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Lage Fronten. Daar geeft de gemeente
Maastricht prioriteit aan andere zaken
dan hagedissen. Zo was het de bedoeling
de Kazemat in het vestingwerk om te
bouwen tot studentensociëteit. Juist in
en op dit gebouw bevindt zich sinds
mensenheugenis de kern ( broedkamer)
van deze muurhagedissen populatie.
Maar ook drie soorten vleermuizen, de
hazelworm en een aantal beschermde
planten. Onder andere door interventie
van Henk Strijbosch heeft LNV-directie
Zuid geweigerd hier een vergunning
voor af te geven. De desbetreffende
wethouder weigert zich echter bij deze
beslissing neer te leggen en is hier tegen
in beroep gegaan.

Lage Fronten beschermen
Alex Kloor is  druk bezig om ‘zijn’
muurhagedissen-populatie tegen verdere
aantasting beschermd te krijgen. "Naar
aanleiding van mijn vele brieven naar
LNV over de bedreigingen, ben ik met
de AID ter plaatse gaan kijken. Deze
stelde vast dat al mijn klachten terecht
waren" Als gevolg van dit bezoek, is de
gemeente Maastricht door LNV

gesommeerd maatregelen te treffen.
Maar steeds opnieuw spelen er andere
kleinere zaken die een bedreiging
vormen voor de muurhagedissen en kan
ik weer in de pen klimmen. Ook op dit
moment liggen er brieven bij de
Gemeente, LNV en AID over een
graffitimuur, waar de gemeente de
hagedissen het liefst ziet verdwijnen
(b.v. door het dichtmetselen van de
gaten in de muur!). Om nog maar te
zwijgen over de toekomst plannen die
de Gemeente in het verschiet heeft met
dit gebied".

Het wordt hoog tijd dat ook de Lage
Fronten de status van Beschermd
Natuurmonument krijgt. Aan Alex zal
het niet liggen.

Vroege waarnemingen

Ook dit jaar ontvingen we weer
meldingen van reptielen in de
wintermaanden. De adder is dit jaar als
eerste gezien: op 31 januari zag Andries
van der Veen er een in het
Diaconieveen in Friesland. Enkele
dagen later, op 2 februari, werd ook de
eerste levendbarende hagedis gespot.
Johan Presscher scoorde deze soort bij
Havelte. De zandhagedis werd 11
februari door Noël Aarts gezien in
duinen van Berkheide. Een dag later
kregen we van de dierenambulance een
ringslang binnen die bij Loenen aan de

Vecht was gevonden. De muurhagedis
die bij geschikt weer de hele winter door
actief kan zijn is dit jaar op 3 maart
gezien in de Hortus van Utrecht. Van de
autochtone muurhagedissen zijn nog
geen meldingen binnen maar die zullen
zich vast en zeker ook al hebben laten
zien.
Op 13 maart zag Maryan Verver de
eerste hazelworm van 2001 op haar
traject in het Wapserveld.

s o o r t datum vindplaats w a a r n e m e r
adder 31-01-2002 Diaconieveen Andries van der Veen
levendbarende hagedis 02-02-2002 Havelte Johan Presscher
zandhagedis 11-02-2002 Berkheide Noël Aarts
ringslang 13-02-2002 Loenen a/d Vecht Dierenambulance
muurhagedis 03-03-2002 Utrecht (Hortus) Denny Lambrechts
hazelworm 13-03-2002 Wapserveld Maryan Verver


