
       Meetnet Reptielen - Nieuwsbrief 24 13

Verontrustend bericht uit Maastricht
Alex Kloor

Dit voorjaar ben ik zowel in de Lage-
als de Hoge Fronten van Maastricht op
grote schaal geconfronteerd met het
wegvangen van muurhagedissen.
Behalve op de hagedissen, hadden de
daders het ook regelmatig gemunt op
salamanders en hun larven,
kikkervisjes en dril van de bruine
kikker en op vroedmeesterpadden.
Zelf heb ik dit voorjaar niet minder
dan 43 verschillende personen, zowel
volwassenen als kinderen, bezig gezien
met het vangen van dieren, dan wel
pogingen daartoe zien doen. Met
vanggerei in hun handen zie ik ze
lopen in het beschermd natuurgebied
de Hoge Fronten, om over verstoring
van het gebied nog maar te zwijgen.
Na een periode van rust was het
afgelopen zondag weer raak, wéér

hagedissen-vangers in de Hoge
Fronten:

Zondagmiddag 14-07-2002: Om
15.50 trof ik in de gesloten gracht
linker Contrescarp Bastion Erfprins,
drie jongeren aan, waarvan twee met
een net. Ze waren bezig met het
vangen van muurhagedissen. Ze
zeiden dat ze hagedissen vingen om te
tellen en dat ze er al drie hadden
gevangen. Ik heb hen gezegd dat ze
dat daar niet mochten komen en dat
ze uit het gebied moesten gaan.

Ze vertelde dat ze uit Rotterdam
kwamen en dat ze hier in de omgeving
kampeerden met twintig jongeren van
de jeugd natuur bond, voor een
zoogdierenkamp. Eén van de jongens

vertelde dat hij van RAVON was
en dat hij voor hen aan het
tellen was. Toen ik zei dat hij
dan al zeker moest weten dat het
tellen in Maastricht al jaren
gebeurt en dat dit ook in
Nieuwsbrieven van RAVON
staat, gaf hij aan dat hij pas net
lid is.

Aangezien het er toch op leek
dat deze jongens niet direct
slechte bedoelingen hadden en
meer uit interesse voor de natuur
daar waren, heb ik verder niets
tegen hen ondernomen. Maar
één persoon van dit groepje was
naar zijn eigen zeggen lid van
RAVON en hij had dus beter
had moeten weten.
Monitoring is geen vrijbrief om
in een afgesloten en zeer
kwetsbaar natuurreservaat, op
eigen houtje je gang te gaan. Als
ze contact hadden opgenomen
met de beheerder had deze ze
tenslotte zeker van dienst
kunnen zijn om hun het één en
ander te laten zien of te
vertellen.

Hagedissenvangers op heterdaad betrapt op de Hoge Fronten in Maastricht.
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