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Rectificatie artikel kraanvogels in 1976 door W. 
Vergoossen: NHM p. 143 

Onderschrift fig. 3, p. 145 is verwisseld met fig. 7, p. 
148; 

Pag. 145, le kolom, regel 7: zie fig. 3 moet zijn: zie 
fig 4; 

Pag. 145,2e kolom, regel 10: zie fig. 4 en 5 moet zijn: 
zie fig. 3 en 5; 

Pag. 146, le kolom, regel 12: zie fig. 6 moet zijn: zie 
fig- 7; 

Pag. 146, le kolom, regel 17: zie fig. 7 moet zijn: zie 
fig. 6; 
Pag. 146, le kolom, regel 21: zie fig. 2 en 6 moet zijn: 
zie fig. 2 en 7. 
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VERSLAGEN VAN DE 
MAANDVERGADERINGEN 

te Heerlen op 4 oktober. Voor een vrij talrijk publiek, ongeveer 
70 aanwezigen, hield de heer van Campen zijn voordracht over 
vogels van de Ned. Antillen. Deze keer werden voornamelijk 
soorten behandeld die bij de zee en ook van deze leven. Vele van 
de nu vertoonde vogels komen uit Noord-Amerika en overwinte- 
ren op de Antillen of pleisteren daar op hun tocht verder naar het 
zuiden. De voordracht begon met Curacao, waarvan o.a. Steen- 
lopers, Ijsvogels, Aalscholvers, Visarenden, Pluvieren en Ruiters 
vertoond werden. Sommige soorten die om voedsel te bemachti- 
gen in het water moeten duiken, bezitten geen vetklieren zoals de 
eenden. Op bepaalde tijden ziet men dan ook Aalscholvers en 
Visarenden op een paal zitten met uitgespreidevleugels om zich te 
zonnen en te drogen. 
Daarna werden beelden van Bonaire vertoond met ten dele de- 
zelfde soorten als van Curacao, maar ook van Pelikanen die van 
een hoogte van 30m in zee duiken. Merkwaardig is het feit dat op 
dit eiland de zoutindustrie en de natuurbescherming dezelfde 
belangen hebben. Een deel van dit eiland bestaat uit zoutpannen 
die door dijkjes omgeven zijn en onderling in verbinding staan 
door waterlopen, waarbij sluizen de waterstand regelen. Vers 
zeewater laat men naar binnen lopen dat achtereenvolgens door 
een systeem van zoutpannen, door verdamping door de zon, 
steeds sterker geconcentreerd wordt. In dit water leven Tandkar- 
pers, een voedselbron voor Reigers en de Pekelvlieg, waarvan de 
larven door de Rode flamingo's gegeten worden. Door de indus- 
trie werd een zware dijk opgeworpen, waardoor de waterstana 
beter geregeld kan worden. Hiervan profiteren de Flamingo's die 
hun nesten van modderzuilen mak^n. Deze modder moet een 
bepaalde vochtigheidsgraad hebben om daartoe verwerkt te 
kunnen worden. Ook wordt nu door deze dijk voorkomen dat de 
nesten overspoeld zouden worden bij zeer hoog water. De Fla- 
mingo's zoeken daar ook hun voedsel en broeden er. Ze slapen op 
het vasteland bij Maracaibo in Venezuela. In een bepaald poeltje 
legt een Kikker zijn eieren, de gehele gedaanteverwisseling moet 
binnen 4-5 weken verlopen, omdat daarna door verdamping het 
zoutgehalte te sterk zou worden. 

te Maastricht op 6 October 1977 

De gezamenlijke bijeenkomst van de leden van het Natuurhisto- 
risch Genootschap en de Inter-Limburgse Biologenvereniging 
werd geleid door de Heer Postmes, initiatiefnemer voor de lezing 
over: de Afhankelijkheid van de mens van de natuurlijke hulp- 
bronnen, door Prof. Böttcher. 

De heer Postmes leidde professor Böttcher in door er op te wijzen 
dat uit de rapporten van de Club van Rome blijkt dat de mensheid 
op een kruispunt staat en dat we alleen door kritisch denken en 
long-term-planning een zeker lijkende castastrofe kunnen voor- 
komen. 
Professor Böttcher lichtte aan de hand van enkele wezenlijke 
begrippen, zoals exponentiële groei, toe, welke gigantische pro- 
blemen er zijn met betrekking tot de energiebronnen, woestijn- 
vorming, bevolkingsexplosie, verstedelijking, enz. Hij stelde zo- 
wel de optimistische ("de techniek staat voor niets") als de pes- 
simistische levensvisie ("de natuur zal keihard terugslaan") aan 
de orde. Deze twee levensvisies bleken uitstekende aangrijpings- 
punten voor de diskussie na de pauze. 
Hierin kwamen vooral politieke problematieken aan de orde, 
zoals de noodzaak tot centralisatie van de grondproblemen en 
decentralisatie van de bijproblemen en daarmee samenhangende 
complicerende factoren als rationalisme. 
Uit alle vragen kwam een algemene bezorgdheid voor de toe- 
komst van de mensheid naar voren, die vooral gebaseerd was op 
de onontkoombaarheid van een aantal biologische grondprinci- 
pes dat door verschillende aanwezigen op heldere wijze geïllus- 
treerd werd. Het werd daardoor een indrukwekkende bijeen- 
komst. 

OPROEP MEDEWERKING KRAANVOGELON- 
DERZOEK 

Ook dit jaar weer zal een onderzoek plaats vinden 
over de trek van Kroenekrane: Gevraagd worden de 
volgende gegevens: 

1:  aantal 
2:  plaats 
3:  tijd 
4:  vliegrichting 
5: vlieghoogte 
6: V-of lijn-formatie 
7:  bijzonderheden over event, pleisterplaatsen. 

Gegevens opzenden aan: Wim Vergoossen, Bong- 
weg 20, Echt. 
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IS  DE  GELE  KORNOELJE  WILD  IN  ZUID- 
LIMBURG? 

een verzoek om inlichtingen en medewerking 

Acht jaar geleden ontdekte Dr. J. van der BURGH (Laboratorium 
voor Palaeobotanie en Palynologie van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht) in de restanten van een hellingbos langs een holle weg in 
een fraai "mesobrometum" tegen de Gulperberg enige rijk- 
bloeiende, zeer oude bomen van de Gele Kornoelje (Cornus mas 
L.). Volgens de moderne Nederlandse flora's wordt deze soort 
beschouwd als een "sierheester uit Midden- en Zuid-Europa" en 
inderdaad kent vrijwel iedereen de Gele kornoelje uit onze par- 
ken en tuinen waar hij, door zijn gele knoedelvormige schermpjes 
die voor de bladeren verschijnen en in maart/april bloeien, het 
voorjaar aankondigt. Enige tochten naar de vindplaats wezen 
daarna uit dat er in de direkte omgeving nog enkele oude bomen 
en struiken staan, die wat minder rijk bloeien omdat ze in de 
schaduw van hogere bomen staan, en dat de Gulpense exempla- 
ren goed vrucht zetten. De vruchten zijn vrij groot, rood en 
sappig, in tegenstelling tot die van de z.g. Rode kornoelje (C. 
sanguinea L., in Zuid-Limburg algemeen) die kleinere, wat dro- 
gere, blauw-zwarte vruchten vormt. Deze laatste soort begint 
begin juni te bloeien met tuilen van witte bloemen. In de bloeitij- 
den, en aan hun vruchten, zijn de beide soorten dus zeer goed van 
elkaar te onderscheiden. Cornus mas valt in het veld slechts op 
wanneer hij bloeit, ook omdat bomen en struiken dan nog blader- 
loos zijn. Niet bloeiende exemplaren van de twee soorten zijn zeer 
moeilijk van elkaar te onderscheiden. Kenmerken als rode kleur 
van de takken, beharing van de bladeren, bladvorm en nervatuur, 
die men in de boeken wel vindt, zijn nog al onbetrouwbaar. 
Door deze vondst werden we gekonfronteerd met een interessant 
plantengeografisch en floristisch probleem. Cornus mas komt 
wild voor in Centraal- en Zuid-Europa en Klein-Azië. In Duits- 
land vinden we hem, behalve in Zuid- en Oost-Duitsland ook in 
het Moezelgebied, hier en daar in de Eifel, en het Kneckstedter 
Forst bij Keulen; en als meest noordelijke vindplaats de omgeving 
van Aken. In België is hij niet zeldzaam in de Ardennen en verder 
wordt hij vermeld voor het Maaskalkgebied van het Pietersberg- 
massief, ten Z. van Maastricht. Zelfs geeft de "Atlas van de 
Belgische en Luxemburgse Flora" door E. van Rompaey en L. 
Delvosalle (1972) een vindplaats aan bij Smeermaas. Als we nu 
even van deze laatste vindplaats afzien en de noordelijkste Belgi- 
sche vindplaats door een lijn verbinden met de meest noordelijke 
Duitse vindplaats, Aken, dan ligt het zuidelijke deel van Zuid- 
Limburg binnen het areaal van de soort. Dat zou betekenen dat de 
vindplaats bij Gulpen een natuurlijke vindplaats is, en de oude 

bomen daar maken dan ook bepaald niet de indruk aangeplant te 
zijn of verwilderd. 
Oudere Nederlandse flora's beschouwden de soort als wild in 

Zuid-Limburg. L.J.G. Dumoulin, die in 1868 een "Guide du 
Botaniste dans les environs de Maestricht" publiceerde, noemde 
de soort Cornus mascula L. en vermeldde slechts "dans les bois et 
les haies", zonder nadere vindplaatsen en zonder aan te geven 
"cultivé" wat hij bij gekweekte planten overigens wel deed. Als 
volksnamen vermeldde hij cornouiller en kornoelje. Suringar 
(Geill. Zakflora, ook de 13e en 14e druk uit de twintiger jaren, 
bewerkt door L. Vuyck) vermeldde: Limburg, bovendien ge- 
kweekt. Ook Heukels was aanvankelijk deze opvatting toege- 
daan: in de oudere drukken van zijn Schoolflora van Nederland 
vermeldde hij: in het wild in bossen en hagen, alleen in Limburg, 
ook wel gekweekt. Later veranderde hij kennelijk van mening. In 
zijn Flora van Nederland II (1909) vinden we: bij ons wordt hij 
aangeplant en is soms verwilderd. Als Zuid-Limburgse volks- 
naam noemde hij 'konkernulle'. Ook in de latere drukken van 
zijn Schoolflora sprak hij slechts van "gekweekt en verwilderd". 
Dr. van der Burgh en schrijver dezes hebben vervolgens ieder jaar, 
tijdens de bloeitijd, de in aanmerking komende gebieden van 
Zuid-Limburg doorkruist om te trachten meer vindplaatsen te 
ontdekken. Tot deze zoekexpedities traden ook drie, in de flora 
van Zuid-Limburg geïnteresseerde studenten toe: F.P.M. Bunnik, 
D. Landsmeer en M.J.M, de Rooy. Maar tot nu toe zijn de 
zoekacties helaas vruchteloos geweest. Wel ontdekte D. Lands- 
meer een fraaie vindplaats op Belgisch gebied, n.1. in een helling- 
bos langs een droog dal nabij Wonck, waar de soort ook rijkelijk 

Bloeiende gele kornoelje 
naar een dia van P.J. v. Nieuwenhoven 
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bloeide, en goed vrucht zette, vooral langs de bosrand. Daarmee 
werd het voorkomen ten Z. van Maastricht bevestigd. De boven- 
genoemde Atlas van de Belgische en Luxemburgse Flora geeft op 
het verspreidingskaartje van Cornus mas twee kruisjes aan op 
Nederlands gebied, ten O. van Maastricht, kennelijk omgeving 
van Bemelen. Op welke gegevens dit berust is ons onbekend. 
Intensief speuren in die omgeving leverde tot nu toe geen resultaat 
op. 
In de herbaria De Wever, Grégoire, en Rieter, bewaard in het 
Natuurhistorisch Museum te Maastricht, bevinden zich geen uit 
het wild m Zuid-Limburg verzamelde exemplaren. In zijn aante- 
keningen vermeldde De Wever dat hem zaailingen uit gekweekte 
exemplaren alleen bekend waren van Oirsbeek (Wingestjil), dat 
de soort in het aangrenzende Duitse gebied wild voorkomt bij 
Aken-Laurensberg, Schneeberg, en in België in de Provincie Luik 
en niet in de Provincie Limburg. 
Het is hierom dat wij een beroep doen op geïnteresseerde inwo- 
ners van Limburg om in de bloeitijd opmerkzaam te zijn op - niet 

duidelijk aangeplante - exemplaren, waarop kennelijk de meeste 
kans bestaat aan bosranden en op dalhellingen, en bij ontdekking 
melding te doen aan Prof. Dr. F.P. Jonker, Laboratorium voor 
Palaeobotanie en Palynologie, Heidelberglaan 2, Utrecht. Ook 
als men zich vindplaatsen herinnert zullen meldingen zeer op prijs 
gesteld worden. 
Opmerkelijk is nog dat de soort, wat de noordgrens van zijn 
areaal betreft, overeenkomt met de Rode Kamperfoelie, Lonicera 
xylosteum L., waarvan de recente drukken van de flora van 
Heukels-van Ooststroom vermelden: in Z.Limburg misschien 
echt wild. Deze soort komt direkt ten zuiden van Maastricht op 
Belgisch gebied veel algemener voor dan de gele kornoelje en 
inmiddels is gekonstateerd dat hij onze zuidgrens inderdaad 
overschrijdt zodat het woordje misschien geschrapt kan worden. 
Ook voor vindplaatsen van deze soort op Nederlands gebied 
houden wij ons aanbevolen. 

F.P. JONKER 

TOEKOMST KASTEELPARK BORN BLIJFT 
ONZEKER 

Stichting Kasteelpark Born 

Twee jaar hebben de akties geduurd van een groep 
mensen, die ervan overtuigd is dat het kasteelpark 
Bom met zijn Europees dierenpark, wereldcollektie 
vogels en kinderboerderij, voor de toekomst behou- 
den moet blijven. 
Nog steeds echter hangt het voortbestaan van het 
Kasteelpark af van het weer, de inzet van vrijwilli- 
gers en vooral de goede gezondheid van direkteur 
Henk Munsters. 
Doordat tot nu toe grote tegenvallers zijn uitgeble- 
ven kunnen nog steeds jaarlijks meer dan honderd- 
duizend mensen het park bezoeken. Zij komen uit 
geheel Limburg en ook uit België en Duitsland. Ook 
veel scholen zijn van de partij. 

De betekenis van het park voor rekreatie en edukatie 
in de Westelijke Mijnstreek wordt dan ook aller- 
wege erkend. 

Recratie of..... 
foto: P.J. v. Nieuwenhoven 
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 of educatie 
foto: P.J. v. Nieuwenhoven 

Helaas was het nog niet mogelijk voor deze aktivitei- 
ten steun te verwerven. Door de stijgende kosten 
wordt deze steun echter steeds meer onontbeerlijk. 
Het ontbreken van de nodige steun heeft zeker niet 
gelegen aan de aktiegroep. Zij vormden een stichting 
en bepleitten het belang van het Kasteelpark voor 
deze streek bij het gemeentebestuur van Born, het 
Samenwerkingsorgaan Streekbelangen Westelijke 
Mijnstreek, Gedeputeerde Staten en het Ministerie 
van Cultuur Rekreatie en Maatschappelijk Werk. 
Talloos waren de schriftelijke en mondelinge kon- 
takten. Persoonlijk overleg vond ondermeer plaats 
met Staatssekretaris Meijer van C.R.M. Tot slot 

werden alle frakties van de Tweede Kamer benaderd 
en Limburgse kamerleden in het Kasteelpark ont- 
vangen. Duidelijkheid brachten de brieven van het 
Ministerie van C.R.M, en het College van Gedepu- 
teerde Staten van Limburg, waarin werd vastgesteld 
dat het voortbestaan van het Kasteelpark Born al- 
leen door het Samenwerkingsorgaan Streekbelangen 
Westelijke Mijnstreek verzekerd kan worden. 
Het Samenwerkingsorgaan heeft inmiddels toege- 
zegd te bezien of opname van het Kasteelpark in een 
herzien basisplan voor de openluchtrekreatie moge- 
lijk is. 
Aangezien dit nog enige studie vereist zal het nog wel 
de nodige tijd vergen voor in deze een besluit valt te 
verwachten. 
Omdat van het begin af duidelijk was dat het ver- 
krijgen van overheidssubsidies geruime tijd zou ver- 
gen, werden eveneens de mogelijkheden onderzocht 
om het voortbestaan van het Kasteelpark Born met 
particuliere middelen of fondsen te garanderen, on- 
der andere door benadering van het L.I.O.F., enkele 
grotere bedrijven, het Koningin Julianafonds, het 
Nationaal Jeugdfonds en het Wereld Natuur Fonds. 
Bijna alle reakties waren negatief en slechts inciden- 
teel werden op zich belangrijke doch ten opzichte 
van de totale exploitatie geringe donaties verwor- 
ven. 
Uit de ontvangen reakties is gebleken dat de Stich- 
ting Kasteelpark Born thans alle voor haar open- 
staande wegen heeft bewandeld en haar voornaam- 
ste taak als afgerond kan beschouwen. 
In dit verband meent het Stichtingsbestuur nadruk- 
kelijk iedere verantwoordelijkheid voor het voort- 
bestaan van het Kasteelpark Bom te moeten afwij- 
zen. 

De volgende stap die gezet moet worden voor de 
kontinuïteit van het park zal gedaan moeten worden 
door het Samenwerkingsorgaan Streekbelangen 
Westelijke Mijnstreek. 
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Het feit dat de familie Munsters - ondanks het uit- 
blijven van steun - nog met de exploitatie van het 
Kasteelpark doorgaat is alleen te verklaren door hun 
enorme betrokkenheid bij de natuur en het idealisme 
en doorzettingsvermogen om mens en natuur samen 
te brengen. 
Of het Kasteelpark verder nog daadwerkelijke steun 

zal ontvangen zal mede afhangen van de betrokken- 
heid van de bevolking in de Westelijke Mijnstreek. 
Van deze betrokkenheid kan men blijk geven door 
een bezoek aan het park, nog steeds het gehele jaar 
door en met name in het mooie herfstseizoen alles- 
zins de moeite waard. 

PARABOOLVORMIGE RIVIERDUINEN IN DE OMGEVING VAN MONTFORT 

een geomorfologische studie 

door 
DRS. B.J. LOCHT 

Tijdens een studie betreffende de geologie en de 
geomorfologie van het landschap in het zuiden van 
Midden-Limburg viel mij de vorm der hoogtelijnen 
op in de omgeving van Montfort. We blijken hier te 
doen te hebben met één van de mooiste en typische 
voorbeelden van paraboolvormige rivierduinen. 
Deze duinen hebben hun stempel gedrukt op het 
gehele landschap en via van dit landschap, op de 
menselijke activiteiten in dit gebied zoals bewoning, 
landbouwbeöefening en infra-structuur. 

1. TOPOGRAFIE EN MORFOLOGIE 

Een bestudering van de hoogtekaart (zie figuur 1) 
leert ons dat de vorm, die de 30m-isohypse in de 
omgeving van Montfort beschrijft, duidelijk para- 
boolvormen vertoont. Het gebied dat door deze 
hoogtelijnen ingesloten wordt, bevat een karakteris- 
tiek duinencomplex dat in hoofdzaak uit twee gro- 
tere en meerdere kleine duinen bestaat. Het dal van 
de Vlootbeek scheidt de twee grootste; het noor- 
delijke kleinere duin met het Roozendael, en het 
zuidelijke, grootste duin waarop Montfort gelegen 
is. 

Het omlopende gedeelte van de parabolen is met de 
holle zijden naar het W.Z.W. gekeert. De armen der 
parabolen bestaan uit streepduinen die een 
Z.W./N.O. - of O.N.O./W.Z.W. - richting verto- 
nen. 
Buiten het complex der grote duinen treffen we nog 

[Ë3 30 0- 32 5 

CZ) 27 5-300 

I      I < 27.5 

A-B. : door&nede 

Figuux-1. 

Hoogtekaart van de omgeving van Montfort, naar de topografische kaart 

Blad 60B Montfort, schaal 1 : 25.000. (A-B = doorsnede van figuur la). 
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ST. JOOST. 

A. -DEKZANDGEBIED•^•- 

Groot    Broek Eerseten 

•UITWAAIINGSLAAGTE N^•    !> ! 

Figuur-Ia.    Doorsnede  door het duincomplex Ie 

andere, in omvang echter veel beperktere parabool- 
duinen. Een drietal ervan vinden we ten zuiden van 
het gebied genoemd "De Struik", tussen Linne en 
Montfort, en verder in de omgeving van "Het Leen", 
ten westen van het Echter Broek. De eerst genoemde 
duinen zijn bijzonder fraai te zien op de zeer sugges- 
tieve TRANCHOT-kaarten (figuur 2). 
Ten zuiden van het duinencomplex vertoont het ge- 
bied een gerafelde indruk, met streepduinen en dek- 
zandruggen, zoals ten oosten van Pey (de Wolfs- 
berg), en in het Marissen, die allen een Z.W./N.O.- 
lijke richting hebben. Dit is eveneens het geval met 
de N.O.-lijke uitlopers der hoofdduinen, zoals bijv. 
langs de weg van Montfort naar St. Odiliënberg. 
Terwijl de hoogteverschillen in het omliggende ge- 
bied zeer gering zijn, treffen we in het duincomplex 
zelf hoogteverschillen aan die meer dan 10m kunnen 
bedragen. 
De meest grillige topografie zien we in het noorde- 
lijke duin, waar de hoogte varieert tussen 34m* bij 
het Rozendael, en 44,3m op de Camerberg. Het 
zuidelijke duin is niet zo hoog; 34,8m. De gemeen- 
schappelijke paraboolarm ten westen van Montfort 
(ruine) kan plaatselijk zeer hoog zijn, tot 38,4m. 
In het algemeen constateren we dat het zuidweste- 
lijke deel der duinen het hoogst is en dat vandaar, in 
noordoostelijke richting het terrein geleidelijk af- 
daalt. Een doorsnede door het zuidelijke, grootste 
duin laat dit zeer duidelijk zien (figuur la). 
De armen (streepduinen) en de omlopende gedeelten 
van de twee grote paraboolduinen omsluiten een 

F= 

0 0.5 Montfort (ïie figuur-U.      Q Q,5 1,0 15 km 

gebied dat beneden 27,5m gelegen is. Deze zgn. 
duinbanen strekken zich eveneens van het Z.W. naar 
het N.O. uit. In zijn meest typische vorm is de duin- 
baan te zien ten noorden van de weg van St. Joost 
naar Montfort, de Heerdstraat (figuur 3), en be- 
hoort aldus bij het grootste duin. De duinbaan van 
het kleinere duin is minder karakteristiek en ronder 
van vorm. 
Het direct aan het duingebied grenzende terrein is 
tussen 27,5m en 30,0m gelegen, en behoort tot het 
met dekzand overdekte deel van het Laagterras van 
de Maas. Alleen aan de oostzijde treffen we onbe- 
dekt gebleven gebieden van dit Laagterras aan; het 

m±m  mm        \       ^ vC? ï.;iV5 
Figuur-2. 

Landschap ten noorden van Montfort in het begin van de 19e eeuw. 
(naar de TRANCHOT-kaart, 1803-1820). 

* Alle hoogten zijn aangegeven in meters +N.A.P. 
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Echter Broek en het Esbroek. Tot in het Boreaal 
strekte zich hier het meer van Putbroek uit (JANS- 
SEN en IJZERMANS-LUTGERHORST, 1973; 
LOCHT, 1977). 

2. ONTSTAANSWIJZE 

Uit het voorgaande blijkt dat we te doen hebben met 
een typisch voorbeeld van organogene duinvorming 
(d.w.z. dat het door de wind aangevoerde zand door 
de vegetatie werd vastgehouden), die onder perigla- 
ciale omstandigheden heeft plaatsgevonden tijdens 
het Laat-Glaciaal en het vroege Postglaciaal. Gedu- 
rende deze perioden daalde het grondwater door het 
verdwijnen van de permafrost en door het diepere 
insnijden van de rivieren. Dit alles, tezamen met de 
geringe neerslag en de strenge winters, veroorzaakte 
een periodiek droogliggen van de rivier- en beek- 
beddingen. Zo werd het zand van het Laagterras en 
het naburige dekzand verstoven. Deze verstuiving 
heeft voornamelijk plaatsgehad ten oosten van de 
rivieren (in ons geval dus de Maas en de Roer) en de 
beken onder invloed van sterke westen tot zuidwes- 
tenwinden. Het duincomplex van Monfort vormt 
het uiterste zuiden van een lange gordel ten oosten 
van de Limburgse Maas, die zich tot voorbij het Rijk 
van Nijmegen uitstrekt aan de voet van het Hoogter- 
ras van de Rijn. 
Dat we de oorzaak van het geomorfologische pa- 
troon der stuifduinen moeten zoeken in de voorna- 
melijk uit het Z.W. tot W.Z.W. waaiende winden 
blijkt uit de gehele topografie van het bestudeerde 
gebied. De richting van de dekzandruggen en van de 
streepduinen, de vorm van de duinbanen en de 
eromheen gelegen armen van het paraboolduin, als- 
ook de kromming van de paraboolduinen zelf, ver- 
raden dat deze winden uit het Z.W. tot W.Z.W. 
waaiden, en dat ze bijzonder krachtig geweest moe- 
ten zijn. Ze hebben het zand in (O.) N.O.-lijke rich- 
ting   verplaatst,   aldus   een   langgerekte   uitwaai- 

Figuur-3. 
Landschap in de omgeving van Montfort in 1965. Topografische kaart 1 

25.000, blad 60B-Montfort. 

ingslaagte of duinbaan achterlatend, die zich van St. 
Joost tot Montfort uitstrekt (± 3 km). Aan de loef- 
zijde werd het zand hoog opgestuwd, terwijl de lij- 
zijde een veel geleidelijker helling vertoont (zie fi- 
guur la). 
Aan weerszijde van de duinbaan is het zand door de 
vegetatie vastgehouden zodat daar de streepduinen 
of armen van de paraboolduinen werden gevormd. 
Door de uitwaaiing kwam het oppervlak van deze 
laagte dichter bij het grondwater te staan en der- 
halve konden er moerassen en vennen ontstaan. Een 
andere oorzaak kan de gebrekkige afwatering zijn 
geweest ten gevolge van een oerbank (= een met 
ijzerverbindingen geïmpregneerde bodemhorizont), 
die geen water doorliet. De huidige toponymie van 
het gebied in de omgeving van Montfort duidt nog 
op de voormalige aanwezigheid van een aantal van 
deze moerassen en vennen. Het Eerselen en het 
Groot Broek vormden zo'n 75 jaar geleden één groot 
moeras in de uitwaaiingslaagte ten Z.W. van Mont- 
fort.- Hetzelfde geldt voor het Reigelsbroek en het 
(Schrevenhof) Broekje of Smalmeer. Verder treffen 
we op Echter gebied nog verschillende vennen aan: 
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het Köstersven, het Kranenbroek, het Jaspersven en 

het Littersven. 

In contrast met het onrustige reliëf van het duinland- 

schap staat het glooiende gebied van het omringende 

dekzand en het vlakke, niet verstoven Echterbroek. 

Dit laatste gebied staat niet in verband met de duin- 
vorming van Montfort. 

3. OUDERDOM 

Omtrent de periode van ontstaan van het duincom- 

plex kunnen we niets met zekerheid vertellen. Vast- 

staat in ieder geval dat de duinen hun oorsprong 

gehad moeten hebben nadat het Laagterras van de 

Maas, waarop ze gevormd werden, was afgezet; dus 

na het Eemiën (Riss-Würm interglaciaal: 80- 

duizend v. Chr.). De zgn. oudere dekzanden zijn 
afgezet tijdens de koudste perioden van de Würm- 

ijstijd, nl. in het Pleniglaciaal of het Oudste Dryas. 

Hoewel de Usselo-laag, een fossiele bodem uit het 

Aller^d-interstadium, bekend is van enkele bodems 

ten westen van de Maas (o.a. te Horn: HIJZELER, 
1957; VAN DEN BROEK en MAARLEVELD, 

1963), zijn dergelijke lagen uit de omgeving van 

Montfort tot nu toe onbekend. Dit kan verschillend 

uitgelegd worden. Ten eerste zou het kunnen bete- 
kenen dat de verstuiving heeft plaatsgevonden na het 

Aller^d, voordien niet. Vervolgens is het mogelijk 
dat het rivierzand alleen vóór het Aller^d verstoven 

werd. Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat er zowel 

vóór als ook na het AllerjzSd verstuiving heeft plaats 

gehad, maar dat tijdens die periode in deze streken 

de condities tot vorming van de Usselo-laag niet 
gegeven waren. 

We achten de laatste mogelijkheid voor de meest 

waarschijnlijke, daar er voor de vorming van duinen 

in het algemeen en van paraboolduinen in het bij- 
zonder een zekere vegetatiedichtheid aanwezig moet 

zijn. Deze treffen we aan in de Interstadia van het 

Laatglaciaal tot in het Boreaal. Doch de voornaam- 

ste periode van opbouw is hoogstwaarschijnlijk het 

Late-Dryas geweest, dus vlak voor de overgang naar 

Postglaciaal (Holoceen). Dit is in overeenstemming 

met de bevindingen van VAN DEN BROEK en 

MAARLEVELD (1963), die vaststellen dat de in het 

Late-Dryas gevormde dekzandruggen vnl. een 

Z.W.-N.O. richting vertonen. De verstuiving tot ri- 

vierduinen ging echter nog tot het Subboreaal door. 

PANNEKOEK VAN RHEDEN (1941) neemt aan 

dat de zuidelijke Roerarm, in welke voormalige 

bedding de huidige Vlootbeek stroomt, in het Sub- 

boreaal door grootschalige verstuivingen werd af- 

gedamd en aldus gedwongen was de noordelijke en 
huidige stroomrichting te kiezen. De oorzaak hier- 

van moet waarschijnlijk gezocht worden in de men- 

selijke activiteiten in die periode; overbeweiding, en 

extensieve ontginningen konden plaatselijk grote 

heidevlakten doen ontstaan, die gemakkelijk aan 

verstuiving onderhevig waren. Dit speelde zich dus 
in het Neolithicum en de Bronstijd af. 

Preciese gegevens omtrent de archeologische vond- 
sten in dit gebied, evenals systematische pollenana- 

lysen van de verschillende bodems, zouden uitsluit- 

sel kunnen geven betreffende de ouderdom van het 

duincomplex. Zo kan de diepte der veelvuldige 
vondsten van de Tjonger cultuur ons vertellen of de 
verstuiving vóór het Aller0d een aanvang heeft ge- 

nomen of erna. Pollenanalysen zouden een juiste 
datering mogelijk maken, daar de vegetatiegeschie- 

denis van het zuidelijk deel van Midden-Limburg 

redelijk goed bekend is (LOCHT, 1977). 

Ondanks het feit dat we in het duister tasten wat 

betreft de datering van de verschillende perioden in 

de ontstaansgeschiedenis der rivierduinen in de om- 

geving van Montfort, mogen we veronderstellen dat 

tijdens het Laatglaciaal reeds de basis gevormd was, 

aangezien de landschappelijke situatie en de klima- 
tologische omstandigheden zodanig geweest moeten 
zijn dat er bewoning mogelijk was temidden van de 
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moerassen, vennen en oude rivierarmen en 
beddingen, dankzij de hoger gelegen stuifduinen. 

4. BODEM 

Natte, dicht bij het oppervlak liggende, vlakke uit- 
waaiingslaagten, glooiende dekzanden, grillige hoge 
duinen; deze geomorfologische complexiteit heeft 
haar stempel gedrukt op het huidige cultuurland- 
schap. 
De voornaamste factor die in grote lijnen de mense- 
lijke activiteiten en in het bijzonder de landbouw 
heeft bepaald is de bodemgesteldheid. 
De geomorfologische complexiteit in het relatief 
kleine gebied heeft tot grote verschillen in de bo- 
demvorming geleid. De vereenvoudigde bodem- 
kaart in figuur 4, laat zeer duidelijk het duinaspect 

3  • « 
voor  verklaring zie tekst. 

Figuur-^».  Vereenvoudigde  öodemkaart  van Montfort  e.o.lsTlBOKA-iSTOl. 

van het Montfortse landschap naar voren komen en 
vult als zodanig de hoogtekaart aan. (fig. 1). 
De rivierduinen worden gekenmerkt door zand- 
gronden met een zwakke bodemvorming, de zgn. 
vorstvaaggronden ( = 1, in fig. 4). Op zichzelf duidt 
dit feit reeds op een relatieve jonge leeftijd. De ver- 
breiding van deze gronden komt grotendeels over- 
een met de 30m isohypse (zie fig. 1). Enkele kleinere 

oppervlakten van dit bodemtype, ten zuiden van 
Montfort en ten oosten van Pey, vertonen eveneens 
de typische paraboolvorm der rivierduinen. Land- 
schappelijk worden de duincomplexen sterk geac- 
centueerd doordat ze in de meeste gevallen met 
(dennen-)bossen zijn beplant. 
Het gebied ten noorden van Montfort, ten westen 
van -en langs de Vulens- en Krombeek, evenals het 
gebied ten zuidoosten van Montfort, worden in be- 
slag genomen door moderpodzolgronden (=2, in 
fig. 4). In deze gronden heeft zich een volledige bo- 
demvorming kunnen voltrekken, welke heeft geleid 
tot de zgn. podzolisering. Het zijn meestal gronden 
die reeds lang (vanaf de Middeleeuwen) als bouw- 
land in gebruik zijn. Aan de rand van deze oude 
bouwlanden zijn oude (domein)hoven en -goederen 
gelegen zoals Het Leen, Schrevenhof, Kloosterhof, 
en verder noordelijk o.a. Breewegshof. De vroeger, 
door de eeuwen heen opgebrachte potstalmest heeft 
er plaatselijk de bovengrond (Ap) tot ca. 30cm op- 
gehoogd (STIBOKA, 1970). 
In de duinbanen (of uitwaaiingslaagten) komen in de 
laagste gedeelten (Eerselen, Het Broekje) de moerige 
gronden voor, evenals in het dal van de Vlootbeek 
ten noorden van Montfort ( = '3, in fig. 4). Het zijn 
daar, waar het niet de dalgronden betreft, tekenen 
van de voormalige aanwezigheid van grote moeras- 
sen zoals die nog zo'n honderd jaar geleden in de 
omgeving van Montfort voorkwamen. 

Tenslotte, wordt het overige gebied in beslag geno- 
men door gooreerdgronden (=4, in fig. 4). Ze ko- 
men zowel in de uitwaaiingskommen (in de hogere 
delen) voor, als ook in het dal van de Vulensbeek en 
ten zuiden van het duincomplex. 
Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat de 
bodemkundige aspecten van het landschap van 
Montfort als resultante van de geologische, geomor- 
fologische en climatologische invloeden, het duin- 
landschap zeer duidelijk karakteriseren. 
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5. GEOMORFOLOGIE EN CULTUURLAND- 
SCHAP 

Zoals we reeds zagen, dateren de oudste verblijf- 
plaatsen in het bestudeerde gebied uit het Midden- 
Paleolithicum (WOUTERS, 1953; VAN HAAREN, 
1968). Vanaf deze tijd kunnen we aannemen dat de 
(prehistorische) bewoning beperkt is gebleven tot 
het gebied boven 30m + NA.P., dus tot het eigen- 
lijke duingebied. 
Een volledige prehistorische vondstenkaart van dit 
terrein zou dit zeer demonstratief kunnen aantonen. 
Hoewel een dergelijke kaart schijnt te bestaan 
(GEURTS, 1940), is het mij wegens de (gebruikelij- 
ke?) ontoegankelijkheid van de daarvoor benodigde 
gegevens onmogelijk geweest zulk een kaart voor de 
huidige toestand samen te stellen. In plaats hiervan 
volsta ik met het reproduceren van een uiterst ge- 
schematiseerd kaartje van VAN DEN BROEK en 
MAARLEVELD (1963), gebaseerd op de gegevens 
van WOUTERS (1953) (zie figuur 5). 

België 

uitsland 

H<n Verlaten  rivierbedding      D  Acheuléen  cultuur 
^^ Verstoven  Laagterras     • Tjonger • 
_o 5 iQkm 0  Ahrensburger - 

Figuur-5.Prehistorische   vondsten  in  Midden-Limburg. 
(mar  WOUTERS (n:VAN   DEN   BROEK &  MAARL EVELD.1963) 

Hoewel een bijgewerkte kaart van alle prehistori- 
sche vondsten uiterst demonstratief zou zijn, vol- 
doet figuur 5 aan onze eisen in zoverre dat zij aan- 

toont dat het merendeel der prehistorische vind- 
plaatsen gedaan zijn boven de 30m. 
Het terrein beneden de 30m was moerassig, het wa- 
ren de uitwaaiingslaagten, oude Maasmeanders en / 
of Maasbeddingen, zoals o.a. het meer van Putbroek 
(LOCHT, 1977), waar bewoning onmogelijk was. 
Daarentegen was het uitermate belangrijk voor de 
van jacht en visserij levende Paleo- en Mesolithische 
mens om in de onmiddellijke nabijheid van dit wild- 
rijke gebied te vertoeven. 

De wisselende klimaatsomstandigheden van het 
Laatglaciaal hebben waarschijnlijk een continue 
bewoning van dit gebied onmogelijk gijmaakt. We 
kunnen echter aannemen dat sedert het Preboreaal 
(='Mesolithicum) de bewoning min of meer onon- 
derbroken is geweest tot in onze dagen. Vondsten uit 
het Mesolithicum (BURSCH, 1960), het Neolithi- 
cum (BEKKERS, 1970), de Bronstijd (SMEETS, 
1975) en de Ijzertijd tonen dit aan. GEURTS (1946) 
zegt zelfs: "dat dit deel van Midden-Limburg - zeker 
voorwat het laatste gedeelte van het Laat- 
Neolithicum betreft - een der dichtst bevolkte stre- 
ken van ons land is geweest." 

Onlangs werd dit door RAMAKERS (1977) beves- 
tigd in zijn boek "Honderd Eeuwen Swalmen". 
Uit de Romeinse tijd zijn vele vondsten bekend uit 
het omliggende gebied (Echt, St. Odiliënberg en 
Melick-Herkenbosch). Het betrof hier plaatsen die 
langs belangrijke wegen gelegen waren (HARDEN- 
BERG, 1960; BEKKERS en GOOTZEN, 1977) en 
die natuurlijke terreinobstakels zoals moerassen en 
duinen uit de weg gingen. Toch zijn er uit de omge- 
ving van Montfort vondsten uit de Romeinse tijd 
bekend (de Heistert, de Goudberg, het Montforter 
broek, het Rozendael; BEKKERS, 1969; BEKKERS 
en GOOTZEN, 1977). 

De aanwezigheid van een Merovingisch grafveld in 
de omgeving van Montfort duidt er op dat er in die 
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tijd een nederzetting heeft bestaan (DE BOONE, 
1960). 

Het is omstreeks het jaar 1000 dat in het gehele 
Middenlimburgse land de grotere nederzettingen 
ontstaan. ROEBROECK (1967) neemt aan dat het 
huidige Montfort als nederzetting is ontstaan bij de 
burcht van die naam in de tweede helft van de 13e 

eeuw. Van hier uit hebben de ontginningen plaats 
gehad van de omliggende woeste gronden, hoewel 
deze van geringere betekenis zijn geweest dan die 
van de naburige dorpen (Echt, Posterholt, Maas- 
bracht). Het zijn deze oude ontginningen die de eer- 
der beschreven moderpodzolgronden omvatten. 
De moerassen in de uitwaaiingsplaaten, waar in de 
17e en del8e eeuw op kleine schaal turf gestoken 
werd door de omliggende dorpen, vormden met de 
heidevelden op het dekzand, de woeste gronden die 
als weidegronden dienst deden. De heide was ook 
van belang voor het plaggensteken voor de potstal- 
len. 
In het begin van de 20e eeuw werden de moerassen 
ontwaterd en tot akkerland, maar vooral tot wei- 
land ontgonnen. Desondanks heeft het huidige 
duingebied, zelfs na de ruilverkaveling, toch nog zijn 
oorspronkelijke vormen in het landschap min of 
meer weten te behouden (figuur 2). Dit toont de 
conserverende kracht die er van bepaalde geomorfo- 
logische formaties kan uitgaan. 
De oude infra-structuren echter werden meer dan de 
tegenwoordige door het duinlandschap bepaald. Zo 
zien we op de TRANCHOT-kaart van de omgeving 
van Montfort (1803) hoe de veld- en landwegen de 
moerassen mijden en de voet van de duinen blijven 
volgen. Aan de hand van de eerste topografische 
kaarten zien we dat deze situatie tot ongeveer het 
begin van deze eeuw behouden blijft. 
De weg van Montfort naar St. Joost, de Heerdstraat, 
vertoont precies dezelfde paraboolvorm als de duin- 
voet. Op het hogere gebied van de duinen zelf treffen 

Figuur-6. 
Landschap ten zuiden van Montfort in het begin van de 19e eeuw. (naarde 

TRANCHOT-kaart, 1803-1820). 

we twee typen van wegpatronen aan: een zeer groot 
aantal parallel lopen zandwegen op de ruggen, zoals 
te zien links boven in figuur 6; en een veel regelmati- 
ger patroon van veldwegen in de oude ontginningen, 
die de akkers van het "kamp"-type onderling be- 
reikbaar maken, zoals ten zuidoosten van Montfort 
(het Hoch-veld, midden-boven in figuur 6) en ten 
zuidoosten van St. Joost (links-midden). 

6. SAMENVATTING 

Aan de hand van topografische, archeologische, 
geomorfologische en geologische gegevens, hebben 
we de invloed, de uitwerking en de ontstaanswijze 
van een typisch rivierduinlandschap in de omgeving 
van Montfort kunnen nagaan. 
De paraboolvorm van deze rivierduinen is in de ver- 
schillende landschapsaspecten terug te vinden. Ten 
eerste vertoont de 30m-hoogtelijn deze typische 
vorm. Hieruit kunnen we afleiden dat er twee gro- 
tere duinen bestaan in de onmiddellijke omgeving 
van Montfort en verder enkele kleinere ten noorden 
en ten zuid-oosten van deze plaats. Ook bevat het 
gebied, dat door de 30m-hoogtelijn wordt ingeslo- 
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ten, het verstoven Laagterras van de Maas. 
Vervolgens bevestigt de bodemkaart juist genoemde 
observaties. De vorstvaaggronden komen groten- 
deels overeen met de duinen en hun verspreidingsge- 
bied vertoont eveneens de paraboolvormen. Het ge- 
bied beneden de 27,5m wordt in beslag genomen 
door moerige- en gooreerdgronden. Deze laatste ka- 
rakteriseren de zgn. uitwaaiingslaagten. 
Wanneer we de -zeer vereenvoudigde en 
onvolledige- archeologische vondstenkaart van het 
gebied bekijken, dan valt ons op dat het als boven 
gekenmerkte duingebied een concentratie van pre- 
historische vondsten vertoont. 
Omtrent de ontstaanswijze en de ouderdom van de 
duinen vertellen ons de bovengenoemde observaties, 
dat ze zijn opgebouwd door zeer hevige zuidwesten 
tot west-zuid-westen winden, die het zand van het 
Laagterras van de Maas in noordoostelijke richting 
opjoegen. Dit valt af te leiden uit de richting der 
duinruggen, de vormen der paraboolduinen en de 
door deze omsloten uitwaaiingslaagten. 
Over de ouderdom kunnen we niets met zekerheid 
zeggen, daar er te weinig bekend is over de juiste 
vondstomstandigheden der prehistorische voorwer- 
pen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat het eerste 
begin voor de opbouw der duinen gelegd is tijdens 
het Laatglaciaal (Late-Dryas). 

Tenslotte hebben we gezien datdegeomorfologische 
en de bodemkundige factoren in het rivierduinenge- 
bied van Montfort, er het hele doen en laten van de 
mens door de eeuwen heen hebben bepaald, bijv. de 
landbouwbeoefening en de bewoning van het ge- 
bied, alsook de infra-structuur. 
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te Heerlen op 1 november in Le Coq d'Or te 20.00 
uur: 
Lezing met film door de heer F. Ensinck, Lacerta 
Limburg over: Amfibien en reptielen van Suriname, 
te Heerlen op 6 december in het Grotiuscollege te 
19.30 uur: 
Lezing met dia's door Ing. C. van Geel over: de Flora 
van de Franse Alpen. 
te Maastricht op 1 november in het Natuurhisto- 
risch Museum, te 20.00 uur. 
De heer J. Poot spreekt over: Vogels in het grindgat 
Eijsden. 
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Zeist, oktober 1977 

Geachte donatrice/donateur, 

De nationale aktie "Gééf om de Natuur" bevindt zich nu in een belangrijke fase: 
de opbouw van plaatselijke aktiecomité's en het werven van kollektanten. Al het 
voorbereidend werk van de afgelopen maanden zal tot een goed resultaat leiden 

als wij voldoende medewerk{st)ers kunnen vinden die een (klein) gedeelte van hun 
vrije tijd ter beschikking willen stellen voor natuurbehoud en natuurbescherming. 

Letterlijk duizenden binnen en buiten het WNF meldden zich reeds aan! 

Een aantal van de 1.800 plaatselijke aktiecomité's heeft echter nog versterking 
nodig. Als u bereid bent tot eind november te helpen bij de organisatorische werk- 
zaamheden in deze comité's, geef u dan a.u.b. op. Bovendien is er een groot aantal 
kollektanten nodig. 

Moeveel tijd gaat daar in zitten? 
300.000 Kollektanten gaan op 21 november a.s. op pad. 
Van de plaatselijke aktiecomité's krijgen zij de "geverssets" (één enveloppe waarin 
een folder over de aktie zit, één giftenveloppe en een toezeggingskaart). 

Bik van de kollektanten zal die avond bij 15a 20 gezinnen deze geversset over- 
handigen met het verzoek diezelfde avond naar het AVRO televisie programma 

"Gééf om de Natuur" te kijken. 
Op 25 november gaan dezelfde kollektanten weer op pad om de giftenveloppen op 
te halen bij dezelfde gezinnen van 21 november. 
Dit werk kan beide keren in korte tijd worden gedaan. 

Wij zouden het op prijs stellen indien ook een aantal donatrices en donateurs zich 
hiervoor zouden willen opgeven. Dat kan men doen door te schrijven aan: 

Aktieburo "Gééf om de Natuur" 

Postbus 210 

Heerhugowaard 

Tel.: 02207-18277 

Hartelijke dank voor uw medewerking. 

Jfatt*****^ 
N.F. Halbertsma, 
Direktcur 

Mag ik ook onze leden nogmaals dringend verzoe- 
ken aan deze actie mede te willen werken door zich 
persoonlijk in te zetten? 

P.J. v. Nieuwenhoven, Voorzitter NHG 






