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Tekst: Gijs Ketelaars

De lunetten, bastions en kazematten 
in de Hoge Fronten verraden dat het 
gebied ooit gebouwd is als verdedi-
gingslinie. Zowel de bovengrondse 
delen als het volledige ondergrondse 
gangenstelsel zijn nog intact.  Daar-
mee is het 18de-eeuwse ontwerp 
van Carel Diederik Du Moulin 
een van de grootst bewaard geble-
ven vestingwerken in Nederland. 
Sinds 1995 worden de Hoge Fronten 
ecologisch beheerd door CNME, 
het centrum voor natuur- en mili-
eueducatie in Maastricht en regio. 

Toegankelijkheid
De Hoge Fronten is uitsluitend te 
voet toegankelijk en in de zomer 
gedeeltelijk opengesteld. Zonaan-

Hoge Fronten, 

unieke stadsnatuur met historische waarde

Op loopafstand 
van de historische 

binnenstad van Maas-
tricht leidt stadsnatuur gebied de Hoge  Fronten een 
verborgen bestaan. Omringd door woonwijk Brus-
selsepoort en afgeschermd door de Statensingel in 
het zuidoosten weten verrassend weinig mensen het 
gebied te vinden. Zelfs vanaf de Ravelijn, een buurt 
grenzend aan de schootsvelden van het gebied heb 
je weinig vermoeden van de 16 hectare die achter 
de houtwal huist. 
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bidders kom je dan geregeld tegen. 
Door de beschutte ligging is er 
weinig wind en tegen het talud 
wordt het al snel aangenaam warm. 
In de wintermaanden gaan de droge 
grachten open voor publiek en is het 
prachtig wandelen tussen de hoge 
muren. Wandelaars willen nog wel 
eens verdwalen, want paden volgen 
de contouren van het vestingwerk 
en missen een logische structuur. 
Aan de zuidwestelijke zijde ligt over 
de hele lengte een hondenlosloop-
gebied waar dankbaar gebruik van 
wordt gemaakt. Wanneer de solitai-
re meidoornstruiken in het voorjaar 

met heldere witte bloemen staan te 
pronken lijkt de stad ver weg.

Muurhagedis
Door de opbouw van droge grach-
ten, geflankeerd door gemetselde 
muren met daarachter brede aarden 
wallen ontstaat er een microkli-
maat dat niet alleen voor menselijke 
zonaanbidders zeer aantrekkelijk 
is, de vestingmuren van de Hoge 
Fronten bieden ook onderdak aan 
de muurhagedis (Podarcis mura-
lis). Deze bijzondere bewoner komt 
hier op het noordelijkste puntje 
van zijn natuurlijke verspreidings-

gebied voor. De oude muren waarop 
de zon het grootste gedeelte van de 
dag schijnt zijn ideaal om op tempe-
ratuur te komen, te foerageren en 
in de holen te schuilen. Voor de 
muurhagedis is het van belang dat 
er genoeg zonnebankjes en schuil-
mogelijkheden zijn, ook moeten er 
holen in de muur zitten die diep 
genoeg zijn om vorstvrij te kunnen 
overwinteren. 

Zorgvuldige aanpassingen
Om het vestingwerk als cultuurhis-
torisch object te behouden zijn er 
het afgelopen jaar door de gemeente 
Maastricht diverse stukken gecon-
solideerd. Hierbij worden losse 
stenen vastgezet, grote scheuren 
hersteld en enkele karakteristieke 
elementen zoals een mergelketting 
of hardstenen lateien gerestaureerd. 
Deze werkzaamheden worden 
ecologisch begeleid door het CNME 
en kleinschalig uitgevoerd. Maat-
regelen zoals het boren van nieuwe 
holen, openlaten van oude voegen 
en het aanbrengen van nieuwe 
zonnebankjes houden het gebied 
optimaal voor de muur hagedis. 

Brede ereprijs (Foto: Lisa Op den Kamp) Tongvaren (Foto: Lisa Op den Kamp) Jacobskruiskruid (Foto: Lisa Op den Kamp)

Gerestaureerde 
muur met mergel-
ketting op de hoek 
(Foto: Cridi Frissen)
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Het vestingwerk blijft intact en de 
muurhagedissen behouden hun 
leefgebied. Andere amfibieën en 
reptielen profiteren ook van het 
beheer gericht op de muurhagedis. 
Denk aan de alpenwatersalamander, 
bruine kikker, gewone pad, hazel-
worm, kleine watersalamander en 
de vroedmeesterpad. De amfibieën 
kunnen hun eieren afzetten in de 
acht waterpoelen die verspreid over 
het gebied aanwezig zijn. Jaarlijks 
worden er vossen geboren, verder 
zitten er konijnen en verschillende 
soorten muizen. In de ondergrond-
se gangen van het vestingwerk 
komen twee soorten vleermuizen 
voor. 
De vegetatie is te verdelen in 
verschillende types. Het grootste 
gedeelte bestaat uit glanshaver-
hooiland met planten zoals borstel-
krans, geel walstro, grote bevernel, 
ijzerhard, knolsteenbreek, ruige 
weegbree, vierzadige wikke, wilde 
marjolein en wollige munt. Op de 
muren staat bleke klaproos, gewone 
veldsla, kandelaartje, muurleeuwen-
bek en tongvaren. Om een idee te 
hebben van wat er leeft in de Hoge 
Fronten monitoren het CNME 
en haar vrijwilligers jaarlijks de 
ontwikkeling van de flora en fauna 
in het gebied. 

Beheer en begrazing
Het beheer van de Hoge Fronten is 
een uitdaging. De droge grachten 
en smalle doorgangen beperken 
de toegang voor groot materieel 
waardoor het beheerteam van het 
CNME veel met de hand en met 
kleine, speciale machines werkt. 
Door twee keer per jaar te maaien 
en het maaisel af te voeren blijven 
de bloemrijke graslanden optimaal 
in stand. Andere gedeelten laat het 
beheerteam juist met rust om de 
grote diversiteit in het gebied te 
behouden. Daar kunnen dieren 
schuilen, planten zaad vormen en 
vlinders en andere insecten kunnen 
hun eitjes af zetten. De schaapskud-
de brengt dynamiek. Drie keer per 
jaar grazen zij in de Hoge Fronten. 
Schapen kunnen goed op de steile 
taluds lopen en met hun scherpe 
hoeven trappen ze kleine openingen 
in de lemige bodem waar wilde 
bijen van profiteren. 

Betrokkenheid
CNME heeft als missie mens en 

natuur te verbinden en het beheer-
team kan altijd een handje hulp 
gebruiken bij een structuurrijk 
gebied als de Hoge Fronten. Daar-
om doet CNME ieder jaar mee 
aan de nationale natuurwerkdag 
in november. Zo’n 100 vrijwilli-
gers lopen dan een dag mee en 
steken de handen uit de mouwen. 
Adoptieprojecten van basisscholen, 
teamuitjes van bedrijven, veldlessen 
en excursies bieden andere vormen 
van vrijwillige ondersteuning. De 
activiteiten verbinden inwoners 
aan de Hoge Fronten en maken het 
mogelijk het gebied toegankelijk en 
divers te houden, met de natuur en 
het cultureel erfgoed als belangrijk-
ste waarden.

Gijs Ketelaars is projectleider Ecolo-
gisch Beheer CNME Maastricht en 
regio.

Begrazing met schapen (Foto: Cridi Frissen)

Activiteiten 25 jaar Oase
Op zondag 9 september is er 
in en rond Maastricht een fiets-
route langs nieuwe natuur met 
Nelle Driessen (CNME). Onder-
meer de Hoge Fronten en de 
Enci-groeve worden bezocht (zie 
ook zomernummer Oase).
Geef je snel op via:
www.stichtingoase.nl/nieuws


