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1. Reptielen 

Hagedissen (1) zijn reptielen. 
Ze zijn niet de enige reptielen. 
 Slangen (2), 
 Schildpadden (3) en 
 Krokodillen (4) 
zijn ook reptielen. 
 
Hoe herken je een reptiel? 
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1. Reptielen hebben een bijzondere huid. 

Hagedissen en slangen hebben  schub-
ben (5) . Krokodillen en schildpadden 
hebben hoornplaten (6). 

2. Reptielen worden geboren uit een ei (7). 

3. Reptielen zijn koudbloedig. Ze hebben 
de zon nodig om zich op te warmen.  
Ze kunnen niet zelf  hun lichaam op de-
zelfde temperatuur houden, zoals wij 
dat doen. 

4. Reptielen hebben geen oren. Ze horen 
geluid door gaatjes (8) in de kop. 
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2. Schubreptielen 

Slangen en hagedissen 
Slangen en hagedissen zijn familie.  
Dat komt door hun huid met schubben. 
Maar wat is dan het verschil tussen een 
slang en een hagedis? 
Het verschil zit in de buikschubben. 
Slangen hebben op hun buik maar één 
rij schubben (1). 
Hagedissen hebben heel veel schubben 
op hun buik (2). 
Misschien dacht je dat het verschil in de 
poten zat. Slangen hebben geen poten 
en hagedissen wel. 
Dat is niet het verschil, want er bestaan 
ook hagedissen zonder poten. 
Kijk naar de plaatjes. Herken jij de hage-
dis? Welke is de slang? Let op de buik. 
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3. Families 

 

Er bestaan wel vijf  tot zesduizend soorten hagedissen. 
Al die soorten zijn weer verdeeld in families. Er zijn 29 
van die families. Op deze en de volgende bladzijde lees 
je meer over een paar van die families. 

Kameleons 
Er bestaan in deze familie ongeveer 180 soor-

ten. Deze familie kan van kleur 
veranderen.  
De ogen van kameleons kunnen 

apart van elkaar bewegen. Deze familie heeft 
een gespierde, lange, plakkerige tong.  
Die tong is een perfecte insectenvanger. 

 Leguanen 
Deze familie heeft ongeveer 40 soorten. 
Leguanen komen alleen in Noord-  en Zuid-
Amerika voor. 
Leguanen hebben een rugkam en een 
lange staart. 

Leguanen leven meestal op 
de bodem, maar zijn ook 
goede klimmers. 

 
Gekko’s 
Er bestaan bijna duizend verschillende 
soorten gekko’s. Ze zijn razendsnel en 
goede klimmers, ook tegen de gladste 

muren en plafonds. Gekko’s maken 
een apart geluid. Ze roepen: 

Gek- kooo. Gekko’s knip-
peren niet met hun ogen. 

 Skinken 
Dit is de grootste familie met 1580 leden. 
Skinken hebben een gladde huid. Ze komen 
overal ter wereld voor. Er zijn grote 
verschillen tussen de soorten. 
Sommige soorten hebben geen poten  
en lijken op een slang. 

 

 



 Agamen 
Er zijn 300 verschillende soorten agamen. 
In deze familie zijn ook grote verschillen.  
Sommige soorten hebben gekleurde keel-
zakken, andere soorten hebben stekels en 
kammen op hun kop en rug. Agamen 

praten met elkaar door met 
hun poten te zwaaien. 

 Echte hagedissen 
Deze familie telt ongeveer 300 soorten.  
Echte hagedissen komen voor in Europa.  
Vier soorten komen ook in Nederland voor.  
Ze leven op de bodem, maar zijn ook 
goede klimmers. 
Echte hagedissen houden 
een winterslaap. 

 Varanen 
Varanen zijn een familie van ongeveer 70 soor-
ten. Varanen komen voor in Azië, Australië en 
Afrika. 
Enkele soorten varanen zijn de grootste hagedis-
sen. Varanen hebben een lang lijf, een lange nek 
en een lange staart. Er zijn soorten die wel drie 
meter lang kunnen worden. 

 



4. Geheime wapens 

Hagedissen kunnen vijanden en prooien op allerlei 
manieren verrassen. Daarvoor gebruiken ze geheime 
wapens. Elke familie heeft zo zijn eigen wapens. 

 Staart 
Soms pakt een vijand een hagedis (gekko’s en echte hagedissen) 
bij de staart.  Vaak weet de hagedis toch te ontsnappen.  
Het geheim zit in de staart.  
De staart breekt af (1). Het stukje staart blijft kronkelen. 
Daardoor is de vijand afgeleid. Zo heeft de hagedis even de tijd 
om te ontsnappen. De staart groeit later weer aan, maar heeft 
vaak een andere kleur en is ook kleiner. 
Bij kameleons is de staart weer een grijper. De kameleon slaat de 
staart om een tak (2). 
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Dreigen 
Een ander wapen is dreigen. Zo bluf je misschien een 
vijand af. Vooral de familie van de agamen zijn echte 
bluffers. Als ze hun bek opensperren, gaat hun kraag 
wijd uit staan. Daar schrikt een vijand van.  
De kraaghagedis (3) en de padhagedis (4) zijn echte 
bluffers. 
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 Schutkleur 
De verdediging is één van de beste wapens.  
En die verdediging is een goede schutkleur. 
Gewoon zorgen dat een vijand je niet ziet. Het is 
natuurlijk nog handiger om er een prooi mee te 
vangen. 
Camouflage is een ander woord voor schutkleur. 
Kameleons zijn de meesters van de camouflage. 
Zij kunnen van kleur veranderen. Ze nemen de 
kleur van de achtergrond aan. 

 Op de vlucht 
Een goede verdediging is op de vlucht slaan. 
Dat doen hagedissen behendig en snel. 
Razendsnel zoeken ze een veilige schuilplaats 
tussen spleten of hoog in de bomen. 
Sommige soorten maken zich heel bijzonder 
uit de voeten. Basilisken (1) zijn een groep 
hagedissen die al lopend over het water kun-
nen vluchten. Het vliegend draakje (2) kan 
zweven bij een vlucht uit een boom. 
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5. Hagedissen in Nederland 

De muurhagedis 
De muurhagedis komt alleen in Zuid-Limburg voor.  
Deze soort is te vinden tussen stenen, ruïnes en op 
muren. Op deze plekken warmt de zon de stenen 
goed op. Die stenen gebruikt de muurhagedis om 
zichzelf  op te warmen. Het diertje eet kevers, 
sprinkhanen, vlinders, vliegen, spinnen, regen-
wormen en larven van insecten. 
Rond de maand september zoekt deze hagedis 
een beschut plekje voor een winterslaap. 

De zandhagedis 
Deze hagedis wordt ook wel duinhagedis genoemd. 
Het dier komt voor in open stukken bos, zand-
gronden en duinen. Het zand wordt door de zon 

lekker warm. Dat is een geschikte plaats voor 
het leggen van eitjes.  

De vrouwtjes hebben een bruine en de 
mannetjes een groene kleur. 
De zandhagedis eet spinnen, insecten 
en larven. Vijanden van dit dier zijn 

reigers, fazanten, kraaien en ganzen. 



De hazelworm 
De hazelworm is een hagedis zonder poten. 
Dit dier lijkt meer op een slang of  een worm. 
Vaak wordt de hazelworm gedood door men-
sen die denken dat het een slang is. 
Deze hagedis steekt net als een slang ook zijn 
tong uit om te ruiken. Alleen de tong heeft niet 
de vorm van een vork. De hazelworm moet ook 
zijn bek openen om zijn tong uit te steken.  
Dat hoeft een slang niet. Dit dier is te vinden op zand-
gronden, langs bosranden en wegbermen. 
Deze hagedis is niet zo snel en eet vooral slakken, 
wormen en spinnen.  

De kleine hagedis 
De kleine hagedis komt op veel plekken voor. 
Grasland, bermen, bossen en heide zijn het 
woongebied van deze hagedis. Er moeten wel 
open plekken zijn om te zonnen. 
Ook bij de kleine hagedis staan spinnen, 
insecten, larven en wormen op het menu. 
Vijanden van deze hagedis zijn buizerds, 
valken, kraaien, egels en wezels. 



6. Bijzondere hagedissen 

De driehoornkameleon 
De driehoornkameleon komt voor in Oost-Afrika. 
Opvallend zijn de drie hoorns op de kop van het 
mannetje. Ze worden gebruikt om indruk op andere 
mannetjes te maken. Ook de tong, het geheime 
wapen, valt op. Die tong kan wel anderhalve keer 
langer zijn dan de kameleon zelf. Binnen een secon-
de schiet die plaktong naar een insect. 
Ook bijzonder is dat bij vrouwtjes de eieren in het 
lichaam uitkomen. De jonge kameleons worden soms 
door de mannetjes opgegeten. 
 

De Komodovaraan 
De Komodovaraan is met zijn drie meter lengte 
de grootste hagedis. Het dier komt alleen voor 
op een paar kleine eilanden in Indonesië. 
Komodo is één van die eilanden. Deze varaan 
leeft vooral op land, maar kan ook zwemmen.  
De Komodovaraan is gevaarlijk. In het speeksel in de bek 
zitten gif  en bacteriën. Het dier leeft van aas, waterbuffels, 
herten, geiten en wilde zwijnen. De varaan zal één van die 
dieren proberen te bijten. Zo’n gebeten dier gaat niet gelijk 
dood. Het dier raakt verzwakt en al die tijd zal de Komodo-
varaan het dier volgen. Als het dier niet meer verder kan, 
wordt het door meerdere varanen verslonden. 

 



Het gilamonster 
Het gilamonster leeft in woestijngebieden in Mexico en in 
het zuiden van de Verenigde Staten. 
Deze hagedis kan wel rond de dertig jaar oud worden.  
Als de dieren rond de 20 jaar oud zijn, kunnen ze wel 
een lengte van 80 centimeter hebben. Het gilamonster 
eet vooral eieren van slangen en vogels. Maar ook 
kleine zoogdieren en hagedissen staan op het menu. 
Deze hagedis is giftig. Het gif  is niet dodelijk voor mensen. 
De beet is wel pijnlijk en vervelend, omdat het gilamonster 
niet meer loslaat. 

De tokeh 
De tokeh is een lid van de familie van de gekko’s. Je weet 
al dat gekko’s geluid maken. Het mannetje roept: “Tokeh”.  
De tokeh komt voor in Zuidoost-Azië. Het dier dat tussen 
de 20 en 40 centimeter lang kan worden, komt bijna overal 
voor. Ook woont de tokeh in tuinen en in huizen.  
Deze hagedis komt tevoorschijn als het donker wordt.  
Dan gaat het dier op zoek naar insecten.  
Het geheime wapen van de tokeh zijn de 
speciale plakvoeten. Daarmee blijft het 
dier overal op vastplakken. Elke plek is 
voor de tokeh te bereiken met deze 
wondervoeten. 
 

 

 



De Texaanse padhagedis 
Deze hagedis dankt zijn naam aan de vorm van de 
kop. Die lijkt sprekend op een pad. Het dier leeft in 
droge rots– en zandgebieden. Daar zoekt het dier 
vooral naar mieren, termieten en kevers. 
Bij gevaar zet de  padhagedis zich op om er extra ge-
vaarlijk uit te zien. 
Maar het dier heeft een echt geheim wapen. Vanuit 
de ooghoek spuit het “een soort bloed” naar de 
vijand. De vijand raakt daardoor in de war.  Dit rode 
goedje heeft ook nog eens een nare smaak. 

De bladstaartgekko 
Er bestaan 14 verschillende soorten bladstaart-
gekko’s. Ze komen alleen voor op het Afrikaanse 
eiland Madagaskar. 
Je begrijpt dat deze gekko een meester in het zich 
verstoppen is. Hij leeft vooral tussen dorre blade-
ren en op boomschors. Slangen en de mens 
zijn hun grootste vijanden. 
Mensen handelen in deze soort, omdat deze 

gekko’s er zo bijzonder uitzien, 
willen verzamelaars deze dieren 
graag hebben. 

 

 



Het klokhuis: Superhagedissen 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-superhagedissen/
#q=superhagedissen  

Filmpje 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-superhagedissen/#q=superhagedissen
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-superhagedissen/#q=superhagedissen
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-superhagedissen/#q=superhagedissen






Bronnen  

https://en.wikipedia.org/wiki/Lizard 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hagedissen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/
Lijst_van_reptielen_in_Nederland#Hagedissen 



Colofon en voorwaarden 
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