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De muurhagedis kwam vroeger door heel Maastricht voor. Met de ontmanteling van de

vestingwerken verdween ook de muurhagedis uit grote delen van de stad. De huidige

verspreiding omvat de restanten van deze vestingwerken: de Hoge- en de Lage Fronten.

Enkele jaren geleden zijn er ook muurhagedissen gevonden op het aanliggende

industrieterrein en spoorlijn (Red.). Afgelopen jaar was voor de muurhagedis en diegenen

die deze soort een warm hart toedragen, een bewogen jaar. De reactivering van het spoor

met bijbehorende ingrepen nam een aanvang. Daarnaast waren er gebruikelijke problemen

met junks, politici en al te enthousiaste muurhagedistoeristen. Ook positief nieuws want

naast nieuw te ontwikkelen leefgebied ontvingen we informatie over een tot nu toe onontdekte

groep muurhagedissen.

Uitbreiding  leefgebied

Komende winter zal

naar alle

waarschijnlijkheid

begonnen worden met

het creëren van nieuw

leefgebied voor

reptielen. Langs de

spoorlijn ter hoogte van

de brug over de Zuid-

Willemsvaart tot aan de

vuilstort zal Prorail

speciale stapelmuren plaatsen. Deze muren

bestaan uit op elkaar gestapelde

natuursteen en zijn ± 2 m. hoog – te

vergelijken met de muren zoals je die in

wijnbouwgebieden vind. Over een afstand

van liefst anderhalve kilometer worden 50

meter lange stukken van dit soort muur

afgewisseld met struikgewas en andere

begroeiing. Ook bij het beheer van deze

zone zal de muurhagedis bijzondere

aandacht krijgen.

Ontdekking

Tijdens een monitoringsronde trof ik op

een parkeerplaats waar iemand die zat te

genieten van de muurhagedissen. Ik

raakte met hem in gesprek en hij vertelde

me dat er op het terrein van hun bedrijf op

het naastgelegen industrieterrein ook

behoorlijk veel muurhagedissen zaten. Ze

zitten langs de bassins en ook af en toe

binnen in de loods tussen de chemicaliën.

Komend jaar ga ik dus zeker eens praten

met de eigenaar of ik op hun terrein eens

mag rondkijken. Als dit verhaal inderdaad

klopt ziet het er goed uit voor kolonisatie

van de steenberg.

Komend voorjaar (april) trekt de het

coördinatie-team van de Werkgroep

Monitoring naar Limburg en de

Achterhoek. Dat zijn belangrijke en

soortenrijke regio’s die we graag beter

vertegenwoordigd zien in beide

Meetnetten. We gaan lezingen en excursies

verzorgen, monitoorders en hun trajecten

bezoeken en nieuwe monitoorders

inwerken. We zullen ons dus richten op

zowel reptielen als amfibieën.

We zijn van plan excursies te organiseren

in overleg met regiocoördinatoren Ton

Lenders (L.) en Gerrit Kolenbrander

(A’hoek), mogelijk in de Brunssummer-

heide, de Hamert en het Bergherbos.

Monitoorders uit beide regio’s ontvangen

komend voorjaar een schrijven met daarin

meer bijzonderheden. Wil jij dat we jou

en je traject bezoeken of heb je een goede

tip voor een excursie, stuur een mailtje of

bel ons (adressen zie colofon).

We gaan naar Limburg en de Achterhoek


