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Algemene kenmerken: 
Hagedis, koudbloedig, dagactief.  

Lengte: 20 tot 35 cm (lichaam 9 tot 14 cm).  

Leeftijd: gemiddeld 8 jaar.  

 

Varianten: 

De halsbandleguaan kent verschillende ondersoorten: Crotaphytus collaris auriceps, C. 

c. dickersonae, C. c. baileyi, C. c. fuscus, C. c. nebrius en C. c. melanomaculatus. Deze 
verschillen in kleur en bouw. De grondkleur is groen, geel, grijs of bruin vaak bedekt 
met lichte vlekken en donkere banden. Om de nek lopen twee zwarte halsbanden, 
waar ze hun naam aan danken. 
 
Natuurlijk gedrag: 
De halsbandleguaan is zeer actief. Van nature zijn ze schuw en zenuwachtig en ze 
kunnen flink bijten. Mannen zijn erg territoriaal. De halsbandleguaan houdt een 
winterslaap. 
 
Huisvesting: 

Lees het Praktisch document over ‘Het terrarium’ voor informatie over het opzetten, 
inrichten en onderhouden van een terrarium.  
U kunt deze dieren alleen houden, maar ook een combinatie van man-vrouw of vrouw-
vrouw is mogelijk.  
Neem een terrarium van minimaal 100x40x40 centimeter, met klimgelegenheid en 
schuilplaatsen.  
Bodembedekking: zand of grind van 4-8 millimeter doorsnede. Voor een vrouw is een 
geschikte plaats om eieren te leggen noodzakelijk.  
Temperatuur: overdag 25-35 0C, ’s nachts 15-20 0C. Direct onder de spots mag het 
45-55 0C zijn. Zorg voor verschillende temperatuurzones. Gebruik lampen voor 
verlichting, warmtespots en UV-B.  
Luchtvochtigheid: 50-60%, sproei een paar keer per week licht vochtig. Tijdens de 
vervelling eventueel extra sproeien. 
 
Winterslaap: 

Halsbandleguanen houden in gevangenschap een winterslaap van twee tot drie 
maanden. De winterslaap vindt plaats op een koele plek buiten het terrarium. Zorg dat 
de dieren in goede conditie zijn. 
 
Verzorging: 

Verwijder regelmatig de ontlasting en vervang de bodembedekking 2-3x per seizoen. 
Nakweekdieren zijn vaak makkelijker dan wildvang. Wen een halsbandleguaan aan uw 
aanwezigheid door regelmatige aandacht. Ze kunnen flink bijten, bijvoorbeeld bij 
stress. 
Voorkom overdracht van ziekten, was altijd uw handen voor en na werken in het 
terrarium.  
 
 

Voeding: 

Voer insecten met voldoende voedingswaarde. Bepoeder de insecten met vitaminen en 
mineralen, of voeg dit in het drinkwater toe. Ook nestmuizen en soms fruit of blad kan 
gevoerd worden. Voer 3-4 keer per week, jonge dieren dagelijks. Voer niet / 
voorzichtig tijdens de vervelling. Zorg altijd voor vers drinkwater. 
 
Gezondheid en ziekte: 
Veelvoorkomende aandoeningen zijn: vitamine D3 tekort, waardoor calciumtekort en 
botmisvorming kan ontstaan, bijtwonden, ontstekingen, abcessen en besmetting met 
parasieten. 
 
Ervaring: 
Enige ervaring is nodig om deze dieren goed de winterslaap door te laten komen. 
 
Aanschaf en kosten: 

Kies voor nakweek, geen wildvang. Koop niet in de wintermaanden vanwege de 
winterslaap. Dieren moeten alert en intact zijn, gezond ogen en geen vergroeiingen 
hebben.  
Eenmalige kosten: Kosten dier(en), terrarium, inrichting. 
Terugkerende kosten: voedseldieren, verwarming, verlichting (waaronder UV-B 
lampen), bodembedekking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze samenvatt ing is  een verkorte hand le id ing b i j  de aanschaf.  
Lees de Huisdierenbijs lu iter  van de ha lsband leguaan en het Prakt isch 
document ‘Het terrar ium’ op www.l icg .n l  om goed voor d it  d ier  te 
kunnen zorgen.  
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