Wist je dat... Muurhagedissen 5 tot 6 eieren
leggen in mei in zelf gegraven holen, muurspleten of tussen stenen.

Fort Willemweg

Wist je dat... Fort Willem in 2015 200
jaar bestaat. Het fort is gebouwd
op een strategische plaats om
Maastricht te beschermen tegen de
Franse keizer Napoleon Bonaparte,
die in 1815 uit Elba was ontsnapt.
De Maastrichtse bevolking werd
opgeroepen om mee te werken
aan dit nieuwe fort.

Fort Willem

Hoge Fronten

Cabergerweg

Belvédèreberg

Wist je dat... Een dassenburcht bestaat uit
verschillende woongedeeltes en holen. Het
woongedeelte wordt door de das bekleed
met plantenmateriaal, zoals droog gras, mos
en bladeren. De burchten kunnen eeuwen
oud zijn.

Brusselseweg

Wist je dat... De das steeds meer een stadsbewoner wordt. Een aantal jaren geleden is
een das slapend waargenomen in een tuin bij
het centraal station van Maastricht. Toch is de
soort bedreigd in zijn voortbestaan. Actieve
bescherming blijft nodig.

Frontensingel

Wist je dat... Naar de Belvédèreberg zo’n 75
muurhagedissen en 350 hazelwormen blijvend
worden verplaatst.

Wist je dat... De rugstreeppad een luide roep
heeft waardoor het geluid op soms een kilometer
afstand te horen is.

Wist je dat... Er een waarneming bekend is van een hagedis
die zich in 1 seizoen een kilometer had verplaatst. Binnen de
Hoge Fronten zijn verplaatsingen vastgesteld tot 120 meter.

Cabergerweg

Sphinx

Lage Fronten

Wist je dat... Een bijenvolk 40 kilo honing per jaar produceert.

Wist je dat... De rugstreeppad herkenbaar is aan
zijn gele rugstreep. Het is een pioniersoort, dat
wil zeggen dat hij snel nieuwe leefgebieden kan
koloniseren.

Wist je dat... Een hazelworm een hagedis is
zonder pootjes. Ze kunnen 40 cm lang worden.

Wist je dat... Bij zonneschijn muurhagedissen
ook midden in de winter kunnen worden gespot.

Wist je dat... Maastricht de enige plaats is in
Nederland waar de muurhagedis van nature
voorkomt.

Deze plattegrond geeft de situatie weer NA verlegging van
het Noorderbrugtracé. Eind 2018/begin 2019 zal de situatie
op de plattegrond gerealiseerd zijn.

Lees alles over de
verrassende bewoners
van het Belvédèregebied

Het groene
Belvédère

Ingang Frontenpark

Belvédèrelaan

Wist je dat... Er tot nu toe 3600 m3 misbaksels/
puinstenen zijn gebruikt om voor de muurhagedis verbindingszones en leefgebieden
te creëren.

www.belvedere-maastricht.nl

LAGE FRONTEN 3
De muren van de Lage Fronten worden de komende jaren in
fasen verstevigd. Een deel van de aanwezige muurhagedissen
wordt tijdens deze werkzaamheden gevangen en verplaatst
naar o.a. de Belvédèreberg. Het leefgebied voor de hagedissen
wordt zo vergroot.
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VLEERMUISHUIS
Dit oude en vervallen
wachtmeestershuisje aan de
Lage Fronten blijft behouden
en wordt ingericht als verblijfplaats voor vleermuizen.

DROGE GRACHT 4
De Lage en Hoge Fronten worden via een droge gracht met
elkaar verbonden. Hierdoor worden de twee natuur- en
vestinggebieden weer bij elkaar gebracht en kunnen dieren
en wandelaars veilig oversteken.

VOS 5
In de Hoge Fronten wonen ook vossenfamilies.

VEILIG OVERSTEKEN 6
Via een herpetoduct (een speciale tunnel onder de weg voor
hagedissen) kunnen hagedissen veilig de weg oversteken
en binnenkort ook Fort Willem innemen.

DAS 9
In het gebied tussen de Carl Smulderssingel en de Belvédèrelaan (de Steilrand) bevinden zich verschillende dassenburchten.
Omdat de nieuwe Belvédèrelaan het leefgebied van de das
doorkruist, verbeteren we de leefomstandigheden van de das
door appel-, kersen- en perenbomen te plaatsen. Het fruit dat
van deze bomen valt, is voedsel voor de dassen. Ook leggen we
dassentunnels aan waardoor dassen veilig kunnen bewegen
tussen Belvédère en Lanakerveld, waar ze ook wonen.

RUGSTREEPPAD 10
Zodra er ergens een plas water ontstaat duiken op
onverwachte momenten rugstreeppadden op. Om de
padden in het gebied te behouden, zijn diverse poelen
aangelegd. Op de Belvédèreberg zijn ondiepe slootpoelen
gemaakt. En bij de oude leemgroeve
zijn waterbakken ingegraven.
De ondiepe poeltjes warmen
snel op en zijn daardoor een
ideale plek om eitjes te
leggen en om jonge padden
snel te laten groeien.

HAGEDISSEN SPOTTEN! 1
FAUNASCHERMEN

Via puinruggen kunnen muurhagedissen zich veilig verplaatsen.
Op zonnige dagen kom je ze zeker tegen bij de Lage Fronten.

SPOORPAD 7

In het gehele gebied zijn faunaschermen geplaatst. Deze
worden gebruikt om een bepaald terrein af te zetten en alle
beschermde dieren te vangen. Het zorgt er ook voor dat er geen
nieuwe dieren het gebied in trekken. Als de gebieden leeg zijn
gevangen worden ze vrijgeven voor bijvoorbeeld de aanleg van
de weg of een industrieterrein.

Door het Frontenpark loopt een oude spoorlijn. Deze oude
spoorlijn is nu van betonnen platen en omgetoverd tot wandelpad door het nieuwe park. De platen liggen op de oude rails.
Onder de platen door kunnen de hagedissen zich vrij bewegen.

HAZELWORM 8
OVERWINTEREN 2
Deze steenrug is zo vormgegeven dat muurhagedissen
hier kunnen overwinteren en jongen kunnen krijgen.

BIJZONDERE BIJENKORF
De Sky Hive Solar is een bijenkorf op een zeven
meter hoge paal, die het mogelijk maakt om bijen
op een veilige en goed zichtbare manier in de stad
te houden. Leuk om te weten: de korf waar de honing
in zit kan naar beneden op zonne-energie. Imkers van
Bee Collective verzorgen de bijenkorf.

In het Belvédèregebied komt ook de hazelworm in groten
getale voor. De hazelworm ziet er uit als een slang, maar
is het niet. Het is in feite een hagedis zonder pootjes.
Hij is niet gevaarlijk en houdt van
zon, maar ook van een wat
vochtige omgeving. Ze
leven het liefst aan de
rand van bebossing
en schraal grasland.

Bruisend.
Belvédère.

Het Belvédèregebied heeft veel
verrassende bewoners. In dit
noordelijk stukje Maastricht
wonen bijvoorbeeld de zeldzame
muurhagedis, de hazelworm, de
rugstreeppad, de vos, de das en
verschillende vleermuissoorten.
Door de aanpassingen aan de
Noorderbrug gaat de komende
jaren veel veranderen in het gebied.
Om deze unieke natuur goed te
beschermen en te behouden treffen
we daarom maatregelen. Deze flyer
geeft een overzicht van de groene
bewoners, de maatregelen
die we treffen en
leuke weetjes.

TAKKENRILLEN 11
In het gebied wordt de komende jaren op veel plaatsen gewerkt, en er zijn meer hagedissen en hazelwormen aangetroffen
dan van te voren was voorzien. De takkenrillen zijn met name
geplaatst voor de hazelwormen. De hazelwormen gebruiken
de takkenrillen om zicht te verschuilen en te verplaatsen.
De Belvedereberg met de takkenrillen vormt daar een mooi
voorbeeld van.

Het groene
Belvédère
Lees alles over de
verrassende bewoners
van het Belvédèregebied

