
68 tijdschrift  RAVON !" | DECEMBER #$#% | JAARGANG #" | NUMMER &

Een zonnige toekomst voor de 
muurhagedis
Hoe de Maastrichtse muurhagedis bergopwaarts gaat

Cridi Frissen-Moors

De muurhagedis komt van nature alleen in Maastricht voor, op de westelijke oever van de Maas (Kruyntjens, 1993). Na de 
laatste IJstijd heeft deze soort zich vanuit Zuid-Europa via de warme rivierdalen naar het noorden verspreid. Maastricht 
is het meest noordwestelijke puntje in Europa waar dit reptiel zich nog thuis voelt. Het klimaat was hier nog net goed, 
iets ten zuiden van de 18˚C –isotherm van juli, en er waren voldoende kalkrotsen als biotoop. Later maakte de 
muurhagedis de overstap naar de oude vestingwerken van Maastricht. Dit is op zijn vroegst in de middeleeuwen geweest, 
toen de eerste stadsmuren zijn gebouwd. Deze dikke muren met daarachter vaak een aarden wal, bleken lange tijd een 
ideaal alternatief biotoop.

De relatie van Maastricht met de muurhagedis
Met de sloop van een groot deel van de vestingwerken, na de opheffing 
van de status als vestingstad, verdween helaas ook veel geschikt 
leefgebied. De muurhagedis (Podarcis muralis) was begin jaren tachtig 
van de vorige eeuw zelfs bijna uitgestorven, er werden minder dan 35 
volwassen dieren geteld in de Hoge Fronten en de populatie in de Lage 
Fronten was nog kleiner. Om de populatie in de nog resterende 
gebieden, de Hoge en Lage Fronten, voor uitsterven te behoeden zijn 
er verschillende beschermingsmaatregelen genomen, zoals een 
kweekproject en natuurvriendelijke restauraties. In 1995 werd het 
beheer van het gebied door de gemeente Maastricht uitgegeven aan 
het Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie in Maastricht (CNME). 
Inmiddels beheert het CNME bijna alle biotopen waar de muurhagedis 
voorkomt in Maastricht en heeft daarmee veel praktijkervaring 
opgedaan (Op den Kamp & Frissen-Moors, 2020). 

Monitoring, ervaringen uit het veld
In 1995, bij de start van het NEM meetnet Reptielen in de Hoge 
Fronten, zijn al belangrijke maatregelen voor de muurhagedis 
genomen; er is een recreatieve zonering ingesteld ten behoeve van de 
muurhagedis, het ecologisch beheer is afgestemd op de eisen van de 
soort en er vinden bewustwordingsprojecten plaats voor het creëren 
van draagvlak. Daarnaast is er meer toezicht in het gebied, waarmee 
verstorende activiteiten verminderd zijn (Frissen-Moors, 2020).

Voor het meetnet wordt een vaste route gelopen, waarbij alle 
muurhagedissen en hun geslacht en leeftijdsstadium worden 
genoteerd. De route is opgesplitst in 15 verschillende deelgebieden 
(muurtrajecten). Voor de tellingen worden zonnige dagen (niet té 
warm) met weinig wind gekozen. Op een paar meter afstand van de 
muur worden de zonnende en vluchtende dieren gespot en genoteerd. 

De monitoring wordt uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers 
van CNME Maastricht en regio. Tot 2012 werden er ook tellingen 
uitgevoerd door Ger van Hees en Jan America, vrijwilligers van het 
Natuurhistorisch Genootschap Limburg. Sinds 2013 heeft Luis Pereira, 
vrijwilliger bij RAVON het stokje van hen overgenomen. Voor het 
CNME voeren Lisa Op den Kamp en Cridi Frissen-Moors de monitoring 
uit. In totaal worden er circa 10 tellingen per jaar gedaan om een 
goede populatieschatting te kunnen maken. De monitorings-
systematiek is vastgelegd in het Jaarverslag Hoge Fronten 2009 (CNME, 
2010).

Populatiegroei
In figuur 2 is de trendindex van de muurhagedis van 1995 t/m 2020 te 
zien. De index kende vanaf 1995 een stijging tot 2001, waarna de 
populatie-index stabiliseerde. Vanaf 2010 stijgt de index weer en vanaf 
2015 stijgt de index zelfs sterk. De index is sinds 1995 vertienvoudigd. 

Figuur 1. Inleiding op een paring. (Foto: John Steijns) 
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Figuur 2. Trendindex muurhagedis 1995-2020. Index (1995=100)
(Bron: NEM-CBS/RAVON, 2021)
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Dit is ook te zien in de populatieschattingen van de Hoge Fronten 
(figuur 4). Werd de totale populatie in de Hoge Fronten begin jaren 
negentig nog op circa 100 dieren geschat, in 2020 kwam de schatting 
uit op meer dan 1.100 hagedissen.De aantallen van volwassen 
muurhagedissen voor alleen al de Hoge Fronten is in deze periode 
gestegen van circa 80 dieren in 1995 tot circa 250 dieren in 2020. De 
groei is aan een aantal factoren te wijten, zoals het ecologisch beheer 
gericht op de muurhagedis, muurhagedisvriendelijke restauraties en 
het feit dat het weer de afgelopen jaren zonniger en warmer wordt 
(figuur 5).

Opvallend is dat de aanwas van jonge dieren 
de laatste jaren sterk stijgt. Dit lijkt ook een 
direct effect te zijn van de warmere en zonnige 
nazomers van de laatste decennia. Bij de 
tellingen geeft vaak de laatste telling in het 
jaar nog de hoogste aantallen qua juvenielen, 
omdat er nog veel jonge dieren laat in het jaar 
uit een tweede of derde legsel geboren 
worden. Het is voor een goed beeld dus 
belangrijk om zo laat mogelijk in het jaar nog 
een goede telling uit te voeren. Sinds de 
tellingen in 1995, vinden er vanaf 2000 ook 
tellingen in oktober plaats en vanaf 2012 zelfs 
in november. Dit betekent dat er steeds later in 
het jaar nog hele geschikte dagen zijn voor de 
muurhagedissen. 

Wat nog meer opvalt is dat de dichtheid van de dieren op de muren 
sterk toeneemt. Het wordt een steeds grotere uitdaging om de 
aantallen goed te tellen en ook de benodigde tijd per telronde is 
toegenomen. Er worden steeds meer marginale plekken bezet door de 
muurhagedissen. Zo zien we hagedissen op leemwanden of 
muurdelen die minder zon ontvangen dan andere muren waar 
hagedissen al langer voorkomen.

Ontwikkelingen in Maastricht
Afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verschillende compensatie-
projecten voor de muurhagedis buiten de kernleefgebieden, met als 
doel een grotere aaneengesloten populatie te laten ontstaan. Hiervoor 
maakte RAVON in 2013 een plan voor een reptielennetwerk (Spikmans 
& Bosman, 2013). Sindsdien is een groot deel van dit netwerk 
gerealiseerd. Er is een nieuw kernleefgebied op de Belvédèreberg 
ingericht met stapelmuren en puinrillen (figuur 6). 
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Figuur 3. Muurhagedis op een leemwand. (Foto: Peter Alblas)

Figuur 4. Aantalsschatting populatie muurhagedissen Hoge Fronten. 
Periode 1977-2020. (Bron: CNME)

Figuur 5. Gemiddelde jaartemperatuur in Maastricht, 1901-2020. (Bron: KNMI)
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Het potentiële kernleefgebied Fort Willem is geschikt gemaakt voor 
muurhagedissen. In de Lage Fronten is het kernleefgebied uitgebreid 
doordat nog oude muurdelen opgegraven zijn (figuur 7). 

Ook de al eerder gerealiseerde compensatieprojecten vormen 
onderdeel van dit netwerk. Op de spoorlijn van Maastricht naar 
Lanaken is in 2008 een serie van 23 stapelmuren en houtige elementen 
gerealiseerd. Op het bedrijfsterrein van Thomas Regout is een habitat 
gerealiseerd als compensatie voor de aanleg van een parkeerplaats. 

Verder is er afgelopen jaren ingezet op het realiseren van de 
verbindingen tussen de verschillende kernleefgebieden, zodat er een 
aaneengesloten leefgebied aan het ontstaan is. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de gracht tussen de Hoge en Lage Fronten die open gegraven 
is, waarbij er ook voor de muurhagedissen weer uitwisseling mogelijk 
is tussen de beide populaties. Een groot deel van de maatregelen zijn 
nu gerealiseerd, dieren zijn overgeplaatst en de voorzieningen krijgen 
een natuurlijkere vegetatie. De totale Maastrichtse populatie is in 2020 

geschat op circa 2.200 muurhagedissen, waarvan de helft bestaat uit 
adulte en subadulte dieren. Naar verwachting zal de totale populatie 
in Maastricht komende jaren verder kunnen groeien.

Toekomst
Al jarenlang worden veel maatregelen genomen ter verbetering en 
vergroting van het leefgebied van de muurhagedis, om zo de soort zo 
duurzaam mogelijk in stand te houden. Volgens de vierfasen-strategie, 
de 4 V’s, is het ‘Veiligstellen’, ‘Versterken’ en ‘Verbinden’ de laatste 
decennia toegepast. De muurhagedis is hiermee in Noord-Maastricht 
uit zijn strakke keurslijf getreden. De eerste bevindingen zijn dat alle 
nieuwe biotopen al goed bevolkt zijn en de verwachting is dat 
komende jaren deze nieuwe biotopen ook een groei van de aantallen 
muurhagedissen zullen laten zien. 

Naast deze 3 V’s wordt er nu ook gewerkt aan de 4e V, ‘Verbreiding’, de 
realisatie van een groot nieuw kerngebied op de Nederlandse Sint-
Pietersberg, inclusief de ENCI-groeve. Het project “Naar een nieuw 
bolwerk voor muurhagedis” wordt uitgevoerd door CNME, Stichting 
RAVON en Vereniging Natuurmonumenten. Provincie Limburg, 
gemeente Maastricht en het Elisabeth Strouven Fonds hebben subsidie 
verleend voor het project (CNME, 2021). Om het project te realiseren 
wordt eerst een gedegen vooronderzoek verricht en getoetst aan de 
IUCN-criteria voor (her)introductie. 

Figuur 6. Nieuw aangelegd kernleefgebied op de 
Belvédèreberg. (Foto: Gemeente Maastricht)

Figuur 8. Stapelmuren langs de spoorlijn Maastricht-Lanaken. 
(Foto: CNME).

Figuur 9. Muurhagedishabitat op een bedrijfsterrein. 
(Foto: RAVON)

Figuur 7. Vrijgegraven vestingwerken in de Lage Fronten in Maastricht zorgen 
voor nieuw leefgebied voor de muurhagedis. (Foto: Bert Kruyntjens).
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De muurhagedis heeft Maastricht in het verleden via de Sint-
Pietersberg bereikt. De open kalkrotsen in het warme Maasdal 
vormden een geschikt leefgebied. De Sint-Pietersberg diende tevens 
als springplank voor de muurhagedis naar de oude vestingmuren in 
de stad. Helaas is de soort later verdwenen op de Sint-Pietersberg, 
onder andere door het dichtgroeien van graslanden, door bosaanplant 
en intensieve dagbouw (Kruyntjens, 1993). 

Tegenwoordig is het beheer van de berg juist gericht op het in stand 
houden en uitbreiden van de zonnige kalkbiotopen. Nu de ENCI-
groeve weer terug wordt gegeven aan de natuur doet zich een geschikt 
moment voor om de muurhagedis weer terug te brengen naar zijn 
voormalig leefgebied. De groeve is sinds juni 2020 uit productie en het 
beheer kan afgestemd worden op de gewenste natuurwaarden. Een 
optimaal beheer voor de muurhagedis is gunstig voor muurflora én 
voor soortenrijke schraalgraslanden die ook voor insecten van groot 
belang kunnen zijn. Door dit project kan er ook zuidwaarts een 
ecologische structuur gerealiseerd worden, waarbij aansluiting wordt 
gezocht op het Belgische deel van de Sint-Pietersberg.  

Een herintroductieproject draagt tevens bij aan risicospreiding voor 
de muurhagedis. Een dodelijke ziekte kan een kleine geïsoleerde 
populatie in zijn voortbestaan bedreigen. Zoals bijvoorbeeld de 
dodelijke schimmelziekte Bsal die de vuursalamanderpopulaties 
bedreigt en de schimmelziekte Ophidiomyces ophidiodiicola die Snake 
Fungal Disease (SFD) bij slangen kan veroorzaken. In zulke gevallen is 
het voor het duurzaam voortbestaan van de soort belangrijk om twee 
van elkaar gescheiden populaties te hebben mocht zich een calamiteit 
voordoen.

Alle bovengenoemde ontwikkelingen en maatregelen zullen hopelijk 
zorgen voor een zonnige toekomst voor de Muurhagedis in Noord- en 
Zuid-Maastricht.  

Summary
The only way is up
The common wall lizard (Podarcis muralis) colonised via the Meuse 
Valley the city of Maastricht (the Netherlands). The population thrived 
in the 19th century and colonised the old city walls and fortifications 
(255 ha). Between 1867 and 1975 many projects concerning urban 
renewal took place and as a result many of these habitats disappeared. 
In addition, on remaining city walls rigorous restorations and lack of 
proper habitat management resulted in a steep drop of the population 
both in terms of numbers and occupancy. Around 1980 the total 
population numbered less than a 100 adult lizards and only two small 
sub-populations survived in the Northern part of Maastricht. In 
following years, habitat management and restoration, combined with 
rising annual temperatures due to climate change led to a growing 
number of wall lizards and recolonization of lost territories in the 
northern part of Maastricht. New opportunities for the wall lizard 
south of Maastricht arose in a large limestone-quarry in which all 
industrial activity ceased in 2020. The hill in which this quarry is 
located comprises part of the historical range. Reintroduction of a new 
population within the former natural range of this species in this 
quarry is currently considered as an option to create a second 
population.
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Figuur 10. Schanskorven en verbindingszone langs de Noorderbrug. 
(Foto: CNME)

Figuur 12. Potentieel nieuw biotoop ENCI-groeve. 
(Foto: Cridi Frissen-Moors)

Figuur 11. Verbindingsgracht tussen de Hoge en Lage Fronten in 
aanleg. (Foto: Anne Lefevre)


