaan'. Het grootste probleem 

op dit moment is de verdringing en vermenging met de 

gewone groene leguaan. Oorspronkelijk komt die soort niet 

voor op Sint-Eustatius maar hij is er de laatste jaren wel 

waargenomen. Ze zijn groter en leggen meer eieren waardoor 

de inheemse soort geen eerlijke kans heeft. Bescherming 

van de dieren op de eilanden is van groot belang maar ook de 

opbouw van een reservepopulatie. Daarom reisde verzorgster 

Sandra, met circa 30 jaar ervaring als reptielenverzorgster, 

naar hun gebied van herkomst. 

FOKPROGRAMMA

Diergaarde Blijdorp zet graag haar expertise in om de 

Antilliaanse leguaan te beschermen. Dat gebeurt in 

samenwerking met STENAPA (de beheerder van het Nationaal 

Park op Sint-Eustatius), RAVON (de kennisorganisatie van 

reptielen, amfibieën en vissen in Nederland) en de Durrell 

Wildlife Conservation Trust. Om te beginnen heeft Blijdorp 

vier dieren in fokleen ontvangen van Sint-Eustatius om 

hiermee een reservepopulatie op te bouwen. Blijdorp is 

een van de drie dierentuinen in Europa met deze soort in 

de collectie. In het Oceanium is sinds een paar jaar al een 

mannetje te zien. Sandra Bijhold: “Liever hadden we de dieren 

daar gelaten, maar eilandpopulaties zijn heel kwetsbaar.  

We weten nog wat orkaan Irma vorig jaar heeft aangericht.”

NA AANKOMST

Sandra Bijhold vertelt: “Het gaat heel goed met de dieren. 

We hebben het verblijf zo natuurlijk mogelijk ingericht in de 

hoop dat ze zich snel zouden thuisvoelen. Dat werkte, want 

ze begonnen al binnen een week te eten. Ze zijn vooral dol 

op blauwe bessen, die lijken op bessen uit hun thuisgebied. 

Ook hebben beide vrouwtjes voor het eerst eieren gelegd. 

We hebben die uit voorzorg in de broedmachine gelegd. Of ze 

bevrucht zijn, weten we nog niet maar het is wel een hoopvol 

begin. Samen met de hagedissen van Jersey en Wenen zijn er 

nu tien dieren waarmee het fokprogramma van start gaat.” 

KOMST VIER 
ANTILLIAANSE LEGUANEN
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“Hopelijk kunnen deze 

dieren of hun nakomelingen 

in de toekomst worden 

teruggeplaatst. Dat zou het 

allermooiste zijn.”

NATUURBEHOUDSCENTRUM 

De leguanen (twee mannen en 

twee vrouwen) verblijven nu nog 

achter de schermen. Er wordt 

hard gewerkt aan hun verblijf in 

het Natuurbehoudscentrum in het 

Oceanium. Dit onderkomen wordt met 

steun van de Vrienden van Blijdorp 

gebouwd. Mogelijk gaan er later 

dieren naar andere gespecialiseerde 

dierentuinen om ook daar voor 

nakomelingen te zorgen. 

Plaatsing in het verblijf

BLIJDORP COLLEGE
Tim van Wagensveld van 

RAVON geeft op zondag 29 

juli (van 11:00 tot 12:30 uur) in 

het EAUditorium een Blijdorp 

College over het werkbezoek 

en de bescherming van de 

Antilliaanse leguaan.

Houd onze website in de  

gaten voor het reserveren 

van een plekje!

Sandra Bijhold in het veld

OP SINT-EUSTATIUS

Eerder dit jaar verbleef 

Sandra Bijhold op het eiland 

Sint-Eustatius. Samen 

met Tim Wagensveld 

(RAVON) ging zij op zoek 

naar leguanen voor het 

fokprogramma. Met de 

lokale bevolking wisselden 

zij kennis uit. Ook volgden 

zij een workshop over 

de bescherming van de 

Antilliaanse leguaan. Zie 

een impressie van haar 

werkbezoek/filmpje op 

diergaardeblijdorp.nl/

antillenleguaan.
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