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VERSLAGEN VAN 
DE MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN 

Te Maastricht 3 april 1980 

Zoals was aangekondigd stond deze avond helemaal 
in het licht van de Ruilverkaveling Mergelland. In de 
propaganda rond deze ruilverkaveling wordt hoog 
opgegeven over de grote waarde van deze verkave- 
ling voor het natuurbehoud. Hoewel de inspraak- 
mogelijkheid, door middel van het indienen van be- 
zwaarschriften, reeds voorbij was, leek het toch wel 
goed om eens te luisteren naar de cultuurtechnische 
aspecten van de ruilverkaveling. Daarom ook dat de 
heer Thijssen van de Landinrichtingsdienst uitgeno- 
digd was om ons natuurliefhebbers te overtuigen 
van het nut van de ruilverkaveling voor het agrarisch 
bedrijf (dat is wat anders dan •voor de boeren") 
waar het bij een ruilverkaveling toch om begonnen 
is. 
Ongevraagd bood de heer Blink aan om vooraf- 
gaand aan het verhaal van de heer Thijssen zijn visie 
uiteen te zetten. Hij kreeg daartoe alle gelegenheid 
na de presentatie van een serie voorlichtingsdia's 
over de geplande ruilverkaveling. De dia's probeer- 
den te illusteren waar het bij deze ruilverkaveling om 
te doen was. Om er enkele te noemen: het aantal 
onverharde wegen is te omvangrijk om efficiënt te 
kunnen werken; de landbouwgronden zijn gebrek- 
kig verkaveld; de erosie is groot; de gebouwen zijn 
ondoelmatig en zijn te zeer ingesloten in de overige 
bebouwing; er is te weinig grond en ruimte rond de 
boerenbedrijven; de wegen zijn niet afgestemd op 
het moderne landbouwverkeer; de koeien lopen te 
veel over de wegen naar en van het weiland; bij het 
melken moet de boer zich maar behelpen, vooral bij 
slecht weer en ontij; per 1 januari 1981 worden de 
melkbussen niet meer opgehaald door de melkfa- 
briek en moeten de boeren de melk in een melktank 
opslaan en is moderne melkapparatuur vereist; de 
boomgaarden hebben nog maar weinig te betekenen 
want het areaal is in twintig jaar tijd terug gebracht 
van 3000ha naar 600ha en het plukloon is te hoog 

om de fruitteelt op deze wijze in stand te houden, 
enzovoort. 
De heer Blink hield daarna een pleidooi voor het 
moeten opbrengen van vertrouwen in de rijksover- 
heid. Hij getuigde als natuurliefhebber en als ambte- 
naar via het kadaster beroepsmatig betrokken bij de 
ruilverkaveling van dat vertrouwen. 
Hij meende dat het verwijt dat er niet goed genoeg 
natuurgebied geschapen werd niet terecht was. 
Ruilverkaveling is immers niet gericht op uitbrei- 
ding van de natuur maar op herindeling van het 
gebruik. Uitbreiding van de natuurgebieden is zijns 
inziens een taak van de gemeenten, en zou tot stand 
moeten komen via bestemmingsplannen. Bij het 
ruilverkavelen staat allereerst het agrarisch gebruik 
voorop. Ook meent hij te kunnen stellen dat er veel 
natuurschoon blijft bestaan en meent dat door het 
verdwijnen van allerlei overhoekjes niets wezenlijks 
zal verdwijnen en dat er genoeg voor in de plaats 
komt. 

Na de pauze ging de heer Thijssen verder in op de 
verschillende onderdelen van het ruilverkavelings- 
plan. De belangrijkste onderwerpen waren: 
• de verbetering van de wegen die het mergelland 

moeten ontsluiten; 
• de watertechnische beheerswerken (waterbergin- 

gen, het ophogen van weglichamen, beplanting 
van graften) om de ernstige erosie van de laatste 
jaren tegen te gaan; 

• het aanleggen van rioleringen en waterzuiverings- 
installaties in de kleinere kernen; 

• de verkaveling: het gemiddelde van 8 kavels per 
boer wordt teruggebracht tot 3 kavels; 

• verplaatsing van bedrijfsgebouwen van de kernen 
naar de open gebieden; 

• het landschapsplan. Het doel van dit landschap- 
splan is om de aanwezige natuurgebieden te be- 
schermen door het aanbrengen van buffers, het 
accentueren van de droogdalen met hun steile en 
vlakke hellingen door beplanting, het behouden 
van kleine waardevolle elementen zoals graften, 
het verdubbelen van het huidige areaal aan na- 
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tuurgebied (483 ha wordt 947 ha) door aankoop 
van gronden, het inrichten van beheersgebieden 
waarin de boeren op basis van vrijwilligheid ver- 
zocht wordt om via een systeem van bepalingen en 
vergoedingen volgens een bepaald beheersplan te 
gaan werken om bepaalde landschapselementen 
te versterken. 

• rond de kernen worden landschapselementen als 
hoogstamboomgaarden en hagen in stand gehou- 
den en zonodig aangeplant. 

• alle belangrijke natuur- en landschapselementen 
zullen worden gehandhaafd. 

De heer Thijssen sprak de hoop uit dat er naar aan- 
leiding van zijn uiteenzetting een levendige diskussie 
zou ontstaan. 
Zijn woorden waren niet aan dovemansoren gericht. 
Met name juist in de richting van het cultuurtechni- 
sche vlak werden er vele kritische vragen gesteld. De 
kernvraag werd eigenlijk al meteen gesteld: 
Gelooft U werkelijk dat het mogelijk is om op de 
door U geschetste wijze op economisch verant- 
woorde wijze in Zuid-Limburg te boeren? Of met 
andere woorden: Is dit ruilverkavelingsplandatalzo 
lang op stapel staat niet inmiddels achterhaald? Van 
welke situatie gaat dit plan uit, van die van twintig 
jaar geleden of van die van nu met een EEG beleid, 
dat geleid heeft tot overproductie gevolgd door af- 
straffing van overproductie? Wat gaat de Limburgse 
boer er nu in zijn beurs op vooruit? Zowel uit de 
vragen als uit de antwoorden bleek in ieder geval 
duidelijk dat het hele plan niet bedoeld is om de 
natuurlijke flora en fauna te bevorderen maar er 
vooral op gericht is om het agrarische bedrijf zo 
rendabel mogelijk te laten funktioneren. Het plan 
komt er op neer dat er door bedrijfsverplaatsing, 
vergroting van de kavels en betere ontsluiting van 
het wegennet gestreefd wordt naar productieverho- 
ging en kostenverlaging. Daarvoor wordt zo'n 42,4 
miljoen gulden geïnvesteerd (73% overheid en 27% 
belanghebbenden), zonder de voorbereidingskosten 
(sinds 1954) maar inclusief de uitgaven ten behoeve 
van de 'verbetering' van het landschap. De uiteinde- 

lijke netto winst voor de boer is • 400,• per jaar per 
ha per boer (gemiddeld 20 ha per boer, dus • 8000,• 
per jaar per boer). Met de belastingperikelen, verho- 
ging van olieprijs, veranderingen in het EEG- 
landbouwbeleid, bezuinigingsplannen van de Ne- 
derlandse regering, enzovoort kan uiteraard geen 
rekening worden gehouden bij zo'n plan. 
Door de vele vragen die de aanwezige leden natuur- 
kenners hadden over het voor hen 'onbekende' 
landbouwbeleid dreigden de vragen over de typische 
natuurbeschermingszaken op de achtergrond te ra- 
ken. Niettemin werden in een notedop vele beden- 
kingen geuit over het optimisme dat er sprak uit de 
presentatie van het landschapsplan. Overigens heb- 
ben enkele deskundige leden met het bestuur een 
zeer uitvoerig bezwaarschrift ingediend bij de pro- 
vinciale overheid. Daarin wordt vooral ingegaan op 
de mate waarin het ruilverkavelingsplan de door de 
provinciale overheid gestelde voorwaarden nakomt 
die betrekking hebben op het handhaven en verster- 
ken van het huidige landschapstype, de belangen van 
rekreatie en toerisme, natuurbescherming en de 
grote natuurwetenschappelijke waarden van het 
onderhavige gebied. De konklusie in het bezwaar- 
schrift is dat de in het Rapport voor de Ruilverkave- 
ling Mergelland door de Centrale Cultuurtechnische 
Commissie gedane voorstellen in schril kontrast 
staan met de door het College van Gedeputeerde 
Staten gestelde voorwaarden. 

Een belangrijk punt dat ook steeds weer in de dis- 
kussie naar voren kwam is, dat al datgene wat be- 
trekking heeft op het agrarisch gebeuren tot in.de 
puntjes is uitgewerkt, maar dat alle andere zaken in 
het vage blijven en met algemene nietszeggende ter- 
men wordt afgedaan. Het is onduidelijk in hoeverre 
men gebruik gemaakt heeft van diverse bestaande 
studies over de flora en fauna van Limburg, in hoe- 
verre er rekening gehouden is met de drie Groene 
Nota's, de verstedelijkingsnota, de Nota Landelijke 
Gebieden enzovoort, en hoe de belangen van natuur 
en landschap in het kader van de inspraak aan de 
orde zijn geweest. In dit kader is het toch wel goed op 
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te merken dat op de bijeenkomsten tijdens de ter 
visie-legging bijna uitsluitend boeren aanwezig wa- 
ren. Niet onbegrijpelijk als je bedenkt dat in de boe- 
renorganisaties over deze ruilverkaveling al jaren 
gepraat wordt, dat er voor hun belangenbehartiging 
sterke organisaties bestaan, dat elke grondeigenaar 
regelmatig en uitvoerig via informatiemateriaal op 
de hoogte werd gebracht, dat de grondeigenaren 
voor-inspraak hadden, dat zij voor de vergaderingen 
bij de ter visielegging persoonlijk werden uitgeno- 
digd en dat het al of niet doorvoeren van het plan 
afhankelijk is van het stemgedrag van de grondeige- 
naars eind dit jaar. Alle overige belanghebbenden 
zijn gedurende één maand in de gelegenheid gesteld 
om te proberen het rapport te pakken te krijgen, te 
bestuderen, de benodigde aanvullende literatuur te 
verkrijgen en te bestuderen en dan nog een bezwaar- 
schrift te schrijven. 
Inspraak?! 

Niettemin werden er voor de vuist weg vele kritische 
vragen gesteld door de aanwezige leden die duidelijk 
maakten dat hun vertrouwen in de ongetwijfeld 
goede bedoelingen ten aanzien van de natuur in het 
Mergelland niet groot was. Onduidelijk blijft b.v. 
wat er verdwijnt aan heggen, drinkpoelen, bomen, 
boomgroepen, talluds, bermen, overhoeken. Want 
wél is aangegeven wat men van plan is te gaan doen, 
maar niet wat er is, of onlangs nog is geweest (al was 
het maar 25 j'aar geleden!) Om één detail te noemen: 
er wordt gesuggereerd dat er nieuwe hagen komen 
als er door verkaveling hagen moeten verdwijnen. 
Maar nergens wordt er verwezen naar een onder- 
zoek naar het voorkomen van deze hagen van zo'n 
10 jaar geleden dat nog onder leiding van Dr. Die- 
mont heeft plaatsgevonden. Waar is dat onderzoek 
gebleven? 
Waarom wordt daar niet van uitgegaan? Ook wordt 
er niet stilgestaan bij het feit dat een oude heg een 
veel grotere waarde heeft dan een nieuwe aanplant 
van bij een kweker gekocht materiaal. Worden soms 
de aronskelken, de salomonszegel, de varens, de 
maartse, bos- en rivinusviooltjes, het robertskruid, 

het speenkruid, enzovoort, mee overgeplant? En 
waar blijft de aardaker, de knolsteenbreek, de pink- 
sterbloem en de vogelmelk? In welke nieuwe heg 
staan mispels en wilde rozen? Al deze zaken staan 
niet op de gesubsidieerde soortenlijst van CRM. En 
dan de dieren. Welke moderne boer zal een heg met 
berm zo knippen en beheren dat hij nog geschikt is 
voor de braamsluiper, heggemus, grasmus, zwart- 
kop, staartmees, kneu en andere dieren als egel, 
wilde hamster, wezel, bunzing en hermelijn, om er 
maar enkele te noemen? Wie kent die techniek nog? 
Wie heeft daartoe nog het geduld? Niet de moderne 
boer. Wel de oude boer, maar die moet verdwijnen, 
het gemengde bedrijf dat zich helemaal zelf kon be- 
druipen is ten tode opgeschreven en de boer, hij 
wordt gesaneerd en gaat dan als E-werker gesubsi- 
dieerd oude heggen rooien en nieuwe heggen plan- 
ten, om maar vooral het landschap te behouden. 

Zodoende belandt een dergelijke diskussie steeds 
weer bij hetzelfde probleem: Kun je door subsidies 
bereiken dat iets in stand gehouden wordt als dat 
tegelijkertijd op een economisch verantwoorde 
wijze systematisch wordt afgebroken? En hoe lang 
duren die subsidies? En wat dan? 

Summary 

Re-structuring of farmland in •Mergelland" (South Limburg) 
was the theme of an address bij Mr. Thijssen at monthly meeting. 
A very lively discussion followed, which showed clearly that the 
conflicting interests of agricultural efficiency and the preserva- 
tion of wildlife are still at loggerheads. 

Te Heerlen op 10 maart 1980 

De Voorzitter opende de vergadering met een extra' 
woord van welkom voor onze gast, de heer Faassen, 
die een voordracht zou houden over "Boom en mi- 
lieu". 
Spreker begon zijn betoog, dat hij met dia's onder- 
steunde, met een kort overzicht van de voornamelijk 
negatieve invloed die de mens heeft gehad en nog 
heeft, op het "zijn" van de boom. De geschiedenis 
van de mens kan men karakteriseren als een toene- 
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mende strijd tegen het milieu waarin hij leeft. Dat 
deze strijd de boom niet onberoerd zou laten is dui- 
delijk. De omschakeling van de mens van jager/ver- 
zamelaar naar landbouwer betekende de eerste aan- 
val op de boom, een aanval, die nog door vele zou 
worden gevolgd. De kleinschalige kaalslag van de 
eerste boeren is uitgegroeid tot een massale vernieti- 
gingsactie, waarbij per minuut 20 ha, vnl. tropisch 
regenbos verdwijnt. Spreker toonde daarna een aan- 
tal dia's met voorbeelden van de boomloze wereld: 
grote steden met slechts hier en daar een plukje 
groen, de cementen recreatiewoestijnen aan de kus- 
ten van de Middellandse Zee, ontstaan als gevolg 
van het materialistische recreëren, waar het enige 
contact met de natuur bestaat uit het zwemmen en 
varen in steeds meer vervuild water. De naakte ste- 
den ontstaan als gevolg van de onbekendheid van de 
bestuurderen met de voordelen die de boom heeft, 
niet alleen voor het klimaat in de stad, maar ook 
voor de zuiverheid van de lucht. De kaalheid van de 
steden wordt nog bevorderd door de architecten, die 
in hun ijdelheid hun scheppingen niet door bomen 
aan het oog willen zien onttrokken. Waarom moe- 
ten industrieterreinen zo kaal en boomloos zijn, er 
zijn toch ook bomen die industrieresistent zijn, zoals 
bijvoorbeeld de plataan? 
Ook de boer werkt nog in een steeds toenemende 
mate mee aan het verdwijnen van de boom: houtsin- 
gels verdwijnen, heggen worden uitgetrokken en 
boomloze gesubsidieerde grootschaligheid viert 
hoogtij. 

Na deze hartekreten ging de heer Faassen wat dieper 
in op de functionele betekenis van de boom voor de 
mens. Vooral in vroeger tijden zag men bomen als 
levende gedenktekenen of -stenen. Voorbeelden 
hiervan zijn de lindebomen die bij de bouw van een 
huis als huisboom werden geplant en de vele z.g. 
Wilhelminabomen, die men in den lande aantreft. 
Bomen markeren grenzen, omheinen kapellen of 
staan op bijzondere kruispunten van wegen. Onder 
grote linden werd vaak rechtgesproken, het Duitse 
Tiliaalgericht (Tilia = linde) herinnert nog aan dit 

gebruik. De akkermaalsbossen leverden de boer zijn 
gerief- en paalhout. Spreker lichtte deze functies toe 
aan de hand van een aantal fraaie dia's. 
Zoals al eerder vermeld, heeft de boom in de stad 
steeds een stiefmoederlijke plaats toebedeeld gekre- 
gen. Door de verharding van de wegen met bitumen, 
vaak tot vlak bij de boom, door de luchtvervuiling en 
door de komst van het aardgas hebben de stadsbo- 
men het steeds moeilijker gekregen. Parken worden 
doorsneden door wegen en ook parkeerplaatsen ei- 
sen hun tol. Het probleem bij dit soort zaken is, dat 
bestuurderen, die beleidsbeslissingen moeten nemen 
waarbij bomen zijn betrokken, ook aan prachtige 
oude bomen geen economische waarde toekennen, 
waardoor deze bomen bij een lasten-baten-analyse 
geen gewicht in de schaal leggen. Toch wordt de 
laatste jaren meer geld uitgegeven aan het onder- 
houd van oude bomen. Dank zij de boomchirurgie 
zijn al veel van deze "natuurmonumenten" van een 
wisse dood gered. In dit verband pleitte de heer 
Faassen voor het invoeren van de mogelijkheid oude 
en/of markante bomen tot natuurmonument te ver- 
klaren en zo wettelijke bescherming te laten genie- 
ten. In Duitsland en België is men ons op dit punt al 
ver vooruit. 
Als laatste onderdeel van zijn voordracht behan- 
delde Spreker een aantal exotische bomen, die in ons 
land te bewonderen zijn. Enkele ervan, zoals de Aca- 
cia (Robinia pseudoacacia), in 1601 door Jean Ro- 
bin uit zaad opgekweekt en afkomstig uit Noord- 
Amerika, de Paardekastanje (Aesculus hippocasta- 
num), door Clusius in 1574 in Europa verspreid en 
de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) zijn 
overal te vinden. Andere soorten, zoals de Tulpen- 
boom (Liriodendron tulipiferum), de Doodsbeen- 
derenboom (Gymnocladus dioicus) en de Christus- 
doorn (Gleditdia triacantha) vindt men voorname- 
lijk in parken en botanische tuinen. 
Vooral in de Gouden Eeuw werden veel exoten inge- 
voerd en ontstond er een levendige handel in zaden 
van deze bomen. Achtergrond hiervan was, dat het 
in bezit hebben van een bijzondere exoot bijdroeg 
tot de status van de eigenaar. 
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Met deze en nog meer interessante aspecten, ver- 
bonden aan de verspreiding, afkomst en eigenaar- 
digheden van exoten in Nederland en West-Europa, 
besloot de heer Faassen zijn boeiende en leerzame 
voordracht. 
Summary 

At monthly meeting Mr. Faassen gave an address about trees. 

Te Venlo op 9 maart 1980 

Excursie naar Jachtmuseum te Bruggen (WDL). 
De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten 
heeft beleidslijnen opgesteld inzake de jacht. De es- 
sentie van deze nieuwe beleidslijn is, dat er alleen 
nog gejaagd zal worden, wanneer het beheer van de 
terreinen dat noodzakelijk maakt. Jagen alleen om 
het jagen of om het z.g. "oogsten" van wild is door 
de verenigingsraad voor de terreinen in beheer, af- 
gewezen. Mede naar aanleiding van dit besluit werd 
een bezoek gebracht aan het Jachtmuseum in Brug- 
gen (WDL); 37 personen namen deel. Het museum 
telt vijf aparte ruimten, waarin steeds aandacht 
wordt besteed aan de wisselwerking tussen mens en 
natuur gedurende een periode uit onze geschiedenis. 
Het museum begint met de ontwikkeling van de 
soorten en de ontwikkeling van de mens tijdens het 
ijstijdvak (Kwartair) en de gevolgen van de hierin 
voorkomende wisselingen in klimaat voor mens en 
dier. In een volgende ruimte zien we, welke dieren 
ons land bewoonde tijdens de laatste ijstijd, het be- 
lang van het rendier voor de toen hier levende men- 
sen, en de wijze, waarop de mens toen zijn woning 
bouwde. Verder zien we iets over de ontwikkeling 
van mens en natuur tijdens het warmer worden van 
ons klimaat tijens het Holoceen. Daarna wordt ver- 
teld over de jacht en jachtmethode tijdens de middel- 
eeuwen. De valkeniersjacht speelt een belangrijke 
rol. Men ontwikkelt diverse jachtmethodes, afhan- 
kelijk van het dier waarop gejaagd wordt. Toen 
leefden er in Nederland nog beren en wolven. Er is 
tenslotte iets te zien over de visvangst in onze schone 
rivieren, en de wijze waarop men eenden m.b.v. 
eendekooien ving. Daarna zien we op welke wijze de 

mens natuur en landschap sterk aantast, gedurende 
de laatste twee eeuwen, en de groei van het besef dat 
natuurbescherming noodzakelijk wordt. Vele soor- 
ten sterven uit of worden zeldzaam. In onze omge- 
ving worden diverse diersoorten ingevoerd en enkele 
daarvan weer vrijwel onmiddellijk uitgeroeid. 
Sommige ongewenste diersoorten verschijnen door 
ontsnapping uit dierentuinen, of door invoering 
zonder dat men zich daarvan bewust is. Tenslotte 
wordt uitgebeeld en verwoord waarom de jacht sa- 
men met natuur- en landschap beschermende maat- 
regelen, noodzakelijk zijn voor het behoud hiervan. 
Zonder de jacht zou veel schade aan bossen worden 
toegebracht. 
Jacht is ook van belang voor het gezond houden van 
de wildstand. 

Summary 

Report of excursion to Museum of Hunting at Bruggen 

(Western-Germany). 

WAARNEMINGEN PALUDARIUM 1979 

Slakken: Planorbarius corneus (Posthoornslak) 
Ptanorbis vortex 
Lymnea stagnalis (Poelslak) 
Lymnea palustris 

Wormen: Styiaria lacustris 

Bloedzuigers: Herpoddella spec. 

Mijten: Hydrachnelïae (Watermijt) 

Waterpissebedden:     Acellus meriodinalis 
Haften: Cloeon dipterum 
Wantsen: Gerris thoracicus (Schaatsenrijder) 

Gerris lacustris (Schaatsenrijder) 
Gerris gibbifer (Schaatsenrijder) 
Notonecta glauca (Bootsmannetje) 
Notonecta viridis (Tenger bootsmannetje) 
Corixa punctata 
Corixa- larve 
Hesperocorixa linnei 
Hesperocorixa sahlbergi 
Callicorixa praeusta 
Sigara nigrolineata 
Sigara striata 
Sigara semistriata 

Kevers: Acillius sulcatus 
Dytiscus- larve 

Muggen: Dixa- spec. 
Chironomus- spec. 
Bezzia-spec. 
Chaoborus fiavicans (Spookmug) 
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NIEUWS VAN HET 
Natuurhistorisch 
Museum 
Maastricht 

Op 12 maart j.1. hield A.W.F. Meijer in het museum 
een lezing over Mosasaurussen voor leden van de 
afdeling Limburg van de Nederlandse Geologische 
Vereniging en overige geïnteresseerden. Van deze 
gelegenheid maakte J.G.M. Hageman te Itteren ge- 
bruik om een door hem gevonden tand van Carino- 
dens (• Globidens) fraasi (Dollo, 1913) aan het mu- 
seum te schenken. Deze werd uiteraard in dank 
aanvaard en onder nr. NHMM 19807 in de kollektie 
opgenomen. 
Van deze kleine soort Mosasaurier met zijn zo ken- 
merkende afgeronde tanden zijn tot heden een kleine 

twintig vondsten gedaan. Het betreft in vrijwel alle 
gevallen geïsoleerde tanden, (zie KRUYTZER, E.M. 
1961. Een nieuwe Mosasaurier voor ons land. N.H. 
Maandbl. 50, p.p. 72, 73.) 
De heer Hageman kwam al vaker in het nieuws. In 
1971 kwam het museum door zijn toedoen in het 
bezit van een prachtig kaakfragment van Mosasau- 
rus boffmanni Mantell, 1829, dat op het moment 
een van de pronkstukken vormt van de geologiezaal. 
(zie: N.H. Maandbl. 60 (1971), p.3). 

John, heel hartelijk bedankt! 
A.M. 

MOSSEN OP DE BURCHTRUINE VAN VALKENBURG 

door 

H.J. DURING & J.H. WILLEMS 

Vakgroep Vegetatiekunde & Botanische Oecologie 
Heidelberglaan 2 

Utrecht 

Hoog boven Valkenburg uit rijst de burchtruïne, één 
van de grote historische monumenten van het stadje. 
De ruïne is gelegen op een vooruitstekende punt van 
de zuidelijke dalwand van het Geuldal, op een 
hoogte van circa 100 m boven N.A.P. en circa 30 m 
boven het Geuldal. Het eens zo trotse, uit kalkblok- 
ken opgetrokken kasteel, in de He eeuw gebouwd, 
werd vele malen verwoest en weer herbouwd totdat 
het in 1672 op last van Willem III definitief geruïn- 
eerd werd (CROLLA1974). Tegenwoordig is de ruïne 
in de zomermaanden een belangrijke toeristische at- 
tractie. Daarnaast biedt ze een rijke schakering aan 
vegetatie en plantensoorten, enerzijds door de grote 
variatie in substraattypen (aarde, humus, kalkblok- 

ken), anderzijds door een zeer gedifferentieerd mi- 
croklimaat doordat vele steile tot loodrechte vlak- 
ken aanwezig zijn naar verschillende windrichtin- 
gen. De zonnige, open kalkblokken vormen een ook 
in Zuid-Limburg weinig aan te treffen milieu; dit 
geldt evenzeer voor de zeer beschaduwde kalkwan- 
den in een permanent vochtig microklimaat, zoals 
die in de waterput, langs de vluchtgang vanuit de 
wolfstoren en onderlangs enkele steile wanden op 
het Noorden te vinden zijn. 

In het kader van een uitgebreid onderzoek van de 
vegetatie van Westeuropese kalkgraslanden (onder 
meer  WILLEMS & BLANCKENBORG 1975,   WILLEMS 
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1978) waren wij geïnteresseerd in de flora en vegeta- 
tie van dit oecologisch zo interessante monument. 
Over de hogere planten zal binnenkort gerappor- 
teerd worden; in dit artikel zullen we ons beperken 
tot de mossen. Deze vaak verwaarloosde planten- 
groep kent juist in Zuid-Limburg een groot aantal in 
Nederland (en soms daarbuiten) uiterst zeldzame 
vertegenwoordigers. Dit hangt natuurlijk groten- 
deels samen met de in ons land vrijwel tot dit gebied 
beperkte kalkrijke substraten (BARKMAN 1948); 
daarnaast spelen echter zeker de specifieke, maar in 
verschillende gebieden vaak sterk uiteenlopende mi- 
croklimatologische omstandigheden een rol. Dat 
Thamnobryum alopecurum maar op weinig plaat- 
sen in Europa zo rijk sporenkapsels vormt als in de 
Limburgse beboste erosiegeulen van plateau naar 
dal, bleek bijvoorbeeld samen te hangen met het 
bijzonder vochtige, constante microklimaat in deze 
grubben (DURING 1978). 
Ook op de burchtruïne komen een flink aantal mos- 
soorten voor (tabel 1). 

Op paden e.d. vinden we algemene soorten als Bar- 
bula convoluta, B. fallax, B. unguiculata, Bryum 
argenteum, B. micro-erythrocarpum, B. ruderale. 
De zonnige, droge kalkblokken zijn vrijwel mos- 
loos; alleen Tortula muralis vormt af en toe een grijs 
polletje (fig. 1). Op beschaduwde, droge kalkblok- 

Fig. 1. 
Tortula muralis Hedw. (foto J.H. Willems). 

Tabel 1. 
Lijst van de mossen, gevonden op de kasteelruïne van Valkenburg 
in 1976 en 1977. c. spor.: met sporenkapsels. 

Levermossen 
Conoephalum conicum (L.) Dum. 
Lunularia cruciata (L.) Dum. 
Marchantia polymorpha L. 
Preissia quadrata (Scop.) Nees 

Bladmossen 

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl. 
Barbula convoluta Hedw. 
Barbula fallax Hedw. 
Barbula hornschuchiana Schulz 
Barbula revoluta Brid. 
Barbula unguiculata Hedw. c. spor. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp, c. spor. 
Bryum argenteum Hedw. 
Bryum barnesii Wood 
Bryum capillare Hedw.c. spor. 
Bryum micro-erythrocarpum C.M. & Kindb. 
Bryum radiculosum Brid. 
Bryum ruderale Crundw. & Nyh. 
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 
Didymodon rigidulus Hedw. 
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa 
Eucladium verticillatum (Brid.) B. & S. 
Eurhyncbium hians (Hedw.) Lac. 
Fissidens cristatus Mitt. 
Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. 
Mnium affine Bland 
Phascum cuspidatum Hedw. c. spor. 
Rhynchostegiella tenella (Dicks) Limpr. c. spor. 
Rhynchostegium confertum (Dicks) Schimp, c. spor. 
Tortula marginata (B. & S.) Spruce c. spor. 
Tortula muralis Hedw. c. spor. 

ken echter zijn enkele in ons land zeldzame soorten 
te vinden zoals Barbula hornschuchiana, B. revoluta 
en Bryum radiculosum. Gaan we op nog beschuttere 
plaatsen zoeken, dan komen we weer nieuwe soor- 
ten tegen, waarvan Tortula marginata in het Lim- 
burgse mergelland niet zeldzaam is op dit soort 
plaatsen. Merkwaardig genoeg komt deze zuidelijke 
soort in België en Duitsland al niet meer voor. Ook 
Anomodon viticulosus, Eucladium verticillatum en 
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Gyroweisia tenuis kunnen landelijk gezien tot de 
zeldzaamheden   in   dit  gebied   gerekend  worden. 

Anomodon viticulosus is in de vorige eeuw enkele 

malen in Zuid-Limburg gevonden, onder meer door 

Buse en Van der Sande Lacoste bij Valkenburg (AB- 

ELEVEN 1893), maar de soort is recent nauwelijks 

meer in dit gebied aangetroffen. In het rivierenge- 

bied kwam hij tot voor kort nog regelmatig voor op 

essenstronken, maar waarschijnlijk door de verzu- 

ring van het regenwater is de soort ook hier nu aan 

sterke achteruitgang onderhevig (HOVEKAMP & VAN 

SCHAIK 1976). 

Eucladiumverticillatum is pas in 1946 voor het eerst 

in ons land gevonden, en wel bij Bemelen (AGSTE- 

RIBBE et al. 1950). Later bleek, dat deze midden- en 
zuid-europese, maar overal weinig algemene soort 
van kalkbronnen en beschaduwde kalkrotsen ook 

voorkomt bij Berg en Terblijt en Geulhem (SOLLMAN 

& SIPMAN 1975). 
Daaraan kan dus nu Valkenburg worden toege- 

voegd. 

Op vlakkere delen van graslanden en muurtjes, maar 

ook wel op steilere op het noorden liggende stukken 

muur, wordt de vegetatie gedomineerd door slaap- 

mossen, waarvan Bracbythecium rutabulum overal 
algemeen is, maar Rhynchostegiella tenella (fig. 2) 
en Rhynchostegium confertum tot dit soort kalkrij- 
ke, stenige substraten beperkt zijn. Opvallende af- 

wezige in dit gezelschap is Hotnalothecium seri- 

ceum, dat op vele plaatsen in ons land veel op kal- 
krijke muren voorkomt. Wellicht zal hier of daar een 

plukje te vinden zijn, maar de soort is op de ruïne 

toch zeker niet talrijk aanwezig. 

Op de vochtigste, diepst weggestopte stukken muur 

tenslotte, waar de zon nooit doordringt en de lucht- 

vochtigheid voortdurend hoog is, komen we de 
brede stroken van de thalleuze levermossen Cono- 

cephalum conicum, en Preissia quadrata tegen. De 

eerste soort is regelmatig te vinden tegen de bescha- 

Fig- 2. 
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. (foto J.H. Willems). 

duwde wanden van beekjes en staat bijvoorbeeld 
massaal tegen de muren langs de Geul in Valkenburg 

en bij de watermolens van Chaloen en Geulhem. Zo 
hoog boven de beek wordt Conocepbalum echter 

zelden aangetroffen. 

Een overeenkomstige groeiplaats is het kasteel 

Reinhardstein, dat hoog boven de Warsche in de 

Belgische Ardennen ligt; hier bedekt deze soort, wel- 
licht bijvoorbeeld door de permanent hoge lucht- 
vochtigheid in het kasteel, grote delen van vloeren en 

wanden. Preissia quadrata (fig. 3) is in ons land 

zeldzaam en vooral bekend van vochtige kalkrijke 

duinvalleien; in het buitenland komt de soort echter 
regelmatig op vochtige kalkrotsen voor (MULLER 
1951-1954). 

Bekijken we het verspreidingsgebied van de afzon- 

derlijke soorten in Europa (gegevens volgens DUELL 

1969 en hierop volgende artikelen), dan zien we dat 

van de soorten op de ruïne alleen Preissia quadrata 

een boreo-montane verspreiding heeft. Hier tegen- 

over staan twee soorten, Barbula revoluta en Eucla- 

dium verticillatum, met een submediterraan areaal, 

4 (waaronder Gyroweisia tenuis) met een 
submediterraan-euryoceanisch areaal (Zuid en ge- 

matigd West-Europa); twee soorten (Lunularia cru- 

ciata en Tortula marginata) zijn nog sterker beperkt 

tot het zuiden en westen van Europa. De overige 
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Fig. 3. 
Preissia quadrata (Scop.) Nees (foto J.H. Willems). 

soorten hebben alle een wijdere verspreiding; twee 
ervan hebben het zwaartepunt van hun areaal meer 
in het zuiden liggen (eurymediterraan; Barbula 
hornscbuchiana enFissidens cristatus ), twee andere 
komen vooral in West-Europa algemeen voor 
(eury-oceanisch; Rhynchostegiella tenella en Rhyn- 
chostegium confertum). De overige zijn door heel 
Europa wijd verspreid. Het totaal overziend, kun- 
nen we stellen dat zowel het aantal noordelijke als 
het aantal sterk oceanische soorten opvallend klein 
is. Het aantal zuidelijke soorten daarentegen is voor 
Nederland erg hoog. 

Het is verheugend, dat de grote toeristische belang- 
stelling geen grote invloed op de mosflora en 
-vegetatie lijkt uit te oefenen; dit zal zeker samen- 
hangen met het bekende verschijnsel, dat mossen 
vooral in het winterseizoen actief zijn, terwijl voor 
de toeristen in Zuid-Limburg het omgekeerde geldt. 

Wel hopen we, dat de mossen hun bescheiden plaats 
op de muren en paden gegund wordt en ze niet met 
grote schoonmaakacties worden verwijderd. 

Rest ons tenslotte, de stichting "Het Kasteel van Valkenburg", in 
het bijzonder de voorzitter de heer A. Crolla, hartelijk te bedan- 
ken voor de in 1976 en 1977 geboden gegenheid tot bestudering 
van flora en vegetatie van de kasteelruïne, alsmede voor de hierbij 
geboden hulp. 

Summary 

On the castle ruin of Valkenburg (South Limburg, Netherlands) 
26 species of mosses and 4 liverworts have been found. Suitable 
bryophyte environments include paths, dry sunny chalkblocks, 
dry shaded chalkblocks, and very moist, sheltered walls of chalk. 
Anomodon viticulosis, Eucladium verticillatum, Gyroweisia te- 
nuis, Tortula marginata and Preissia quadrata are among the 
rarer species in the Netherlands. 
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RESTEN VAN FOSSIELE ZEESCHILDPADDEN GEVONDEN IN HET KRIJT VAN LIMBURG 

ING. P.J. FELDER 

Natuurhistorisch Museum, 
Bosquetplein 6-7, 

Maastricht 
DEELI 

Summary 

Since 1970 eight fossils of Sea Turtles have been found in Creta- 
ceous strata of Limburg. General interest for these fossils has led 
us to give an account of all finds made to date. 
In the period 1766-1978 not less then 257 fossils were found. 
This survey represents the history of two hundred years of collec- 
ting, handling and examining these fossils. We followed a chro- 
nological order in the survey based on names of collectors or 
authors. 
Although description of species was not always complete, we 
may assume that three species of Sea Turtles have been found in 
Cretaceous strata of Limburg. They are: 

Allopleuron hoffmanni (Gray, 1831) 
Glyptochelone suyckerbuyki (Ubaghs, 1879) 
Platychelone emarginata Dolo, 1909. 

Older finds were as a rule not given with stratigraphical detail. 
Our stratigraphical surveys (figs 8 and 9) are based exclusively on 
the newer finds. 

I. INLEIDING 
Sinds 1970 worden er regelmatig vondsten gedaan van fossiele 
zeeschildpadden. Dit hangt vermoedelijk samen met de toegeno- 
men belangstelling voor de geologie en in het bijzonder voor het 
verzamelen van fossielen. De toegenomen interesse blijkt o.a. uit 
het aantal vragen dat gesteld wordt over fossielen. Vooral na het 
vinden van een groter fossiel, zoals een zeeschildpad, krijgt men 
te maken met de volgende vragen: 
Hoe vindt men zo'n fossiel? 
Waar kan men een dergelijk fossiel vinden? 
Hoeveel zijn er tot nu toe gevonden? 
Hoeveel soorten zijn er gevonden? 
Heeft men al een gaaf exemplaar gevonden? 
Wie heeft het eerste exemplaar gevonden? 
Wie heeft de meeste gevonden? 
Waar zijn de gevonden fossielen gebleven? 

Het was voor mij onmogelijk op al deze vragen een antwoord te 
geven. In mijn overmoed heb ik meerdere malen beloofd het 
antwoord op te zoeken. Bij het zoeken naar de antwoorden bleek 

al vrij snel dat ze niet altijd te vinden waren, of dat ze maar 
gedeeltelijk te verkrijgen waren. 

Het naspeuren van de litteratuur leverde uiteindelijk een schat 
aan gegevens op. Dit alles aangevuld met eigen waarnemingen, 

tijdens het bergen van enkele fossiele zeeschildpadden, kan toch 
een bijdrage zijn in het beantwoorden van bovengestelde vragen. 

Gaarne geef ik hier een samenvatting van hetgeen ik kon ontdek- 
ken, hiermede mijn belofte inlossend om het antwoord op te 
zoeken. 
Maar ook als dank aan allen die een vondstmelding van een 
fossiele zeeschildpad maakten en aan hen die mij hielpen bij het 
bergen van de fossielen. 

Over de namen van de fossiele zeeschildpadden 

De naamgeving van de fossiele zeeschildpadden is 
een voorbeeld van de wijze waarop fossielen in de 
loop der geschiedenis namen kregen (tabel 1). 
De eerste vondst die beschreven werd in 1769, werd 
eenvoudig genoemd naar de eigenaar, namelijk "De 
schildpad van Hoffmann". 
In 1782 verkocht men het fossiel aan P. Camper en 
men sprak toen over "De schildpad van Camper". 
Nadat meerdere exemplaren gevonden waren, liet 
men de persoonsnaam weg en werd het "De schild- 
pad van Maastricht". 
In 1825 schreef CUVIER dat "De schildpad van Maas- 
tricht" tot het geslacht Chelonia behoorde en dus 
een zeeschildpad was. Jammer genoeg liet Cuvier na 
een beschrijving van de soort te geven, zodat "De 
schildpad van Maastricht" nog steeds zonder offi- 
ciële naam bleef. 
In 1831 noemde J.E. GRAY, bij een opsomming van de 
hem bekende Chelonidae, de naam Chelonia hot- 
manni, voor "De schildpad van Maastricht". Dit 
alles zonder afbeelding of beschrijving. 
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Schildpad van Hoffmann. 

Schildpad van Camper. 

Schildpad van Maastricht 

Chelonie de Maestricht 

Chelonia hofmanni. 

Chelonia cretacea. 

Chelonia hofmanni Gray, 1831. 

Chelonia faujasi. 

Chelonia camperi (Owen?). 

Chelonia hoffmanni Gray, 1831 

Chelonia hoffmanni  Gray, 1831 Chelonia Suyckerbuyki. 

Allopleuron 
hoffmanni (Gray, 183D' 

Allopleuron 
hoffmanni (Gray, 183D 

Allopleuron 
hoffmanni (Gray, 1831). 

Glyptochelone 
suyckerbuyki (Ubaghs, 

Glyptochelone 
suyckerbuyki (Ubaghs, 

1879) 

1879) 
Platychelone 

emarginata. 

1769 G.W. Knorr 

1782 (na aankoop) 

1799 B. Faujas etc. 

1825 G. Cuvier 

1831 J.E. Gray 

183't Ch. Keferstein 

1847 C.G. Giebel 

1851 B. Owen 

1869 T.C. Winkler 

1879 J.C. Ubaghs 

1888 G. Baur 

1903 L. Dollo 

1909 L. Dollo 

Tabel 1. 

Overzicht van de namen van zeeschildpadden uit het Krijt van 
Limburg. 

Vanaf dat tijdstip is men de naam Chelonia hoff- 
manni Gray, 1831, gaan gebruiken, al veranderde 
men de spelling van Hofmann in Hoffman. 
Kort nadien beschreef C. KEFERSTEIN (1834) "De 
schildpad van Maastricht" onder de naam Chelonia 
cretacea, zodat er meerdere namen in omloop kwa- 
men. 
In 1847 kwam C.G. GIEBEL tot de vaststelling dat er 
twee soorten zeeschildpadden in de buurt van Maas- 
tricht gevonden waren. 
Hij constateerde verschillen tussen grote en kleine 
exemplaren. Op grond van de verschillen noemde hij 
de kleine soort Chelonia faujasi Giebel, 1847. 
Fossiele resten van zeeschildpadden, gevonden in 
Kent (Engeland) waren voor R. OWEN in 1851, 
aanleiding om deze te beschrijven als Chelonia cam- 
peri. Hij beschouwde de "Large turtle, Camper", als 
synoniem met zijn beschreven soort. 

Hoe het ook zij, in 1869 kwam T.C. WINKLER tot de 
conclusie dat er maar één soort in het Krijt van 
Limburg gevonden was, namelijk Chelonia hoff- 
manni Gray, 1831. 
In 1877 verkreeg C. UBAGHS echter een andere soort. 
Deze nieuwe soort werd door UBAGHS uitvoerig be- 
schreven in 1879. De naam werd Chelonia suycker- 
buyki Ubaghs, 1879. 
In 1903 gaf DOLLO aan Chelonia suyckerbuyki 
Ubaghs, 1879, de naam Glyptochelone suycker- 
buyki (Ubaghs, 1879). 
In 1888 had G. BAUR Chelonia hoffmanni Gray, 
1831, reeds de naam Allopleuron hoffmanni (Gray, 
1831) gegeven. 

L. DOLLO noemde in 1909 nog een derde soort uit het 
Krijt van Limburg en wel Platychelone emarginata 
Dollo, 1909. Een beschrijving van de soort liet hij 
echter achterwege. 
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Het ontbreken van goede soortbeschrijvingen maakt 
het momenteel onmogelijk gevonden resten van zee- 
schildpadden te determineren. Tot het tijdstip 
waarop goede soortbeschrijvingen gemaakt zijn 
moeten we ons maar behelpen met de namen die nu 
ter beschikking staan, zonder daaraan meer waarde 
te hechten dan ze bezitten. 
Die namen zijn; 
Allopleuron boffmanni (Gray, 1831). 
Glyptochelone suyckerbuyki (Ubaghs, 1879). 
Platychelone emarginata Dollo, 1909. 

Oudere vondsten 
Reeds meer dan 200 jaar verzamelt men fossielen van zeeschild- 
padden uit het Krijt van Limburg. In totaal moeten er een groot 
aantal vondsten gedaan zijn. Het is vermetel te veronderstellen 
dat men in staat is alle vondsten te achterhalen. Sommigen zullen 
zelfs niet eens geborgen zijn. Andere heeft men wel geborgen 
maar nooit beschreven. Men kan alleen een overzicht samenstel- 
len van hetgeen beschreven is of zich nu nog ergens in een collectie 
bevindt. Ook dan nog blijft de vraag of men wel volledig is. Mijns 
inziens is het mij in ieder geval niet gelukt om alles te achterhalen. 
Sommige fossielen werden vöör ze beschreven werden al ge- 
schonken (of verhandeld). Bij toeval ontdek je soms dat een 
fossiel in Heidelberg terecht gekomen is. 

Toch is het overzicht van wat wel achterhaald kon worden inte- 
ressant genoeg. Het is een stukje geschiedenis geworden over hoe 
men fossielen verzamelde, verhandelde en bestudeerde gedu- 
rende 200 jaar. Het leek mij dan ook aardig een chronologische 
volgorde aan te houden en mij zover als mogelijk is te baseren op 
de verzamelaar of de auteur. 

J.L. HOFFMAN 1710-1782 

Hoffmann was de belangrijkste verzamelaar uit de 
achttiende eeuw. Hij verzamelde niet alleen, hij on- 
derhield ook wetenschappelijke contacten met an- 
deren. Mogelijk kochten verkocht hij bij tijd en wijle 
fossielen. 
In 1769 werd voor het eerst melding gemaakt van 
een vondst van een fossiele schildpad (men wist nog 
niet dat het zeeschildpadden waren). In een groot 
compilatiewerk (KNORR in Walch, 1769) staat 
vermeld; "Die Hofmannische versteinte Schildkrö- 
te" gevonden in de St. Pietersberg te Maastricht. 
FAUJAS (1799) weet echter te vertellen dat Camper 

reeds in 1766 verschillende botten, uit de collectie 
Drouin (zie elders in dit artikel) herkend had als 
behorende tot een schildpad. 

Op 17 januari 1782 werd Hoffmann te Maastricht 
begraven. Reeds op 16 augustus van hetzelfde jaar 
werd zijn uitgebreide collectie te koop aangeboden 
op een veiling te Maastricht. Camper die op de vei- 
ling aanwezig was, vond de prijs voor de collectie te 
hoog, omdat de tolrechten op de Maas te hoog wa- 
ren. De oudste dochter van Hoffmann kocht toen de 
gehele collectie voor het bedrag van 4410 Luikse 
guldens, om ze daarna in gedeelten te verkopen. 
Camper kocht toen een aantal fossielen, waaronder 
"twee uitnemende exemplaren van de schildpad". 

P. CAMPER (1786: p. 446) vermeldt verder dat hij een 
aantal fossielen uit de collectie Hoffmann naar het 
British Museum of Natural History heeft gezonden. 
Hieronder bevond zich ook een fossiele zeeschild- 
pad. 
In het British Museum bevindt zich een stuk met het 
nummer R921 n zonder verdere gegevens. Het is niet 
uitgesloten dat dit het betreffende stuk uit de collec- 
tie Hoffmann is. 

De collectie Camper werd later opgenomen in het 

Museum Camperianum" en van daaruit aangekocht 
door het Rijk voor de universiteit te Groningen. 
Vanuit Groningen verhuisde de verzameling tens- 
lotte naar-Teylers Museum te Haarlem, alwaar de 
'twee uitnemende exemplaren" nog steeds aanwezig 
zijn. 

In Teylers Museum bevinden zich overigens nog een 
aantal vondsten afkomstig uit de collectie Camper. 
Het is niet bekend hoe deze stukken in de collectie 
Camper terecht kwamen. Het is mogelijk dat de 
fossielen aangekocht werden uit de verzameling van 
Hoffmann of uit andere verzamelingen vanuit de 
buurt van Maastricht. Het is ook wel mogelijk dat de 
zoon van P. Camper, A.G. Camper Zdie het "Mu- 
seum Camperianum" tot aan zijn dood beheerde) 
nog fossielen aangekocht of verzameld heeft in de 
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omgeving van Maastricht. Het leek mij echter zinvol 
de betreffende fossielen bij Hoffmann onder te bren- 
gen omdat ze chronologisch gezien daar het beste 
thuis horen. 
Het betreft de volgende fossielen van een zeeschild- 
pad: 
4 stukken van het centrale deel van het rugschild. 
1 stuk van het buikschild. 
1 stuk van een poot. 
1 stuk van een onderkaak. 

Na de veiling van de collectie Hoffmann in 1782, is 
ook J.P. Roux in het bezit gekomen van drie rug- 
schilden en een aantal andere vondsten uit de collec- 
tie Hoffmann. Later zijn de aangekochte vondsten 
van Roux weer doorverkocht naar Frankrijk. 
De vondsten werden het eigendom van het Musé 
National d'Histoire Naturelle te Parijs.- De betref- 
fende stukken werden door FAUJAS (1799) beschre- 
ven. Hoe weinig men toen van de zeeschildpad af- 
wist, bewijst het feit dat Faujas gedeelten van het 
buikschild en de schoudergordel beschreef als, "Por- 
tion d'une empaumure qui paroit avoir appartenu a 
un Quadrupede de la familie de 1'Elan" *). 
We zijn slecht ingelicht over de vondstomstandighe- 
den van de fossielen verzameld door Hoffmann. 
Toendertijd stelde men nog weinig belang in de om- 
standigheden, het fossiel op zich was genoeg. Als 
bijzonderheid vermeldde men af en toe de vind- 
plaats: zoals Maastricht of St. Pietersberg bij Maas- 
tricht. 

Het is toch jammer te moeten constateren dat niet 
één vondst van de beroemde maastrichtenaar Hoff- 
mann in Maastricht gebleven is. 

*) "Gewei van een viervoetig dier naar de Eland gelijkende". 
Vertaling: PASTEUR, 1802. 

J.B. DROUIN (gehuwd in 1752 en overleden in 1792). 

Drouin was eveneens een verzamelaar van fossielen 
die in de achttiende eeuw woonachtig was te Maas- 
tricht. 
Zijn collectie werd in 1784 aangekocht door M. van 
Marum, destijds directeur van het Museum van Tey- 

lers Stichting te Haarlem. De collectie Drouin 
vormde de eerste geologische verzameling in het mu- 
seum. 
In de catologus van Teylers Museum WINKLER, 1865 
en 1869 zijn een aantal fossielen van de zeeschildpad 
genoemd, die afkomstig waren uit de collectie 
Drouin. 
9 stukken van de rand van het rugschild. 
2 stukken van het buikschild. 
1 stuk met een gedeelte van een poot. 
1 onderkaak. 
Drouin bezat reeds in 1766 enkele botten van een fossiele schild- 
pad. We weten echter niet welke botten het waren en ook niet tot 
welk soort schildpad de botten behoorden. 

B. FAUJAS SAINT FOND 1741-1819. 

Faujas probeerde samen met Freicine, tegen het 
einde van de achttiende eeuw zoveel mogelijk fossie- 
len te verwerven. Zover als we weten verzamelden ze 
niet zelf. 
De beschrijvingen die Faujas gaf maken het echter 
mogelijk een afronding van de beschrijving van de 
achttiende eeuwse vondsten te geven. Naast de reeds 
eerder genoemde vondsten vermeldt hij nog de vol- 
gende fossielen: 
1 in het bezit van Hunter. 
1 in het bezit van de heer Preston, kannunik te Luik. 
Hij vermeldde verder dat er in de verzamelingen van 
Parijs, Londen en Haarlem en in de kabinetten van 
Camper en Hunter een groot aantal beenderen aan- 
wezig waren van schildpadden gevonden in de St. 
Pietersberg te Maastricht. 

We mogen gerust aannemen dat tegen het einde van 
de achttiende eeuw geen enkel fossiel van de zee- 
schildpad in Maastricht gebleven is. Alles was ver- 
handeld, verkocht of geschonken aan mensen buiten 
Maastricht. 

J.G.F. HENCKELIUS 1783-1859. 

Henckelius was de leermeester van de beroemde 
Maastrichtse paleontoloog Bosquet, naar wie in 
Maastricht het Bosquetplein is genoemd. De collec- 
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tie fossielen van Henckelius werd na zijn dood ver- 
deeld. Gedeeltelijk ging de verzameling naar het Bri- 
tish Museum, naar Teylers Museum en naar zijn 
leerling Bosquet. 
Het lijkt erop dat Teylers Museum alle stukken van 
de zeeschildpad wist te verkrijgen. Nergens anders 
wordt er gewag gemaakt van dergelijke fossielen. 
In de catalogus van Teylers Museum worden de volgende fossie- 
len genoemd: 
10 stukken van het centrale deel van het rugschild. 
18 stukken van de rand van het rugschild 
2 stukken van gedeelten van de wervelkolom. 
4 stukken van het buikschild. 

12 stukken van gedeelten van de poten. 
12 stukken van gedeelten van de poten. 

3 stukken van de schedel. 
1 stuk met een gedeelte van het bekken. 
6 diverse botgedeelten. 

In het begin van de vorige eeuw werden de vondst- 
omstandigheden nog niet genoteerd zodat we weinig 
daarvan afweten. We mogen blij zijn met het simpele 
gegeven dat de fossielen van Henckelius in Maas- 
tricht gevonden werden. 

J.G.S. VAN BREDA 1788-1867. 

Van Breda vervulde van 1839 tot 1864 de taak van 
directeur van Teylers Museum te Haarlem. Hij was 
gehuwd met een dochter van A.G. Camper. Hij ver- 
wierf voor zover we weten zijn collectie door aanko- 
pen. 
In 1871 werd zijn verzameling aangekocht door het 
British Museum te Londen. 
In de Catalogus van dat Museum LYDEKKER, 1889 worden de 
volgende stukken genoemd: 

1 stuk met complete schedel, een groot gedeelte van de rand van 
het rugschild en gedeelten van het buikschild en bekken, (fig. 

6  stukken van het centrale deel van het rugschild. 

2 stukken van de rand van het rugschild. 

1 stuk met wervels. 

2 stukken met gedeelten van het buikschild. 

3 stukken met gedeelten van de borstgordel. 

2 stukken met schouderblad. 

3 stukken met gedeelten van de poten. 

1 stuk met gedeelten van het bekken. 

5 stukken met gedeelten van de schedel of onderkaak. 

1 stuk met het heiligbeen. 

1 stuk met een botgedeelte. 

Met uitzondering van de vindplaats-aanduiding: "bij Maas- 
tricht", zijn geen verdere gegevens bekend. 

F.F. THIERENS geboren 1811. 

De in Amsterdam geboren Thierens was tijdens het 
werk van Staring voor de geologische kaart van Ne- 
derland, werkzaam bij het Provinciaal Bestuur te 
Maastricht. De commissie, belast met de opdracht 
een geologische kaart te vervaardigen, vroeg bij tijd 
en wijle verlof aan bij zijn werkgever, om Thierens in 
de gelegenheid te stellen fossielen voor haar te ver- 
zamelen. 
Zijn collectie kwam terecht in het Teylers Museum, 
waar volgens WINKLER (1865-1869) de volgende 
stukken aanwezig waren: 
3 stukken van het centrale deel van het rugschild. 
6 stukken van de rand van het rugschild. 
6 van de 9 stukken zijn afkomstig uit de buurt van Valkenburg, de 
anderen uit de omgeving van Maastricht. 

T.C. WINKLER 1869, en R. LYDEKKER 1889. 

Beide heren publiceerden een catalogus van de vond- 
sten betreffende de fossiele schildpadden. Hierin ga- 
ven ze een zo goed mogelijk overzicht van de hun 
toen bekende vondsten. Zodoende kunnen wij de 
periode 1800-1875 afsluiten, met de vondsten te 
noemen die nog niet eerder aan de beurt waren. 
Winkler noemde "De schildpad uit het Atheneum te 
Maastricht", in 1862 gevonden door Richard Schie- 
pers in de steengroeven van het Belgische plaatsje 
Canne. Momenteel vormt deze zeeschildpad een van 
de pronkstukken in het Natuurhistorisch Museum 
te Maastricht. 
Verder noemde hij: een zeer mooi fragment met 
halsinbochting in het Zoölogisch Museum "Natura 
Artis Magistra", twee exemplaren in Teylers Mu- 
seum uit de collectie Van der Ende, een buikschild in 
Luik en een beschadigde schedel uit de collectie Bos- 
quet. 
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Fig. 1 

Fossiele zeeschildpad uit de collectie Van Breda. Momenteel in het British Museum (Natural History) BM (NH) 42913 s.1.  (foto D. Bayliss) 

In Teylers Museum bevinden zich overigens nog een 
aantal stukken, waarvan ik de herkomst niet achter- 
halen kon. 
Het zijn in totaal 15 stukken en wel: 
4 stukken met gedeelten van het rugschild, 3 rugwervels, 3 met 
gedeelten van de schoudergordel of de poten, 2 schouderbladen, 
1 heiligbeen, 1 met gedeelte van het buikschild en 1 stuk met een 
botgedeelte. 
Lydekker vermeldde nog een niet eerder genoemde vondst en wel; 
No. 40173 met gedeelten van de ribben. 

J.C. UBAGHS 1829-1894. 

Ubaghs was niet alleen een verzamelaar van fossie- 
len, hij beschreef zijn fossielen ook uitvoerig en 
stelde ze ten toon in zijn museum aan de Rue des 

Blanchisseurs No. 2384 te Maastricht. 
In januari 1875 vond hij zijn eerste exemplaar van 
een zeeschildpad. Dit exemplaar werd nog maar 
summier beschreven. Maar toen hij in 1877 in het 
bezit kwam van een andere soort, werd die uitvoerig 
beschreven onder de naam Cbelonia suyckerbuyki 
Ubaghs, 1879. Mogelijk hebben de contacten die 
Ubaghs had met het "Musé Royal d'Histoire Natu- 
relle" te Brussel ertoe bijgedragen dat Ubaghs ertoe 
overging om de vindplaatsen nauwkeurig te be- 
schrijven. 

In 1879 beschreef UBAGHS reeds 13 exemplaren die 
hij in bezit had gehad. 4 exemplaren waren toen nog 
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in zijn bezit, de anderen had hij verkocht of ge- 
schonken: 
1 exemplaar aan de Universiteit te Luik. 
1 exemplaar aan Mrs. Bryce M. Wright te Londen. 
1 exemplaar aan Binkhorst van den Binkhorst. 
2 exemplaren aan het Musé Royal d'Histoire Natu- 
relle te Brussel. 
1 exemplaar aan het Mineralogisch Kabinet te Hei- 
delberg. 
3 exemplaren aan niet met name genoemde particu- 
lieren. 
Hij beschreef ook vondsten uit de Kunrader Kalken. 
In 1883 beschreef UBAGHS opnieuw belangrijke 
vondsten; 3 onderkaken en een zeer goed geconser- 
veerd rugschild. Het rugschild had hij gevonden in 
hetMidden-Maastrichtien, in de ondergrondse gan- 
gen van Sussen, gemeente Eben Emael. 
In 1885 verscheen een catalogus van het "Museum 
Ubaghs" te Maastricht, waarin de vondsten van de 
zeeschildpadden opgesomd werden: onder andere 7 
gedeelten van rugschilden, 4 onderkaken, 2 schou- 
derbladen, een heiligbeen en 26 vondsten van kleine 
gedeelten. 
Reeds in 1888 kon UBAGHS de lange lijst van vond- 
sten aanvullen met de beschrijving van een schedel 
uit de Kunrader Kalken, gevonden in Benzenrade. In 
dezelfde publicatie gaat hij in op de waarneming dat 
aan de rechterkant van de Maas uitsluitend geïso- 
leerde skeletdelen gevonden zijn, terwijl aan de lin- 
kerkant meer en gave skeletten gevonden zijn. 
Zijn belangrijkste vondst bleef echter de nieuwe 
soort door Ubaghs beschreven in 1879 en gevonden 
door een arbeider in een groeve te Berg en Terblijt in 
1877. Op 4 februari 1894 overleed J.C. Ubaghs. 
De dood van Ubaghs betekende niet alleen het einde 
van een vruchtbaar verzamelaars-leven. Nee, het 
werd ook het einde van een periode waarin men 
geleerd had hoe men belangrijke vondsten beschrij- 
ven moest. Tevens was het "Museum Ubaghs", een 
poging tot het behouden van de vondsten voor de 
stad Maastricht, ten dode opgeschreven. Zowel de 
stad alsook andere Nederlandse instellingen hadden 
te weinig interesse. Met uitzondering van Prof. Mar- 

Fig. 2 

Reproductie van een foto uit het boek: Kalk, haar vormen, eigen- 
schappen en haar betekenis voor landbouw en industrie. Door 
R.W. Tuinzing, 1918. 
Het fossiel is momenteel ingeschreven onder No. NHMM 
197717 van het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. 

tin uit Leiden, die de schedel uit Benzenrade, een 
onderkaak en het heiligbeen kocht, werd de gehele 
collectie Krijt-fossielen uit het museum verkocht aan 
de firma Krantz in Bonn voor het bedrag van 2700 
R.M. Deze verhandelde de collectie waarschijnlijk 
naar Amerika. Enkele stukken bevinden zich in het 
Carnegie Museum en andere in de Princeton Univer- 
sity, New Jersey, te Amerika. Het was mij niet meer 
mogelijk alle stukken te achterhalen. 
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Tegen het einde van de negentiende eeuw verdwe- 

nen, net als aan het einde van de achttiende eeuw, 
nagenoeg alle vondsten uit Maastricht. Gelukkig 

bleef er één vondst in de stad, namelijk de beroemde 

vondst uit 1862, die toen nog steeds in het Atheneum 

in Maastricht aanwezig was. In 1899 werd het skelet 

naar Brussel gebracht om aldaar uitgeprepareerd en 

gereconstrueerd te worden. In 1913, maar dan zijn 

we al in de twintigste eeuw, kreeg het fossiel van de 

zeeschildpad een plaats in het Natuurhistorisch Mu- 

seum te Maastricht. 

wordt vervolgd 

NIEUWE VINDPLAATSEN VAN POTAMOGETON NODOSUS IN LIMBURG 

door 

J. CORTENRAAD, 

Frankenstraat 22 

6231 AL Meerssen 

In 1979 zijn er in de Maas en het Julianakanaal een 
groot aantal vondsten van het zeer zeldzame rivier- 

fonteinkruid gedaan. 

Geschiedenis van de soort 

In de vorige eeuw en in de eerste decennia van deze 
eeuw werden vele planten verzameld die de naam 

Potamogeton fluitans Roth meekregen, een naam 
die als synoniem van P. nodosus Poir. werd opgevat. 

Sommigen betwijfelden of P. fluitans een goede 

soort was, men meende met uit stromend water af- 

komstige vormen van P. natans te doen te hebben. 
Anderen hieldenP. fluitans vooreen bastaard tussen 

P. natans enP. lucens, vooral op grond van de vaak 
geringe vruchtzetting, terwijl de Potamogeton- 

kenner Bennett van mening was dat zich onder het 

totP. fluitans gerekende materiaal, behalve de voor- 

noemde hybride, nog een andere, vruchtbare plant 
bevond, die hij tot de ook in Noord-Amerika voor- 
komende P. americanus Cham, et Schlechtend. re- 

kende (ASCHERSON & GRAEBNER, 1913). Naderhand 

is gebleken dat deze plant al eerder door J. Poiret was 

beschreven en daarom P. nodosus moest heten. 
Omdat het niet duidelijk was wat men onder P. 

fluitans moest verstaan, waren er nogal wat foutieve 
determinaties. Bij de herziening van het Nederlandse 

negentiende-eeuwse materaal door VUYCK (1895) 

bleek dat de verzamelde exemplaren totP. natans of 
P. polygonifolius behoorden. Daarom is het niet 
verwonderlijk dat VUYCK- onder meer op grond van 

dit materiaal - tot de conclusie kwam datP. fluitans 

"geen bepaalde soort" was, maar een samenraapsel 

van "allerlei fluitante vormen". Onder het door 
VUYCK herziene materiaal bevond zich ook een 

vondst uit de Waal bij Zaltbommel, die door hem tot 

P. natans gerekend werd, maar waarvan men ver- 

moedt dat hetP. nodosus was. Deze exemplaren zijn 

echter verloren gegaan (WEEDA, 1979). 
In 1937 en '44 werden in de Waal in de buurt van 

Nijmegen planten gevonden, die door KERN &c 

REICHGELT tot P. fluitans gebracht werden. Zij 

toonden aan dat deze planten vruchtbaar waren en 

geen bastaarden tussenP. natans enP. lucens (KERN 

& REICHGELT, 1950). De planten uit de Waal moes- 
ten echter P. nodosus heten, terwijl P. fluitans een 
hybride was, die tot op dat moment in ons land niet 

was gevonden (CLASON, 1964). 

In de Tjonger in Zuid-Oost Friesland werden in 

1965 planten gevonden die als P. nodosus gedeter- 
mineerd werden, maar naderhand bleek dat het hier 

om P.x. fluitans ging. Deze bastaard bleek op meer 
plaatsen in Friesland voor te komen en al in 1954 
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onder het synoniem P.x. crassifolius Fryer te zijn 
verzameld in het Zuidlaarder Meer. Een der ouders 
is P. natans, de ander is P. zizii (VAN DER PLOEG, 
1977). 
Uit de laatste twee alinia's blijkt dat Bennett dicht bij 
de waarheid was, zijn opmerkingen dateren van 
1893! 

Kenmerken en standplaats 

Zoals dat met vele waterplanten het geval is, worden 
de fonteinkruiden door de meeste floristen ver- 
onachtzaamd. Dat wordt veroorzaakt door het feit 
dat ze nogal eens niet bloeiend worden aangetroffen, 
waardoor de determinatie bemoeilijkt wordt. Ver- 
der treft men soms bastaarden of standplaatsmodifi- 
caties aan, die moeilijker op naam te brengen zijn. 
Met behulp van de Flora van Nederland en/of de 
Flora Neerlandica zijn de meeste exemplaren wel te 
determineren, zelfs zonder vruchten. Voor een uit- 
voerige behandeling van de kenmerken vanP. nodo- 
sus verwijs ik naar bovenstaande literatuur, ik zal 
hier slechts een korte schets geven van het rivierfon- 
teinkruid. Het is een plant die wortelt in de bodem en 
ondergedoken en drijvende bladen bezit. De eersten 
zijn lancetvormig en doorschijnend, de laatsten zijn 
langwerpig elliptisch tot iets eirond en leerachtig, 
lang gesteeld (tot 20 cm) en naar de bladvoet wig- 
vormig versmald tot iets afgerond. Een belangrijk 
bladkenmerk is het ontbreken van een plooi in de 
bladvoet aan weerszijden van de bladsteel, de zoge- 
naamde vouw. Dit kenmerk komt wel voor bij P. 
natans en bij P.x. fluitans, twee soorten waarmee P. 
nodosus is verward (VAN DER PLOEG, I.e.). De plant 
brengt haar aren boven water, deze zijn ongeveer 5 
cm lang. De aarstelen zijn meestal dikker dan de 
stengel, naar de top verdikt en tot 12 cm lang. De 
vruchtjes zijn circa 3 mm lang en aan de rugzijde 
halfcirkelrond. 
Het rivierfonteinkruid komt voor in zoet, langzaam 
of sterk stromend, voedselrijk water op zand- of 
kleigrond, steeds in de grote rivieren of daarmee in 
verbinding staande  wateren  en  vormt een eigen 

Nymphaeion- associatie, het Potametum nodosi 
(WESTHOFF Sc DEN HELD, 1969). Deze standplaats is 
er mede de oorzaak van dat de plant in ons land zo 
laat is ontdekt, in rivieren wordt niet gauw naar 
planten gezocht. 

Verspreiding in Nederland, nieuwe vindplaatsen in 
Limburg. 

Voor 1950 is de soort in 7 uurhokken gevonden. In 
1918 is ze in de Dommel bij 's Hertogenbosch ge- 
vonden, maar niet herkend. In de Waal is ze sinds 
haar ontdekking in 1937 in 6 naast elkaar gelegen 
uurhokken gevonden, maar deze groeiplaatsen zijn 
verloren gegaan, waarschijnlijk als gevolg van de 
vervuiling van deze rivier. Van 1950 tot 1979 is P. 
nodosus in 10 uurhokken gevonden (WEEDA, I.e.). 
Ze werd daarom ingedeeld in uurhokfrequentie- 
klasse (UFK) 2, de zeer zeldzame planten. 
In Limburg was de plant bekend van 3 uurhokken, 
de plaatsen waar de plant groeide waren: beneden de 
stuw van Linne, in het Julianakanaal bij Born en in 
de Maas bij Asselt. Thans bevindt zich alleen nogP. 
nodosus op de meest recente vindplaats, die bij As- 
selt (mond. med. D. DE GRAAF). 
Tegenover deze achteruitgang staan 3 nieuwe uur- 
hokken waar de plant in 1979 is gevonden. Zij 
vormt krachtige populaties in de Maas even ten 
noorden van Wyck (Maastricht), vanaf het over- 
slagbedrijf Wessem II en vandaar noordwaarts via 
het Julianakanaal tot vlakbij de kanaalbrug tussen 
de Meer (Bunde) en Voulwammes (Itteren), dat wil 
zeggen de uurhokken 61-28 en 61-18. De afstand 
waarover de planten in groepen voorkomen be- 
draagt meer dan 3 km! Verder bevinden zich grote 
aantallen planten in het Julianakanaal vanaf de brug 
van de E 39 over het kanaal bij Elsloo tot op gelijke 
hoogte met de haven van Stein (uurhok 60-41), hier 
bedraagt de afstand meer dan 2 km. In het kanaal 
groeien de planten zowel aan de west- als aan de 
oostzijde. Merkwaardig is het ontbreken in het ka- 
naaltraject Geulle-Elsloo, mogelijk heeft dit te ma- 
ken met het vernieuwen van de beschoeiïng terplaat- 
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se, een activiteit die niet alleen de waterplanten ge- 
schaad heeft. In de Maas komt P. nodosus, voor 
zover na te gaan, stroomafwaarts niet eerder voor 
als bij Asselt. Waarschijnlijk komt de soort ook ver- 
der stroomafwaarts voor, stroomopwaarts tot Eijs- 
den heb ik haar niet kunnen ontdekken. Het totaal 
aantal uurhokken waarin de soort na 1950 is gevon- 
den bedraagt nu 13, daarmee kanP. nodosus inUFK 
3 ingedeeld worden en als "zeldzaam" worden be- 
schouwd. De "vooruitgang" van de soort ten op- 
zichte van de periode voor 1950 zal meer te danken 
zijn aan de grotere aandacht die de fonteinkruiden in 
het algemeen de laatste jaren krijgen, dan aan een 
uitbreiding van het areaal. 

Begeleidende planten treft men zeer weinig aan, ze- 
ker in het kanaal. Alleen Potamogeton pectinatus 
(Schedefonteinkruid) enNuphar lutea (Gele Plomp) 
zijn soms te vinden, de laatste komt niet tot bloei, 
wat wel te maken heeft met de dynamische omstan- 
digheden die er heersen onder meer als gevolg van de 
drukke scheepvaart. Het rivierfonteinkruid echter, 
bloeit volop, terwijl de vruchtzetting op de door mij 
gecontroleerde plaatsen redelijk is, een bewijs voor 
zijn aanpassing aan dit milieu. 

Met dank aan prof. dr. C. den Hartog (Nijmegen) voor het 
bevestigen van de determinatie en aan drs. D. Th. de Graaf 
(Maastricht) voor zijn medewerking. 
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Figuuronderschrift: 

Verspreiding van het Rivierfonteinkruid (Potamogeton nodosus 
Poir) naar gegevens van WEEDA (1979) aangevuld met enkele 
nieuwe waarnemingen, x = waarneming vóór 1950; • = waar- 
neming sinds 1950. 

Summary 

A short survey is given of problems of classifications and nomen- 
clature encountered with Potamogeton nodosus Poir. Also some 
finds are mentioned in addition to those mentioned in the Atlas of 

the Dutch Flora (WEEDA, 1979). 
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BOEKBESPREKING 

Willems, Jaap. De Nederlanders en hun landschap; Over boeren- 
land en buitenplaatsen, natuurgebruik, steden en wegen, van het 
vroegste verleden tot heden. 
Ede, Zomer en Keuning, 1979. 
127 blz., afbn. literatuuropgave. 
Uitgegeven in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van 
Rentmeesters. 
Gebonden • 24,90. 

Dit boek, een initiatief van de Jubilerende Vereniging van Rent- 
meesters, is geschreven "om te laten zien hoe de Nederlanders 
hun eigen landschap hebben gemaakt en om te laten zien dat ook 
kunstmatige landschappen vaak erg boeiend kunnen zijn". Aldus 
de auteur (bioloog, wetenschapsjournalist en auteur van meer- 
dere boeken) die verder een indruk wil geven van de rijke ver- 
scheidenheid aan cultuurlandschappen. Daarin is hij zeker ge- 
slaagd. Het boek geeft geen volledige opsomming van alle land- 
schapstypen maar door de keuze van de schrijver komt het ont- 
staan van het Nederlandse landschap goed uit de verf. Het is een 
duidelijk en helder geschreven boek dat door 128 foto's en vele 
kaartjes wordt geïllustreerd. Jammer is dat een aantal foto's en 
kaartjes zo klein zijn afgedrukt dat het wat moeite kost om ze te 
bekijken. De buiten de lopende tekst geplaatste voorbeelden en 
wetenswaardigheden maken het tot een vlot leesbaar boek. 
Minister Van der Stee (Landbouw en Visserij) schrijft in het Ten 
Geleide o.a.: "Gaan wij veranderingen aanbrengen dan rust op 
ons ook de plicht een landschap te scheppen dat aan de eisen 
voldoet en ook een aangenaam levensmilieu vormt." En even 
verder: Dit boekwerk is een "bijdrage aan de doelbewuste ont- 
wikkeling en het beheer van ons landschap". Ik hoop dat de 
minister het boek goed gelezen en begrepen heeft. Want ook waar 
het Limburg betreft krijgt de minister c.q. de overheid nog al eens 
een veeg uit de pan (bijv. op blz. 82 en 117 waar de ontgrondin- 
gen en de ruilverkavelingen ter sprake komen). 

Samenvattend: niet veel nieuwe feiten maar wel een origineel en 
goed leesbaar boek over het Nederlandse landschap. Aanbevo- 
len! 

D. Th. de Graaf. 

Spectrum atlas van de Nederlandse landschappen; onder begel. 
van M.F. Mörzer Bruyns en R.J. Benthem. Utrecht/Antwerpen, 
Het Spectrum, 1979. 272 blz., afbn. Gebonden: • 24,90. 

In de verantwoording schrijft de redactie o.m. dat dit boek, dat 

inmiddels een tweede druk beleeft, enig materiaal wilt aandragen 
voor het antwoord op de vraag hoe we verder willen gaan met het 
steeds veranderende landschap en vooral ook hoe vér we willen 
gaan. Centraal daarbij staat een inventarisatie van het Neder- 
landse landschap aan het eind van de jaren zeventig. Na een 
algemeen deel over het ontstaan van het Nederlandse landschap, 
waarin goed tot uiting komt hoe een natuurlijk landschap lang- 
zaam maar zeker een cultuurlijk landschap geworden is, volgen, 
in deel 2, 23 door evenzovele auteurs geschreven landschapsbe- 
schrijvingen. Deze indeling van Nederland in 23 stukken, die 
dwars door de provinciegrenzen heen lopen, is zeker niet wille- 
keurig: de beschreven landschappen vormen geologische, biolo- 
gische en vaak ook cultuurhistorische eenheden, die door de 
auteurs elk op een eigen wijze zeer boeiend zijn beschreven. De 
opgenomen kaartjes zijn van een goede kwaliteit maar soms niet 
helemaal volledig (b.v.: de aardgasvelden van Slochteren zijn niet 
aangegeven). Wie het inleidende deel (geschreven door Jan van de 
Kam, die ook de schitterende foto's maakte) gelezen heeft, kan 
daarna op prettige wijze al bladerend verder lezen én kijken waar 
zijn of haar belangstelling het meest naat uit gaat. 
In het laatste deel van het boek wordt onder de titel "De toekomst 
van het landschap" nader ingegaan op de recente ontwikkelingen 
in het krachtenspel tussen mens en natuur, op ontwikkelingen in 
de landbouw, op de ontwikkeling van wegenstelsels en industrie, 
van de recreatie en het natuurbehoud en natuurberheer. Met dit 
hoofdstuk heb ik nogal moeite vanwege de berusting die de 
schrijver, R.J. Benthem, lijkt te hebben in allerlei "moderne", het 
landschap veranderende, cultuur invloeden. Een sfeer van het- 
is-nu-eenmaal-zo-en-het-valt-wel-mee is gekoppeld aan een, m.i. 
niet op feiten uit de laatste jaren gebaseerde, positieve toekomst- 
verwachting over de zogenaamde landschapsbouw. 
Ook dit boek is van een voorwoord dooreen bewindsman voor- 
zien. Staatssecretaris van CRM, dhr. G.C. Wallis de Vries schrijft 
daarin o.m. "wij, overheid en burgers, moeten nog harder aan de 
slag om ook latere generaties een land achter te laten, waarin het 
waard is om te leven". Ik hoop dat hij het boek gelezen heeft en 
zijn invloed gebruikt om bijvoorbeeld Zuid Limburg, zoals dat 
op boeiende wijze door Ed de Grood beschreven is, te behouden 
als uniek natuur- en cultuurgebied. Aanbevolen 

D. Th. de Graaf 



Ill 

ACTIVITEITEN VAN HET 
NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP 

KRING MAASTRICHT 

donderdag 1 mei 1980, om 20.00 uur in het Natuurhistorisch 
Museum te Maastricht: 
Wat er zoal leeft in een drinkpoel in de wei. Of, het kijken naar 
waterdieren. 

KRING HEERLEN 

maandag 12 mei, 1980, om 20.00 uur in "A gene bek" 
Bespreking van door de leden meegebrachte naturalia. 
De heer Spreuwenberg vertelt iets over: 

Grassen 

zondag 1 juni 1980: Bomenexcursie 

Deze bomenexcursie naar de parken van Maastricht staat onder 
leiding van de heer Kemp. Behalve met de "gewone" vormen van 
de diverse inlandse boomsoorten, zullen we ook kennis maken 
met een aantal cultuurvariëteiten daarvan. Vanzelfsprekend 
wordt ook aandacht besteed aan de hier voorkomende soorten 
uit andere continenten. 
Samenkomst om 14.00 uur op de parkeerplaats achter het N.S. 
Station aan de Spoorsingel te Heerlen. Autobezitters worden 
verzocht fietsers en wandelaars een lift te geven. 

maandag 9 juni 1980, om 20.00 uur in "A gene bek" 

Bespreking van door de leden meegebrachte naturalia. 

Zondag 29 juni 1980: Botanische excursie 

naar "De Doort" te Echt, onder leiding van de heer W. de Veen. 

VOGELSTUDIEGROEP 

Vrijdag 2 mei a.s. vindt er een bijeenkomst plaats van de Vogel- 
studiegroep in het Cultureel Centrum de Oranjerie te Roermond. 
Aanvang 20.00 uur. Deze avond wordt de lezing verzorgd door 
G. Driessen, die zal vertellen over de Draaihals en de Ijsvogel. 
Daarbij vertoont hij doorhem zelf gemaakt film-en diamateriaal. 

Oproep tot medewerking 

Dit jaar start de Vogelstudiegroep een 3 tot 4 jaar durend onder- 
zoek naar een 20-tal broedvogelsoorten. Het betreft de volgende 
soorten: 
Dodaars Grote gele kwikstaart 

Fuut Kramsvogel 

Kuifeend Fluiter 

Kwartel Nachtegaal 

Scholekster Roodborsttapuit 

Wulp 

Ijsvogel 

Zwarte specht 

Boom leeuwerik 

Oeverzwaluw 

Tapuit 

Kleine karekiet 

Europese kanarie 

Ortolaan 

Roek 

Het doel van het onderzoek is een zo getrouw mogelij k beeld van 
verspreiding en aantallen te verkrijgen van genoemde vogels in 
onze provincie. Voor het noteren van de gegevens is een kaart 
ontworpen, en een bijlage waarop de inventarisatiegegevens van 
de soorten worden vermeld. 
Wilt U meedoen met het onderzoek, belt of schrijft u dan even 
naar de Vogelstudiegroep van het Natuurhistorisch Genoot- 
schap, Bosquetplein 7, 6211 KJ Maastricht, tel. 043-13671, met 
vermelding van het gebied of atlasblok, dat u wilt inventariseren. 
In de avonduren kunt u zich in verbinding stellen met Wim 

Ganzevles, tel. 043-19977. 

PLANTENSTUDIEGROEP 

Vrijdagavond 16 mei is om half (!) acht de volgende bijeenkomst 
van de Plantenstudiegroep. Deze avond zal de heer Frits Adema 
van het Rijksherbarium een inleiding houden over enkele begrip- 
pen die nogal eens vragen oproepen: soort, ondersoort, variëteit. 
Aan de hand van demonstratiemateriaal zullen deze begrippen 
worden toegelicht. Het geslacht Lamium (Dovenetel) staat hier- 
bij als voorbeeld centraal. Het veel kortere tweede deel van de 
avond zal een korte toelichting gegeven worden over het excur- 
siegebied voor zaterdag 17 mei. Iedereen is van harte welkom om 
half acht in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. 

Zaterdag 17 mei houdt de Plantenstudiegroep een excursie naar 
de omgeving van de Lonzenrer Bach en La Calamine. In dit 
vanwege zijn zinkflora beroemde gebied komt een uitbundige 
voorjaarsflora voor die deze dag onze speciale aandacht zal heb- 
ben. Voor meer inlichtingen over vertrektijd en plaats kunt U 
kontakt opnemen met DouweTh. de Graaf, tel: 043-13671 of's 
avonds 043-622939. De leden van de Plantenstudiegroep ont- 
vangen nog nader bericht. 

BOMENSTUDIEGROEP 

Nu de dagen lengen en het weer beter is zullen de gebruikelijke 
woensdagavonden weer besteed worden aan excursies naar di- 
verse plaatsen. Woensdag 7 mei is er een excursie naar de parken 
in Gronsveld. Vertrek om 19.00 uur vanaf station Maastricht of 
om 19.15 uur vanaf de kerk in Gronsveld. 
Zaterdag 24 mei vertrekt om 14.00 uur een excursie vanaf station 
Maastricht naar een plaats die in onderling overleg gekozen 
wordt. Inlichtingen bij Jacques Curfs, tel.: 043-622751 ('s 
avonds) 



IV 

WERKGROEP LAGERE PLANTEN EN DIEREN 

Deze werkgroep organiseert op een zondag in mei, onder leiding 
van de heer Spica, een "open dag", waarop iedereen op practi- 
sche wijze kan kennismaken met de werkzaamheden van de 
werkgroep. 
Belangstellenden kunnen voor nadere informatie contact opne- 
men met de heer I. Spica, Kokelestraat 94 Kerkrade. Tel. 045- 
458211. 

WERKGROEP ZOOGDIEREN 

Op zaterdag 8 maart was de eerste contact-bijeenkomst bij het lid 
Jef Wanders te Gronsveld. Uit deze bijeenkomst is naar voren 
gekomen het doel van de werkgroep, namelijk: het verzamelen 
van gegevens over verspreiding, habitat en leefwijze van de in 
Limburg voorkomende zoogdieren; dit door het coördineren van 
waarnemingen, het verrichten van inventarisaties en literatuur- 
studie en het in stand houden van goede contacten met overige 
belangengroepen waardoor een eventueel daadwerkelijk en 
noodzakelijk ingrijpen mogelijk blijft. 
Op 4 april j.1. organiseerde de werkgroep een excursie onder 
leiding van Jef Wanders. 
's Middags volgde een rondleidig naar verschillende dassen- 
burchten in Zuid-Limburg. Bekeken werden allerlei aspecten 
waaraan men kan zien of een burcht belopen is of niet. Verder 
kwam ter sprake of een beschermde ligging van een burcht in- 
vloed heeft op de populatie. 
's Avonds werd een observatie-post betrokken om de aanwezigen 
de das in levende lijve te laten aanschouwen. Na enig geduld 
betracht te hebben, kwamen de liefhebbers aan hun trekken. 

Het contactadres van de werkgroep is: 
Heerlerbaan 51, 
6418 CA  HEERLEN 
Tel.: 045-412209 




