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Wenken voor kopij-inzending 

Diegenen die kopij willen inzenden voor het Natuurhistorisch Maandblad worden dringend verzocht zich 
zoveel mogelijk aan onderstaande richtlijnen te houden. De redactie ontvangt indien mogelijk naast het 
originele manuscript gaarne een kopie. 
Inhoud: In het Natuurhistorisch Maandblad verschijnen in de regel artikelen over de Biologie en/of de 
Geologie van Limburg waar enigerlei vorm van onderzoek aan ten grondslag heeft gelegen 
Taal. Nederlands, in uitzonderingsgevallen Engels, Frans of Duits. 
Samenvatting: Alle artikelen worden besloten met een Engelstalige samenvatting, niet-Nederlands- 
talige artikelen bovendien met een Nederlandstalige. 
Tekst: Getypt met regelafstand 1V2 en ruime linkermarge. Maximaal ca. 5000 woorden. 
Latijnse namen van planten en dieren worden gecursiveerd. In het manuscript aan te geven door er een 
slangelijn onder te plaatsen. 
Figuren: Alleen zwart-wit figuren worden opgenomen. In de tekst naar de figuren verwijzen. Figuuron- 
derschriften op een apart vel papier. 
Literatuurverwijzingen in de tekst. Alleen auteur en jaartal noemen. Bij twee auteurs beide vermelden 
verbonden door 'en', bij meer dan twee auteurs alleen de eerste gevolgd door 'ef al.'. 
Literatuurlijst: Bij elk artikel behoort een lijst van geciteerde literatuur. Hierin wordt telkens begonnen 
met auteur(s), jaartal en titel van het geschrift. Voorbeelden: 
BROUWER, A., 1959. Algemene paleontologie. Zeist; W. de Haan NV. 
DRESSCHER, T.G.N, en H. ENGEL, 1946. De Medicinale bloedzuiger. Natuurhist. Maandbl. 35 (7/8): 
47-49. 
VLIEGER, T.A. DE, 1978. Het centrale zenuwstelsel. In: S. Dijkgraaf en D.l. Zandee. Vergelijkende 
dierfysiologie, 2e dr. Utrecht; Bohn, Scheltema en Holkema: 431-450. 
Overdrukken: 25 overdrukken worden gratis ter beschikking gesteld. Meer exemplaren volgens af- 
spraak en tegen vergoeding. 
Verantwoordelijkheid: Voor de inhoud van getekende bijdragen zijn de auteurs verantwoordelijk. 

Bij de voorplaat 

De Winckelberg anno 1946. 
Deze opname werd door de heer Jan van Eijk vlak 
na het einde van de tweede wereldoorlog onder 
moeilijke omstandigheden gemaakt. 
Het fototoestel was zeer eenvoudig, filmmateriaal 
was toen meestal overjarig en het fotomateriaal 
uiterst schaars. Zie ook figuur 16 in het artikel 
over de Bemelerberg. 
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Van de redactie 

Het is nu twee maanden geleden dat U een aflevering van het Natuurhistorisch Maandblad ontving. Zoals 
gebruikelijk in de zomermaanden was het een dubbelnummer omdat, door vakantie van zowel de redactieleden 
als de medewerkers van de drukkerij, het niet mogelijk is om in de maand juli een Maandblad af te leveren. De 
redactie probeert nu weer elf maanden achter elkaar een aflevering van het Maandblad te verzorgen dat het lezen 
waard is. 
Hoewel de redactie soms auteurs uitnodigt een artikel voor het Maandblad te schrijven, is zij voor wat de keuze van 
artikelen betreft, beperkt tot wat aangeboden wordt. Zij probeert echter - daarbij soms gebonden door lengte en 
moeilijkheidsgraad van de verschillende artikelen - telkens een zo gevarieerd mogelijk Maandblad samen te 
stellen. In zekere zin is ook dit nummer van het Maandblad zeer gevarieerd hoewel het slechts één artikel bevat. 
Het betreft een beschrijving van de Bemelerberg uit 1944 van de hand van de heer L. Meijs, die een opstel schreef 
in het kader van een landelijke wedstrijd met de opdracht: Geef een behandeling van een natuurmonument. De 
auteur ontving hiervoor als leerling van de tweede klas van R. K. Kweekschool voor Onderwijzers te Maastricht een 
eerste prijs. Allerlei aspecten van de Bemelerberg komen in dit niet eerder gepubliceerde manuscript aan bod: 
landschap, geologie en biologie werden op boeiende wijze beschreven. Vooral de vegetatie kreeg uitvoerige 
aandacht. Aangezien juist de begroeiing van de Bemelerberg aan enorme verandering onderhevig is geweest, 
vormt deze beschrijving een tijdsdocument van onschatbare waarde bij het opstellen en uitvoeren van beheers- 
maatregelen nu. Bemelerberg-kenner bij uitstek de heer H.P.M. Hillegers heeft het manuscript van een groot 
aantal kanttekeningen voorzien, waarin vooral wordt ingegaan op de veranderingen die de Bemelerberg sinds 
1944 heeft ondergaan. 
De laatste aflevering van het Maandblad dat slechts één artikel bevatte, was het decembernummer van 1981. Het 
betrof een uitvoerige beschrijving van fossielen met een afmeting van 1 tot 21/2 mm uit de Zuid-Limburgse 
kalklagen. Dat artikel verscheen toen tevens in de serie Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in 
Limburg (Mesofossielen in de kalkafzettingen uit het Krijt van Limburg; Reeks XXXI afl. 1-2, 1981). Het doet de 
redactie bijzonder veel genoegen, dat de vraag naar deze Publicatie zo groot was en is, dat een herdruk 
noodzakelijk werd. De "Mesofossielen-atlas" is nu weer leverbaar en bij de administrateur (zie binnenzijde 
omslag) te bestellen. De Publicaties van ons Genootschap worden gelezen en gebruikt. De redactie hoopt dat ook 
het voor U liggende Maandblad door velen zal worden gewaardeerd. 

Douwe Th. de Graaf 

Verslag van de maandelijkse bijeenkomst 
Te Maastricht op 1 juli 

Op deze bijzondere bijeenkomst van 
Kring Maastricht, die geheel gewijd 
was aan de Limburger Eugène Dubois, 
kon de voorzitter van de Kring, dr. A.J. 
Lever, naast de leden van Kring Maas- 
tricht ook vele leden van de andere 
Kringen en genodigden welkom heten. 
Een speciaal welkomst woord werd 
gericht tot enkele familieleden van de 
beroemde ontdekker van de rechtop- 
gaande aapmens. 
Hierna kreeg de voorzitter van het Ge- 
nootschap, drs. C.H. Janssen het 
woord. Spreker ging in op het denken 
over evolutie in de tijd waarin Dubois 
leefde. Drs. B. Theunissen belichtte 
enkele aspecten van het wetenschap- 
pelijk werk van Dubois en drs. J. de 

Vos richtte de schijnwerper uitvoerig 
op de huidige grote betekenis van de 
zeer uitgebreide collectie fossielen die 
Dubois bijeenbracht. 
Vervolgens was er gelegenheid om de 
in het Museum aan Dubois gewijde 
tentoonstelling te bezichtigen en onder 
het genot van een drankje met elkaar 
en met de sprekers van deze ge- 
slaagde avond van gedachten te wis- 
selen. 

De grafsteen bij de laatste rustplaats van Prof. 
Dr. E. Dubois. In relief zijn het beroemde sche- 
delkapje en dijbeenbot van Pithecanthropus 
erectus uitgebeeld. Foto: Gem. Archiefdienst 
Venlo en beschikbaar gesteld door pater J. 
Miltenburg. 
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De Bemelerberg (in 1944) 
L. Meys 
Maastricht Tweede Klas Kweekschool* 

Met een inleiding en voetnoten door H.P.M. Hillegers 

De hieronder volgende beschrijving van het Natuurreservaat "De Bemeler- 
berg" is bijna 40 jaar oud; een keurig met de kroontjespen geschreven 
verslag (jammer dat we de huidige lezer geen facsimile-uitgave kunnen 
presenteren) van een toen 18 jarige kweekschoolleerling, die hiervoor in 
1944 een landelijke 1e prijs kreeg. 
Er zijn diverse redenen om deze scriptie aan een groter lezerspubliek te 
presenteren. Op de eerste plaats is het vollediger en uitvoeriger gedocu- 
menteerd dan de oudste beschrijving van de Bemelerberg door prof. Hei- 
mans (HEIMANS, 1939) en de vegetatieopnamen van Diemont en Van de Ven, 
die dateren uit de periode 1940-1945 (DIEMONT en VAN DE VEN, 1956). Daar- 
naast geeft dit verslag niet alleen informatie over de vegetatie, maar ook 
over andere natuurhistorische aspecten van de Bemelerhei. Met name 
mogen genoemd worden de uitvoerige observaties en interpretaties aan 
geologische (erosie) verschijnselen, die zich aan de steile mergelwanden 
voordoen. Het geeft een duidelijk beeld van de vegetatie uit de "bloeiperio- 
de" van de Bemelerhei en staat als zodanig model voor de "restauratie" 
van diezelfde vegetatie, die, zoals de meeste lezers van het Natuurhisto- 
risch Maandblad wel bekend is, sinds 1979 van start is gegaan (HILLEGERS, 

1982 a - d en HENNEKENS, HILLEGERS en SCHAMINéE, 1982). 
Door middel van voetnoten achter het artikel wordt de huidige lezer geat- 
tendeerd op de meest saillante verschillen (of overeenkomsten) tussen 
toen en nu. Op de achtergrond speelt de gedachte dat zelfs natuurreserva- 
ten (de Bemelerberg werd al in 1942 door "het Limburgsch Landschap" 
aangegekocht) door het uitblijven van een juist beheer hun natuurweten- 
schappelijke waarden dreigen te verliezen (WESTHOFF, 1982). 

Zojuist is de zon van achter den heu- 
velrug opgekomen met al haar pracht 
en heeft den jongen dag met een bre- 
den bundel van stralend licht overgo- 
ten. De lucht is strak blauw, zonder 
wolken, en slierten van ijle nevels trek- 
ken langzaam van het natbedauwde 
land op. Het is een van de eerste da- 
gen van Juli en de natuur is in haar 
vollen bloei en ontwikkeling. Als we 
den Bemelerberg in z'n geheel bekij- 
ken zien we, dat, hoewel hij op het 
eerste gezicht een alleenstaande heu- 
velpunt lijkt te zijn, de berg toch bij het 
lange hoogterras behoort, dat zich van 
Zuid tot Noord evenwijdig aan de Maas 
uitstrekt. Deze bergpunt moet dus op 
een of andere wijze los zijn gemaakt 
van het hoogterras en om hiervan de 
oorzaak te kennen moeten we ver naar 
het verleden terruggaan. Vroeger, 
toen de Maas de tegenwoordige 
breedte van het Middenterras innam, 
stroomden er vanaf het hoogterras ver- 
schillende beekjes en riviertjes naar de 

Het ontstaan van den Be- 
melerberg 

Vijf kilometer ten Oosten van Maas- 
tricht ligt het dorpje Bemelen, vlak voor 
den heuvelrand, die de Oosthelling 
van het brede Maasdal vormt; een echt 
Zuidlimburgs dorpje met slechts en- 
kele tientallen witgekalkte boerderij- 
en1 en een klein landelijk kerkje er 
midden in. In een van de twee hotels, 
die het dorp rijk is hebben we den 
nacht doorgebracht en kunnen dezen 
helen dag nu besteden om de omstre- 
ken van Bemelen en dan vooral de 
Bemelerberg eens wat van meer nabij 
te bekijken. Vanaf het hotel-terras 
hebben we een mooi gezicht op den 
Bemelerberg, die als een naar voren 
springend stuk van het hoogterras, het 
veel lager liggende middenterras in- 
steekt. 

DE BEMELERBERG 

=    Jieme\erberti 

UOm. 

•   bOr 

ridastricht 

W-3- o 

\ rwjmt»" 

ML-ili-enterr-d* HoOottlTd!, 

Huidig adres: St. Monulphusweg 82, Maastricht.       Figuur 1.  Ligging van de Bemelerberg. 
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Maas, die in het steile hoogterras diepe 
dalen uitschuurden. De Maas sleep 
haar bedding steeds dieper uit, met het 
gevolg, dat de grondwaterstand ook la- 
ger kwam te liggen. De zijriviertjes kon- 
den dit uitschuren niet zo snel, waar- 
door ze dus boven den grondwater- 
stand kwamen te stromen. Het water 
zakte naar beneden tot op de hoogte 
van den grondwaterstand en het water 
vloeide ondergronds naar de Maas af. 
De op die manier drooggekomen rivier- 
tjes worden nu droogdalen genoemd. 
Zie fig. 2. 

qU'1-ro.s 

zingen4. Wonderlijk mooi klinkt de 
zang van dit hier vrij veel voorkomende 
vogeltje. Maar de nachtegaal is 
geenszins de enige zanger, die dezen 
mooien dag met vreugde begroet; ook 
de merel heeft den grond verlaten om 
in een hogen lindeboom zijn mooiste 
lied uit te galmen. In de omlaaghan- 
gende takken van enkele treurberken 
hangen wel een tiental meesjes te 
bengelen. Met rappe bewegingen bui- 
telen ze om de takjes, of zijn druk 
doende, de rijpe berkenkatjes leeg te 
pikken. Nu gaan we eens naar binnen, 
om onze benodigheden voor de wan- 
deling te gaan nemen en begeven ons 
dan op weg naar den Bemelerberg. 

f qrond'-uJa.-të'rGT.Q.ncC »K" "  

S^citsrcii-A•    De Ho,le We9 
drooadal 

Figuur 2.  "De op die manier drooggekomen ri- 
viertjes worden nu droogdalen genoemd". 

Bij Bemelen ontstonden nu twee van 
zulke droogdalen en door de meeste 
noordelijke werd a.h.w. een stuk van 
het hoofdterras afgesneden en werd 
een min of meer vrijstaande bergpunt 
gevormd. De twee droogdalen2 ver- 
enigden zich bij het tegenwoordige 
dorpje Bemelen, waardoor daar een 
inham tussen de hellingen kwam te 
liggen. Zie fig. 1. Vanaf ons hotel zien 
we die droogdalen als weelderig met 
bos begroeide ravijnen tussen de heu- 
velranden liggen. 
Ofschoon de Bemelerberg slechts een 
oppervlakte van enkele HA heeft3, is 
het toch een van de interessantste 
plekjes van ons aan natuurschoon 
toch zo rijke Z.-Limburg. 
Zowel botanisch als geologisch biedt 
de berg een grote verscheidenheid 
van merkwaardigheden en omdat 
deze gevaar liepen verwoest te wor- 
den is "Het Limburgsch Landschap", 
die hetzelfde doel nastreeft als "De 
Vereniging tot Behoud van Natuurmo- 
numenten", overgegaan tot den aan- 
koop van den berg, voor zo ver hij nog 
niet in cultuur is gebracht. 
Plotseling wordt onze aandacht van 
den berg afgeleid, doordat bij ons in 
een populier een nachtegaal begint te 

Natuurkundig. Door het dorpje ko- 
men we op den groten weg en slaan 
dan 'n smal pad in naar den berg5. In 
tegenstelling met de wegkanten, die al 
spoedig omhoog lopen, stijgt het pad 
slechts langzaam, zodat we al vlug 
tussen twee hoge wegbermen lopen. 
Dit is een van de holle wegen, zoals we 
ze zoveel in Zuid-Limburg aantreffen 
en die door de natuur zelf zijn ge- 
maakt. Eeuwen lang heeft het water 
dat door de helling een grote uitschu- 
rende kracht kreeg, door die vaste geul 
een uitweg naar beneden gezocht, 
waardoor op den duur een smalle gleuf 
in de helling gevormd werd, die door de 
mensen nu als weg wordt gebruikt. In 
den hollen weg heeft het water weer 
kleine geultjes uitgeschuurd, die van 
links naar rechts over den weg kronke- 
len, opgevuld met slib en ronde kiezel- 
steentjes. Na iedere stortbui speelt 
zich hier in het klein nog steeds het- 
zelfde af, wat de grote rivieren eeuwen 
en eeuwen in het groot hebben ge- 
daan. 

Biologisch. Allereerst vinden we op 
de bermen van den hollen weg de ge- 
wone nitraatplanten, die zich op stik- 
stofrijken bodem het best thuisvoelen 
en door het hele land algemeen langs 
wegkanten voorkomen. Als uitgespro- 
ken nitraatplanten treffen we hier aan: 
Grote Brandnetel, Jacobs Kruiskruid 

en Raket. Verder enkele ruderaalplan- 
ten, die ook stikstofminnend zijn, bijv. 
Echt Walstro, Wilde Peen, Knoopkruid 
en Stinkende Gouwe6. Vooral Stin- 
kende Gouwe groeit hier veel en 
neemt door de grote bladrozetten veel 
plaats in. Plukken we van deze Papa- 
verachtige een stengeltje af, dan zien 
we enkele heldere oranjegele druppel- 
tjes uit het afgebroken stengeleinde 
vallen. Vroeger gebruikte men dat 
oranje vocht bij oogziekten en tegen- 
woordig wordt het nog aangewend om 
wratten te verdrijven. De plant noemt 
men ook wel Goudkuil, omdat de Al- 
chimisten ze vroeger gebruikten bij 
hun pogingen om goud te maken. 
Van den berg, die voor een groot deel 
uit mergel bestaat, is met loss, zand en 
grind ook kalk de helling afgespoeld en 
hier onderaan neergelegd. Dus van- 
zelf treffen we op dezen kalkrijken 
grond onze echte Zuidlimburgse kalk- 
planten aan. De trouwste soorten zijn 
hier Agrimonie en Wilde Marjolein. 
Overal waar kalk in den grond zit tref- 
fen we deze planten aan, maar is dit 
niet het geval, dan vinden we meestal 
geen enkel exemplaar. Buiten deze 
twee kalkplanten komen ook nog voor 
Wilde Thijm, Slangenkruid, Duifkruid 
en Borstelkrans, bij welke laatste de 
grote rode lipbloemen tussen de wol- 
lige witte kelktandjes bijzonder mooi 
uitkomen. Bij alle holle wegen en ook 
weer bij deze valt ons de grote over- 
eenkomst op van de aanwezige soor- 
ten. Altijd is Wilde Thijm met grote kus- 
sens op de wegbermen aanwezig, 
terwijl deze planten op andere stand- 
plaatsen niet dikwijls worden aange- 
troffen. Maar Wilde Thijm, we bedoe- 
len hier de vorm Thymus Chamaedrys 
is geenszins de enige trouwe kensoort 
van deze bermen. Buiten de gewone 
ruderaalplanten, die er natuurlijk ook 
staan, treffen we er bijna altijd aan: 
Muizenoor, Wilde Marjolein, Agrimo- 
nie en ook dikwijls Bosrank. We mogen 
deze wegbermen van holle wegen, 
mits ze kalkhoudend zijn, daarom mis- 
schien als een apart plantengezel- 
schap opvatten; dus een combinatie 
van soorten, die hier op deze overeen- 
komst plaatsen regelmatig terugkeert. 
Misschien zelfs tot op zekere hoogte 
een plantengemeenschap of associa- 
tie7. 
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De Zuid-West Helling 

De Ontbreking van het bos 
Voordat we den hollen weg verlaten 
om de Zuid-West-helling te beklim- 
men, bekijken we de helling eerst eens 
in haar geheel. Het valt ons op, dat de 
berg uitsluitend een kruidenlaag 
draagt en daardoor enigszins den in- 
druk maakt van 'n armoedige be- 
groeiing. Langs het hele hoogterras 
zijn de hellingen dicht met bos be- 
groeid, terwijl hier slechts enkele 
Meidoorn- en Sleedoornstruiken aan- 
wezig zijn8. Er zijn verschillende oor- 
zaken, waardoor op deze helling het 
opgroeien van bos is verhinderd: 
1. De steilte en de droogte hebben 
van het begin af aan de vestiging van 
het bos bemoeilijkt. Want door den 
sterken hellingsgraad vallen de stralen 
van de zon loodrecht op den berg, 
waardoor de bodem sterk wordt ver- 
warmd en dus vlug uitdroogt. Ook de 
grove structuur van den zand- en 
grindgrond, waardoor het water zeer 
snel wordt doorgelaten is van invloed 
op de droogte. Maar deze invloeden 
zijn ook alle aanwezig geweest bij de 
overige hellingen en toch heeft zich 
daar het bos ontwikkeld. Hier heeft de 
natuur echter sterk onder invloed ge- 
staan van anthropogene- en zoögene 
invloeden, en dit zijn ook de voor- 
naamste oorzaken, waardoor de bos- 
groei is verhinderd zich te ontwikkelen. 

2. Zoögene invloeden: De bewoners 
van Bemelen lieten hun schapen op de 
helling grazen. De schapen hadden 
het natuurlijk juist op de sappige blaad- 
jes van de jonge boompjes gemunt. 
Hierdoor werd de uitbreiding van het 
bos dus uitgesloten9. 

3. Anthropogene factoren: Ook sta- 
ken de boeren ieder jaar opnieuw in 
den herfst de helling in brand10, en dit 
had voor het bos fatale gevolgen. 
Slechts enkele bomen hebben deze 
"vuurproef" doorstaan en staan nu 
verspreid en eenzaam op de helling, 
meest nog langs de rotsen. 

De begroeiing van de 
helling 
Als we van het pad afgaan en den berg 

opklimmen, maken we kennis met de 
bijzondere flora van deze helling. Al 
direct valt het ons op, welk een grote 
verscheidenheid van soorten op deze 
bergweide vertegenwoordigd zijn. 
Steeds weer ontmoeten we nieuwe 
planten en verschillende bloemen, die 
we elders maar zelden aantroffen11. 
Zo staat hier de Betonie, die we nog 
bijna nooit zijn tegengekomen, met 
honderden bij elkaar, als madeliefjes 
in een gewone weide. Als rechte kaar- 
sen steken de langwerpige bloemtros- 
sen van helder rode lipbloemen boven 
het gras uit. Vroeger nam deze plant bij 
de mensen een voorname plaats in. Ze 
werd als afweermiddel tegen vele ziek- 
ten en onheilen gebruikt, waaraan de 
hier gebruikelijke naam Koortskruid 
nog herinnert. Ook de Driedistel, Tor- 
mentil, Bergdravik, Kleine Bevernel en 
Rostkov's Ogentroost zijn er alle rijk 
vertegenwoordigd, een teken dat deze 
groeiplaats voor die toch veeleisende 
soorten bijzonder geschikt is. Ook zeer 
"kieskeurige" planten treffen we hier 
aan, hetzij dan met veel minder exem- 
plaren, zoals Kuifvleugeltjesbloem12, 
Aarddistel, Gestippeld Zonneroosjes 
en Bergnachtorchis, een teer orchi- 
deetje, dat bijzonder onze aandacht 

trekt door de buitengewoon lange spo- 
ren, waarin het de nektar diep verbor- 
gen houdt, 's Avonds en 's nachts zien 
we de witte bloempjes op hun mooist. 
Ze spreiden zich dan in hun volle 
pracht uit, om toch maar door de 
nachtvlinders opgemerkt te worden. 
De bloemen worden vooral door on- 
rustvlinders bezocht, die luid zoemend 
enige ogenblikken voor de bloem blij- 
ven zweven en zonder de plant aan te 
raken met hun lange roltong den kost- 
baren honing uit het diepe spoor halen. 
Ondertussen zijn we boven op den 
berg aangekomen (zie fig. 3) en heb- 
ben een mooi uitzicht op het brede 
Maasdal, met recht voor ons de stad 
Maastricht, waarvan we de vele kerk- 
torens en schoorstenen nog net kun- 
nen onderscheiden. Vaag zien we 
zelfs den overkant van het Maasdal, 
dcht met bos begroeid, waarboven uit 
de pyramidevormige steenhopen van 
de Belgische steenkolenmijnen heel 
klein uitsteken13. 

De Mesobrometum- 
associatie van de helling 
We zullen nu de hellingbegroeiïng 
eens als plantengemeenschap gaan 

3 Üjinc 

Z. W 

33e   cicuoUicLt   u>eci 

'ncLnrHetnelen 

Figuur 3.  Situatieschets van de Bemelerberg. 
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bezien. Deze weidegemeenschap van 
drogen kalkrijken grond noemt men 
Mesobrometum erecti, of Matig droge 
Bergdravikgemeenschap, genoemd 
naar de voornaamste kensoort: Be- 
rgdravik, die we hier dan ook veel aan- 
treffen '*. De Bergdravikassociatie de- 
len we weer in bij de hogere eenheid: 
Bromion erecti of Dravik verbond van 
de Middel-Europese zonnige weiden. 
Mooi is de herkomst van dit verbond na 
te gaan, dat hier de uiterste Noord- 
grens van haar areaal bereikt. De Dra- 
vikgemeenschap heeft haar volste 
ontwikkeling op de uitgestrekte kalkrij- 
ke, zonnige weiden van Midden- 
Europa. Maar in ons land met zijn 
vochtig Atlantisch klimaat zijn zulke 
standplaatsen zeldzaam. Alleen in 
Z.-Limburg kan het Mesobrometum, 
dank zij het betrekkelijk continentaal 
klimaat15 en de kalkrijke bodem, zich 
nog behoorlijk ontwikkelen. Deze hel- 
ling van de Bemelerberg biedt voor 
deze veeleisdende plantengemeen- 
schap nog een geschikte standplaats, 
ofschoon de meest kenmerkende 
soorten hier ontbreken, zoals Mante- 
lanjer16, Bokkenorchis, Poppenor- 
chis17 en nog verschillende andere or- 
chideeën18. 

Het verschil in Begroeiing op 
de helling 
Het valt onmiddellijk op, dat de helling 
in haar geheel niet homogeen be- 
groeid is. De karakteristieke Bergdra- 
vikgemeenschap is vooral onderaan 
de helling het best ontwikkeld. Daar 
treffen we de meeste kalkminnende 
soorten aan, terwijl, hoe meer we bo- 
venaan komen, deze planten verdwij- 
nen en plaats maken voor droogte- 
planten, die op de eerste plaats aan 
droge zandige standplaatsen zijn aan- 
gepast. De oorzaak hiervan is de bo- 
demgesteldheid, waarvan de be- 
groeiing altijd afhankelijk is. Door het 
langzame afspoelingsproces werd nl. 
op den duur een laagje van het boven- 
ste gedeelte van de helling naar bene- 
den gespoeld, meest voedselrijke 
loss19. Zodoende kwam bovenaan de 
voedselarme zand- en grindgrond 
bloot te liggen, terwijl onderaan een 
laag voedselrijk hellingpuin, be- 
staande uit loss, zand en grind, en 

Eerste deel: Kalkminnende planten 
I        II 

1. Bergdravik x 
2. Gevinde Kortsteel x 
3. Scherpgras x 
4. Plat Beemdgras x 
5. Betonie x 
6. Stalkruid x 
7. Kruisdistel x 
8. Echt Walstro x 
9. Voorjaarsganzerik x 

10. Ruige Weegbree x 
11. Driedistel r 
12. Wilde Marjolein r 
13. Knautia 
14. Kleine Pimpernel       \ 
15. Rostkov's Ogentroost 
16. Grootbloemcentaurie 
17. Wilde Thijm 
18. Slangenkruid 
19. Kleine Bevernel 
20. Zandmuur 
21. Tormentil 
22. Melige Toorts 
23. Aarddistel 
24. Bergnachtorchis 
25. Duifkruid 
26. Borstelkrans 
27. Scherpe Fijnstraal 
28. Agrimonie 
29. Kuitvleugeltjesbloem 
30. Duizendguldenkruid 
31. Gestippeld Zonne- 

roosje 

i 

•i 
•  V 
. \ 

Tweede deel: Neutrale planten 

I II III 
32. Trilgras x x x 
33. Gewoon Struisgras x x x 
34. Grasklokje x 1 x 
35. Wilde Peen x x 1 
36   Jacobs Kruiskruid x x x 
37. Schermhavikskruid x 1 x 
38. Rolklaver x r r 
39. Knoopkruid x x x 
40. St. Janskruid r x x 
41. Duizendblad x r x 
42. Witbol • r x 
43. Stijfhavikskruid • x r 
44. Rode Klaver • r x 
45. Glad Biggenkruid • • r 

Derde deel: Aan droge voedselarme bodem 
aangepaste planten 

I II III 
46. Veldbies 3 2 x      K. 
47. Struisgras 1 x x      K. 
48. Schapenzwenkgras 2 x r 
49. Muizenoor 2 1 x      K. 
50. Hopklaver x x r 
51. Rozenkransje20) x r x   / K. 
52. Struikheide 2 1 
53. Klein Warkruid 1 
54. Schapenzuring 1 x /• 
55. Stekelbrem x x / •      K. 
56. Zandblauwtje r x •      K. 
57. Ruige Leeuwen- / 

tand • r / •      K. 

./   K. 
x J     K. 

1 x        1%      K 

Struiken 

58. Hondsroos 
59. Sleedoorn 
60. Meidoorn 

r ' 
/ 

/ 

7/10 9/10  10/10 

2 1 x 

1        x       r' 

Mossen 

61. Dakmos 
62. Gewoon Haarmos 
63. Bladhaardragend 1 x       * 
64. Bekertjesmos x x     / • 

Bedekkingsaanvulling   3/10   1/10   - 

Tabel I. Drie opnamen waarin het verschil in 
begroeiing van de Zuid-West-helling duidelijk 
voor den dag komt. 

Opname 1: Bovenste gedeelte, voedselarme 
zandgrond, neiging tot Struikheide gemeen- 
schap, helling 30°, ligging Z.W., bedekking 7/10 
deel; 

Opname II: halverhoogte van de helling, enigs- 
zins voedselrijk, neiging tot Mesobrometum, hel- 
ling 25°, ligging Z.W., bedekking 9/10 deel; 

Opname III: onderste gedeelte, het echte Meso- 
brometum, helling 20°, ligging Z.W., voedselrijke 
kalkhoudende grond, bedekking 10/10 deel. 

Verklaring der Bedekkingscijfers: 
3  =  Willekeurig aantal individuen, bedekking 
25% - 50%; 
2 = Veel individuen, bedekking minstens 5%; 
1 = Vrij veel individuen, bedekking gering; 
x = Weinig individuen, bedekking gering; 
r = Enkele individuen, bedekking zeer gering; 
• = Niet voorkomend. 

kalkbestanddelen werd neergelegd 
(zie fig. 4). 
Nu is het duidelijk, dat onderaan op 
den voedselrijken kalkhoudenden 
grond het Mesobrometum het best is 
ontwikkeld, terwijl de begroeiing bo- 
venaan, zelfs enigszins het karakter 
van een Heidegemeenschap krijgt. 
Verschillende kensoorten van de 
Struikheidegemeenschap of Callune- 
to-Genistetum typicum treffen we bo- 
venaan de helling aan, zoals Struik- 
heide, die met alleenstaande pollen 

VoecUda.»-iti 

Figuur 4. "Door het langzame afspoelingspro- 
ces werd op den duur een laagje van het boven- 
ste gedeelte van de helling naar beneden ge- 
spoeld". 
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Figuur 5.  De mergelrotsen. 

daar voorkomt en waardoorheen zich 
de dunne draden van het Klein War- 
kruid strengelen. 
We maken nu van de helling drie op- 

1 namen (Tabel I), waarin het verschil in 
begroeiing duidelijk voor den dag komt 
(zie fig. 3). 

Eerste deel. De stippellijn geeft weer 
dat onderaan de meeste kalkplanten 
voorkomen en hoe meer we bovenaan 
komen de kalkminnende soorten ver- 
dwijnen. Ook zien we welke planten de 
hoogste eisen aan het milieu stellen; 
ze komen uitsluitend voor in opname 
III. De planten met K. achter de soort- 
naam zijn kensoorten van 't Mesobro- 
metum. 

Tweede Deel. Deze planten staan min 
of meer neutraal ten opzichte van de 
bodemgesteldheid. Hun enige voor- 
waarde is een droge standplaats. Toch 
verkiezen ze 'n voedselrijke bodem, 
zoals de tabel laat zien. In opname III 
komen ze het meest voor. 

Derde Deel. Dit zijn de planten, die 
zich het best op een droge voedse- 
larme standplaats thuis voelen en tot 
op zekere hoogte een Struikheidege- 
meenschap vormen. De stippellijn 
geeft aan, dat deze planten vooral in 
Opname I, dus bovenaan voorkomen 
en veel minder in Opname III op voed- 
selrijke grond. K = kensoorten van 
Struikheidegemeenschap. Struiken 
ook meest in Opname I. 

We zien, dat de mossen, de onbedekte 
ruimten aanvullen en komen dus het 
minst in Opname III voor. Zie stippel- 
lijn. 

De Mergelrotsen 

Klimatologische Verwering 
van de Rotsen. 
De mergelrotsen genieten bij de 
meeste mensen de grootste bekend- 
heid en de meeste belangstelling. Als 
we er op enigen afstand recht voor- 
staan maken de vijftien meter hoge 

rotswanden door weer en wind grillig 
verweerd, en de donkere spelonken, 
ook werkelijk een imponerenden in- 
druk op ons. Deze grotten en spelon- 
ken die ontstaan zijn doordat op die 
plaatsen de bewoners van Bemelen 
daar hun bouwstenen uit den berg 
haalden21, hebben onder invloed van 
de verwering reeds lang hun rechte, 
hoekige vorm verloren en vertonen nu 
de grilligste verweringsvormen, die 
den buitenstaander doen vermoeden, 
dat de natuur dit zelf zo gevormd zou 
hebben. Eeuwen lang is het water van 
de helling op bepaalde plaatsen van 
den rotswand gestroomd en vooral bij 
heftige regenbuien stortte het als 'n 
waterval de rotsen af, waardoor in de 
mergel diepe gleuven werden uitge- 
schuurd. Het meegevoerde slib werd 
dus ook op een vaste plaats aan den 
voet van de helling neergelegd, steeds 
hoger en hoger opgestapeld, en zo 
ontstond op den duur een meters hoge 
puinkegel (zie fig. 5). Sommige puin- 
kegels zijn reeds tot bijna de helft van 
de rotsen uitgegroeid, terwijl andere 
nog in hun begin-stadium zijn22. 
Als we nu langs de rotsen lopen zien 
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we hoe de klimatologische verwering 
op de rotsen heeft ingewerkt en kun- 
nen we al dadelijk twee verwerings- 
vormen onderscheiden, nl. natuur- 
kundige en chemische verwering. 

1. Natuurkundige Verwering 

De rotswanden zijn in hun geheel don- 
ker grijs gekleurd, alleen op enkele 
plaatsen waar stukken omlaag zijn ge- 
vallen komt de gele onveranderde 
mergel voor den dag. Als we met een 
mes een stukje van die grijze korst af- 
hakken, merken we dat ze harder is 
dan de gele mergel en als een platte 
koek over de rotsen is uitgespreid. De 
verwering is het verst gevorderd bij de 
rotsen, die precies naar 't Z.W. zijn ge- 
richt, want daar hebben de Z.W. stor- 
men den grootsten invloed gehad23. 
Kegelvormige Holten verwe- 
ring. In de rotsen zijn overal grotere 
en kleinere verweringsholten ont- 
staan, die meest verschillend van 
vorm zijn, maar verschillende holten 
vertonen onderling een grote gelijke- 
nis. De verwering heeft hier zo inge- 
werkt, dat in de rotsen ronde gaten zijn 
ontstaan, die kegelvormig toelopen. 
Als we goed toekijken zien we dat de 
meeste holten mooi in een lijn liggen, 
juist op de plaatsen waar een bryo- 
zoënlaag tussen de mergel ligt (zie fig. 
5). 
We kunnen door dit verschijnsel dus 
aannemen dat deze bryozoënlaagjes 
gemakkelijker aan verwering onder- 
hevig zijn dan de mergel. 
Netverwering.   Een  stukje  verder 

Figuur 6.  Netverwering. 

Vooraan ^.LC ht Lu aan"z-i-c|it 

Figuur 7.  Koepelvormige verwering. 

langs de rotswanden lopend, zien we 
een anderen vorm van verwering, die 
werkelijk een versiering vormt voor de 
rotsen. Het is nl. een vergevorderde 
netverwering, waarvan moeilijk een 
goede voorstelling kan gevormd wor- 
den. Men heeft a.h.w. dikke touwen in 
den vorm van een net over de mergel 
uitgespreid, (zie fig. 6 en ook tekening 
van de rotsen fig. 5). 
Koepelvormige Verwering. Plot- 
seling zien we in den mergelwand de 
mooiste en tegelijk de vreemdste ver- 
wering, die we ooit ergens zagen. In de 
rotsen zitten op verschillende plaatsen 
koepelvormige nissen, zo mooi glad en 
symmetrisch door de verwerende 
krachten gevormd, alsof ze kunstig 
door mensenhanden zijn gemaakt. 
Deze nissen zijn alle hetzelfde van 
vorm, al is de ene groter dan de ande- 
re, en liggen in een horizontale lijn, 
ongeveer op schouderhoogte (zie fig. 
5)24. 
In de binnenruimte van de verwerings- 
koepels is soms duidelijk gelaagdheid 
waar te nemen, die vooral veroorzaakt 
wordt door de aanwezigheid van hori- 
zontale schelpjes. Een enkele maal 
bespeuren we zelfs kriskrasgelaagd- 
heid, iets wat in de mergel een zeld- 
zaam verschijnsel is. Waarschijnlijk 
zullen op deze plaatsen op den bodem 
van de krijtzee stromingen zijn ge- 
weest, die zich verplaatsten en waar- 
door de afgestorven zeefauna niet in 
horizontale lagen werd neergelegd, 
(zie fig. 7). 

2. Chemische Verwering 

Ook aan chemische verwering zijn de 
rotsen onderhevig geweest. Dicht bij 
de rotsen zijn op enkele plaatsen grote 
stukken van de mergel gitzwart ge- 
kleurd, zodat we eerst dachten, dat dit 
door brand zou zijn ontstaan. Maar als 
we met ons mes wat er afkrabben mer- 

ken we, dat de zwarte kleur diep in de 
mergel is gedrongen en keihard is. 
Door al deze typische verweringsvor- 
men zien we, dat ook de rotsen van 
den Bemelerberg een merkwaardig- 
heid vormen, zoals we ze maar op en- 
kele plaatsen in ons land te zien krij- 
gen, en dan ook ten volle waard zijn om 
beschermd te worden. 

Ineens zien we uit een klein gaatje in 
de mergel een kleine wesp komen. Als 
het diertje uit de opening gekropen is, 
maakt het met wat mergel de holte 
dicht, spreidt dan de vleugels wijd 
open en vliegt "de wijde wereld in". We 
hebben hier een Odynerus wesp ge- 
zien, die met voorkeur haar nest in 
warme krijt- en leemhelling maakt. 
Voorzichtig maken we met een mes 
het gaatje weer open, want we zijn be- 
nieuwd wat deze solitaire wesp voor 
ons zo zorgvuldig verborgen wilde 
houden. Als we de opening nog wat 
verwijden, zien we voor ons een hol- 
letje van enkele cm. lang, waarn vier 
kleine rupsen liggen en geheel achte- 
raan, aan een dun draadje, een eitje 
hangen (zie fig. 8). We hebben het ge- 

Figuur 8.   Nest van Odijnerus wesp. 

heim van de wesp ontdekt. Ze heeft 
daarnet voor het voortbestaan ge- 
zorgd, en meteen zorg gedragen, dat 
zodra het eitje uitkomt, de larve de tafel 
gedekt vindt en van de rupsen kan 
gaan smullen25. 

De Biologische Verwering 
Ook de planten spelen bij het verweren 
der krijtrotsen een belangrijke rol, niet 
zo zeer op de verticale rotsen, waar de 
hogere planten zich niet kunnen vesti- 
gen, maar voornamelijk op de horizon- 
tale rotsrandjes. Daar kunnen we de 
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hele pioniervegetatie in haar gehele 
ontwikkeling mooi nagaan, van de bac- 
terieën tot de vestiging van de hogere 
kalkminnende planten. De verschil- 
lende biologische verweringsstadia 
volgen elkaar in een vaste volgorde 
op. We kunnen ze hier een voor een 
als volgt nagaan: 

1. De voorafgaande klimatologi- 
sche verwering. 
Aan biologische verwering gaat altijd 
eerst klimatologische verwering voor- 
af, waardoor de mergel reeds enigs- 
zins verweerd wordt. De regen lost de 
kalk gedeeltelijk op en 's winters be- 
vriest het water in de rotsspleetjes, die 
daardoor uit elkaar geduwd worden en 
splijten. 

2. De verwering door bacteriën. 
De eerste biologische verwering ge- 
schiedt door bacteriën. Deze vorm van 
verwering kunnen we niet met het blote 
oog waarnemen, daar zouden we een 
microscoop voor nodig hebben, maar 
toch moet deze verwering noodzake- 
lijk aan de volgende stadia vooraf- 
gaan. De bacteriën worden door de 
lucht verspreid en komen nu op den 
onverweerden bodem terecht. Ze nitri- 
ficeren de stikstof uit de lucht, waar- 
door de mergel vruchtbaar wordt en 
tegelijkertijd lossen de bacteriën de 
kalk op. 

3. De verwering door Wieren. 
De wieren, die op de bacteriën volgen, 
kunnen we reeds met het blote oog 
waarnemen. De rotsen zijn aangesla- 
gen en hebben een witte of grijsgroene 
kleur. De wieren zijn geheel omgeven 
door 'n geleiomhulsel, dat bij vochtop- 
neming uitzet. Hierdoor worden de 
rotsspleetjes vergroot. Evenals de 
bacteriën lossen ook de wieren kalk 
op. 

4. De verwering door Korstmos- 
sen. 
Nu verschijnen op de rotsen grote 
plakken korstmossen, vooral Steen- 
korstmos met 'n vuilgele kleur en ver- 
der grijsgroene plakkaten glad korst- 
mos26. Op enkele plaatsen komen 
zelfs de miniatuurbekertjes van het 
Bekermos27 voor. Met hun haarwortel- 
tjes dringen de korstmossen in de 
mergel, zwellen dan op, waardoor de 
bodem van elkaar wordt geduwd en 

helpen op die manier, alsmede door 
oplossing van kalk, mee aan de verwe- 
ring. Ook wordt door de korstmossen 
reeds enige humus gevormd, waarna 
dan de mossen zich op de mergel kun- 
nen vestigen. 

5. De mossen vegetatie28. 
Met de mossen verschijnt op de mer- 
gel de eerste goed zichtbare planten- 
begroeiïng. Voor het grootste gedeelte 
is de bodem bedekt met Dakmos, dat 
op de rotsen grote kussens vormt, die 
het water vasthouden en waardoor 
dan steeds meer mergel tot oplossing 
komt. De mossen groeien bovenaan 
steeds bij en sterven onderaan af, zo- 
dat op de duur onder het moskussen 
een dikke humuslaag komt te liggen. 
Dat mossen echte humusvormers zijn, 
krijgen we mooi te zien, als we met een 
mes een reepje uit het moskussen 
snijden, en zodoende een doorsnede 
krijgen. Onder de groene moslaag ligt 
een laagje, van ongeveer 1fe cm dikte, 
zwarte humus van de afgestorven 
mossen. Daaronder, waar de zwarte 
humus met mergel is vermengd, grijze 
humus, die met enige inspoelingsader- 
tjes in de gele onveranderde mergel 
overgaat (zie fig. 9). 

ürijiÉ hum its 

gele nterqe 

Figuur 9.  Doorsnede van 'n moskussen. 

6. De Pioniervegetatie der hogere 
planten. 
Zoals we gezien hebben zijn de mos- 
sen de baanbrekers voor de hogere 
planten, maar lang niet voor alle ho- 
gere planten, alleen zij, die speciaal 
daartoe zijn ingericht kunnen zich hier 
blijvend vestigen. Vooral de planten, 
die het eerst op de mossen volgen zijn 
met bijzondere aanpassingen toege- 
rust aan hun droge standplaats. De 
eerste soorten, die hier vertegenwoor- 
digd zijn, zijn Sapplanten, als Muurpe- 
per en Wit Vetkruid. Hun bladeren zijn 
ook niet als die van de gewone hogere 
planten, maar ze zijn dik en vlezig, ge- 
heel gevuld met water, dat ze daar be- 
waren voor den droge tijd29. 

De Sapplanten vormen steeds meer 
humus, waardoor de kussenplanten 
zich er kunnen vestigen, die door het 
vormen van grote kussens den bodem 
veroveren. Als kussenplanten treffen 
we hier Wilde Thijm en Echt Walstro 
aan. Tegelijkertijd hebben ook de ro- 
zetplanten hun intrede gedaan met 
een menigte van kiemplanten, maar 
waarvan slechts enkele tot volle ont- 
wikkeling komen met bloemen en 
vruchten. Enkele op deze rotsen voor- 
komende rozetplanten zijn: Muizen- 
oor, Weegbree, Wilde Peen en Kleine 
Pimpernel. 

Langzamerhand vestigen zich steeds 
meer planten op de rotsrandjes, zoals 
graspolletjes van Scherpgras en Plat 
Beemdgras, terwijl ook enkele kalk- 
minnende soorten verschijnen bijv. 
Zandmuur, Ruige Scheefkelk en Voor- 
jaarsganzerik. Bij deze planten vinden 
we ook de Berggamander, de be- 
roemde plant van den Bemelerberg. 
Dit is de enige groeiplaats van dit 
plantje; nergens anders wordt ze in 
ons land aangetroffen, en in het buiten- 
land treft men de Berggamander eerst 
weer in Luxemburg aan30. En dat de 
plant zich hier goed schijnt thuis te voe- 
len, bewijzen wel de weelderig uitge- 
groeide struikjes31, die over de rots- 
randjes uitgespreid liggen en, met in 
de oksels van de blaadjes, de grote 
geelwitte lipbloemen. We moeten de 
begroeiing van de rotsrandjes, geheel 
apart houden van de hellingbe- 
groeiïng, daar ze aan de planten an- 
dere eisen stellen. 
Op deze mergelranden komen ver- 
schillende planten voor, die we op de 
helling niet aangetroffen hebben, 
zoals bijv. Muurpeper, Wit Vetkruid, 
Ruige Scheefkelk en Berggamander. 
Omdat ze veel zon nodig hebben, ver- 
kiezen ze blijkbaar de open mergelrot- 
sen boven de dicht begroeide helling, 
waar ze door de concurrentie der gro- 
tere planten, misschien ten gronde 
zouden gaan. Maar omgekeerd komen 
de meeste kalkminnende planten van 
de begroeide helling niet op de mergel- 
rotsen voor, want ze zijn niet aan deze 
standplaats aangepast. 
Tenslotte kunnen we op de rotsen aar- 
dig zien hoe sommige planten zich aan 
een standplaats, waar ze eigenlijk niet 
thuis horen, kunnen aanpassen. Op 



137 Natuurhistorisch Maandblad 71 (8).1982 

Figuur 10.  Schets van door de mensen afgegraven helling. 

enkele punten staan nl. lange kaarsen 
van Wouw en Koningstoorts op de 
steile verticale rotsen, waar ze op 
kleine horizontale plateau's hun wor- 
tels in de mergel gedrongen hebben. 

De Horizontale Grasveld- 
jes voor de Rotsen 

Na de rotsen bezien te hebben, bege- 
ven we ons naar de grasveldjes voor 
de rotsen en dan moet er allereerst op 
gewezen worden, dat die weiden niet 
door de natuur zelf zo zijn ontstaan, 
maar dat ze door de mensen zijn ge- 
vormd. De bewoners van Bemelen 
moeten immers om de mergel uit den 
berg te halen, de helling voor een deel 
afgraven, waardoor de schuine helling 
veranderde in een verticaal gedeelte 
de mergelrotsen, en een horizontaal 
gedeelte, de grasveldjes, (zie fig. 10). 
Ook de op deze manier ontstane gras- 
veldjes hebben van het begin af aan 
onder menselijke invloeden gestaan. 
Als we de begroeiing van deze weiden 
dan ook voor het eerst zien, lijkt het 
een warboel van alle mogelijke soor- 
ten planten te zijn, maar indien we wat 
beter kijken, kunnen we weldra drie 
verschillende soorten planten onder- 
scheiden die ieder door bepaalde 
zoögene en anthropogene invloeden 
hierheen zijn gebracht. 

1. De vestiging van de Bergdravik 
gemeenschap 

Allereerst werd deze onbegroeide wei 
door dezelfde begroeiing ingenomen, 
als op de helling, nl. door de kalkmin- 
nende soorten van de Bergdravik ge- 
meenschap. Ofschoon de voornaam- 

ste kensoorten aanwezig zijn, is deze 
gemeenschap hier veel armelijker dan 
op de helling, veroorzaakt door de ho- 
rizontale ligging met minder zon en 
door de zoögene invloeden, die hier 
nadelig op deze begroeiing hebben in- 
gewerkt32. 

2. De vestiging van Stikstofmin- 
nende planten 

De schapen, die overdag op de helling 
graasden, werden 's nachts in de grot- 
ten ondergebracht33. Door deze die- 
ren en ook door paarden34 die er 
graasden, werden veel meststoffen in 
de weide gebracht, waardoor de bo- 
dem op het laatst stikstofrijk werd. Dit 
had voor de Mesobrometumassociatie 
zeer nadelige gevolgen, verschillende 
kensoorten werden door deze bemes- 
ting verdreven en in hun plaats kwa- 
men zich hier nu de stikstofminnende 
planten vestigen, meest ruderaalplan- 
ten, die de begroeiing niet mooier 
maakte. Als echte nitraatplanten zien 
we nu vertegenwoordigd: Grote 
Brandnetel, Raket en Witte Dovenetel, 
en deze planten staan vooral dicht bij 
de rotsingangen. Enkele ruderaalplan- 
ten, die tegelijk stikstofminnend zijn, 
zoals Braam, Jacobs Kruiskruid en 
Stinkende Ballote hebben zich ook ten 
nadele van de fraaie hellingsbe- 
groeiïng kunnen vestigen35. 

3. De vestiging van Adventief plan- 
ten 

Ofschoon de biotische invloeden, 
zoals we zagen, de flora verarmd heb- 
ben, hebben ze toch ook bijgedragen 
tot verfraaiing van deze grasveldjes. 
Vroeger had hier nl. veel vervoer 
plaats van karren om de mergelblok- 

ken te vervoeren en door dit verkeer 
zijn hier verschillende planten van an- 
dere standplaatsen gebracht, zoals 
Reigersbek, Cichorei, Donderkruid en 
Witte Munt. Dicht bij de rotsen vinden 
we nog twee mooie lipbloemigen, die 
hier ook niet hun oorspronkelijke 
groeiplaats hebben nl. Malrove en Kat- 
tekruid. Met nog een paar zeldzame 
distelsoorten: Knikkende Distel, 
Speerdistel en Wegdistel36 hebben 
we de voornaamste aangevoerde 
planten gezien, ofschoon deze laatste 
planten ook door den wind kunnen zijn 
aangevoerd. 

De Grintgroeve 

Na aan de Westhelling alle merkwaar- 
digheden bekeken te hebben, lopen 
we door naar de Zuidpunt, waar men 
een grote grindgroeve37 heeft ge- 
maakt (zie fig. 3, de tekening van de 
berg). Door de roodbruine kleur, doet 
de grindgroeve storend aan, tussen 
het frisgroene gras van de helling, 
maar toch is ze niet onverdienstelijk; 
de verscheidenheid van begroeiingen 
wordt er nog door vergroot. We kunnen 
bij de grindgroeve al direct twee delen 
onderscheiden nl. de grindgroeve geo- 
logisch, en biologisch. 

1.    Grintgroeve Geologisch. 

Een groot voordeel van deze groeve, is 
de dwarsdoorsnede van den Bemeler- 
berg, die we op een plek in de grint- 
groeve, waar men wat door heeft ge- 
graven, mooi te zien krijgen. In een 
tekening zullen we eerst de achter- 
eenvolgende lagen met de onderlinge 
dikte laten zien, waarna we de lagen 
afzonderlijk nog kunnen bezien (zie 
fig. 11). 

I. De zwarte humuslaag, door de 
vergane planten ontstaan, ligt natuur- 
lijk geheel bovenaan en is maar be- 
trekkelijk dun. De lösslaag die hier op 
volgen moest, is verdwenen naar den 
voet van de helling. 

II. Nu volgt onmiddellijk op de humus- 
laag, de zeer dikke grindlaag, waar 
het bij de mensen hier om gaat. De 
grindlaag   is  geheel  rood  gekleurd, 
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Figuur 11. "Een groot voordeel van deze groeve is de dwarsdoorsnede van den Bemelerberg, die we 
op een plek in de grintgroeve, waar men wat heeft doorgegraven, mooi te zien krijgen". 

door roodijzeroxyde behalve in het bo- 
venste grindlaagje (Ma), waar het uitge- 
loogd is. Aan de grindlaag zijn nog ver- 
scheidene merkwaardigheden te zien 
bijv. dat de horizontale grindlagen af- 
wisselend bestaan uit dunne steentjes 
en dikke stenen. De oorzaak hiervan 
ligt misschien in de verschillende 
stroomsterkte, in zomer en winter, 
's Zomers stroomt de Maas immers 
slechts langzaam en met veel minder 
kracht, zodat alleen kleine steentjes 
kunnen worden meegevoerd en neer- 
gelegd, terwijl 's winters als door het 
hoge water de Maas krachtig stroomt, 
veel grotere stenen kunnen worden 
meegevoerd. Tussen de laag van 
grote stenen en ook onder aan de 
grindhelling, liggen op enkele plaatsen 
grote keien, die onmogelijk door het 
water kunnen vervoerd zijn. Mogelijk 
zijn die stenen hier terecht gekomen, 
door 's winters, als op de Maas grote 
ijsschotsen dreven, de keien daarop 
vielen en op die wijze hier zijn neerge- 
legd. Het zijn meest kwartsiet- en 
conglomeraatstenen,   afkomstig   uit 

Noord-Frankrijk. Ook kunnen we hier 
en daar kriskras gelaagdheid tussen 
de horizontale lagen waarnemen, die 
waarschijnlijk door stroomverleggin- 
gen in de rivier is ontstaan. 

III. Onder deze diluviale grindlagen 
ligt tertiair oligoceen zand, dat een 
grijsgroene kleur heeft, maar boven- 
aan door inspoeling van ijzeroxyde der 
grindlagen rood is gekleurd (zie fig. 11, 
lila). 
Nu is het zeer vreemd, dat in deze 
roodgekleurde zandgrond een dun 
laagje onveranderd grijsgroen zand 
ligt, dat met het roodingespoelde zand 
een aardig kleureneffect maakt. Mis- 
schien is hier een of andere chemische 
werking de oorzaak van. 

IV. Daaronder ligt de mergel, die 
echter niet zichtbaar is, en ter onder- 
scheiding van de andere mergelsoor- 
ten Maastricht tufkrijt wordt genoemd. 

2. Grintgroeve Biologisch 

Reeds spoedig is de grindgroeve door 

een pioniervegetatie van drogen 
voedselarmen bodem veroverd en 
heeft de losse grindhelling al gedeelte- 
lijk bedekt. 
Op de helling van de grindgroeve is het 
voor de planten zeer moeilijk om zich 
te vestigen, niet alleen door den zeer 
voedselarmen grindbodem, maar 
vooral door de steeds omlaagrollende 
stenen en de talrijke grindafschuivin- 
gen. Daar kunnen we de echte pionier- 
vegetatie dan ook het best waarnemen 
en hoe die soorten zich trachten te 
handhaven, door zich met hun lang 
stevig wortelstelsel vast in den bodem 
vast te zetten en zich tot grote kussens 
te verenigen. De twee voornaamste 
vertegenwoordigers zijn: Muizenoor 
en Muur, die beide grote stukken van 
de helling bedekken maar het is van 
deze twee soorten opvallend, dat ze 
nergens bij elkaar groeien. Waar Mui- 
zenoor groeit komt geen enkel Muur- 
plantje voor en omgekeerd ook. Het 
zou kunnen, dat er tussen deze twee 
soorten een zekere vorm van concur- 
rentie bestaat, dat ze eikaars tegen- 
woordigheid niet kunnen verdragen, 
zodat de ene plant slechts kan groeien 
op enigen afstand van de andere. Met 
deze twee planten hebben we onge- 
veer de hele begroeiing gehad, slechts 
enkele graspolletjes van Veldbies en 
verder wat Duizendbladsoorten en 
Kleverig Kruiskruid staan verspreid op 
de helling en hebben een zeer geringe 
bedekking. Op het horizontale ge- 
deelte van de grindgroeve is de vege- 
tatie verder ontwikkeld en is vrijwel de 
gehele bodem, of bedekt met droogte- 
planten, die bijna alle kensoorten zijn 
van de Heidegemeenschap, zoals 
Veldbies, Schapenzuring, Muizenoor, 
Stekelbrem en Zandblauwtje, of wel 
met mossen als Dakmos en Beker- 
tjesmos. 
Tegen een kleine helling, naar 't 
Noorden gericht, in de grindgroeve, 
doen we een zonderlinge ontdekking. 
Temidden van droogteplanten, als 
Stekelbrem en Schapenzuring vinden 
we nl. enige kussens Veenmos, het 
mos van de natte veenstreken, op zulk 
een droge standplaats38. Hieraan zien 
we, dat de natuur zich niet aan banden 
laat leggen en soms geen rekening 
houdt met de, door de mensen aange- 
geven, standplaatsen. 
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De Z-Oost Helling 

De laatste etappe van onze wandeling 
is de Oosthelling waar we dezelfde as- 
sociatie aantreffen als op de Westhel- 
ling. Toch is er verschil tussen de 
Bergdravik-gemeenschap hier op de 
Oosthelling en die van de Westhelling. 
De begroeiing in haar geheel maakt 
hier een meer armelijk indruk, de plan- 
ten en vooral 't gras is minder fors ont- 
wikkeld, terwijl we de typische veelei- 
sende    kalkplanten    als    Rostkov's 
Ogentroost,    Bergnachtorchis,    Kuif- 
vleugeltjesbloem en Gestippeld Zon- 
neroosje39 niet aantreffen. Wel is de 
mosvegetatie   beter   ontwikkeld   en 
heeft een veel grotere bedekkings- 
graad dan op de Westhelling. Mogelijk 
kan de oorzaak hiervan liggen aan het 
feit, dat deze helling niet naar het Z. W. 
maar naar het Oosten gekeerd is en 
daardoor minder zon ontvangt en meer 
te lijden heeft van den koude Oosten- 
wind. Een van de meest in het oog 
lopende kalkplanten op de Oosthelling 
is de Driedistel40 die zich van de an- 
dere distelsoorten onderscheidt, door 
de gele kleur van de bloemhoofdjes. 
Deze forse plant is zeer hygrosco- 
pisch, want alleen bij warm zonnig 
weer vinden we de bloemhoofdjes ge- 
heel   geopend   met  wijd   uitstaande 
goudgele omwindselblaadjes. Bij deze 
plant kunnen we weer duidelijk het 
verschil in ontwikkeling zien, op den 
voedselarme bodem bovenaan de hel- 
ling, waar het slechts kleine planten 
zijn met een bloemhoofdje en op den 
kalkrijken bodem onder aan de helling, 
waar ze zijn uitgegroeid tot forse wijd- 
vertakte planten met soms wel acht of 
negen bloemhoofdjes. 

Aan vlinders ontbreekt het op deze 
bloemrijke hellingen zeker niet. Met 
tientallen vliegen ze van bloem tot 
bloem, om overal eventjes van den 
honing te snoepen en dan weer verder 
te vliegen. We treffen de fraaist gete- 
kende vlinders aan, zoals bijv. Num- 
mervlinder, St. Jansvlinders en vooral 
Koninginnepage en Dagpauwoog41. 
Ofschoon deze vlinders hier alle vrij 
veel voorkomen, domineert een soort 
echter sterk, nl. de St. Jansvlinder of 

Bloedvlekje. Bijna bij iederen stap dien 
we zetten fladderen ze onbeholpen 
voor ons uit, om dan even verder weer 
op een bloem neer te strijken, en met 
voorkeur gaan ze dan op Weegbree of 
St. Janskruid (vandaar hun naam) zit- 
ten. Ze schijnen van gezelligheid te 
houden, want steeds zien we ze met 
tweeën of drieën op elkaar geplakt zit- 
ten. In het algemeen komen de Bloed- 
vlekjes niet zo veel voor, maar het is 
ons opgevallen, dat juist bij begroeiin- 
gen als deze op warme hellingen, de 
vlinders zeer veel voorkomen. Op de 
hellingen van den St. Pietersberg bijv. 
treffen we de Bloedvlekjes ook veel 
aan, en ook evenals hier hun vreemde 
coconnetjes, die op tientallen plaat- 
sen, aan grasstengels vastgehecht zit- 
ten, alsof het bloemknoppen waren. 

Bij de rotsen van de Oosthelling, die 
over het algemeen hetzelfde van vorm 
zijn, als die van de Westhelling treffen 
we toch nog enkele bijzonderheden 
aan. 
Verspreid  tussen   de   mergel  zitten 
grote    vuursteen-knollen,     die    de 
vreemdste vormen vertonen. Nu eens 
lijken het beenderen en dan weer knol- 
len, die vooral als we ze doorslaan een 
mooie glasachtige grijze kleur hebben. 
Evenwijdig aan de mergellagen zien 
we op een plaats een dikken band van 
'n donkere steensoort zitten, die of- 
schoon ze veel harder is dan mergel en 
een dondergrijze kleur heeft toch op 
dezelfde wijze is samengesteld en ook 
van hetzelfde geologisch tijdperk is. 
Ook in deze steensoort, die de mensen 
hier   touw   noemen,    komen   vuur- 
steenknollen voor (zie fig. 12). 
Aan de Oosthelling bevinden zich en- 

kele gangen, die wat verder doorlopen 
en een van die gangen lopen we een 
eind in42.   Dof en hol klinken onze 
voetstappen op de zachte mergel; de 
wanden en plafonds hebben vooral 
vooraan bij den ingang de grilligste 
verweringsvormen, die hoe meer we 
de grot verder inlopen, verdwijnen en 
veranderen    in    de    oorspronkelijke 
rechte vormen, zoals ze door de men- 
sen   zijn   aangebracht.   Op   enkele 
plaatsen bevinden zich in het plafond, 
of half in de rotswanden, lange ronde 
kokers, die naar beneden toe spits uit- 
lopen. Dit zijn de bekende orgelpijpen, 
die niet met mergel maar met leem of 
klei zijn  opgevuld  en  waarschijnlijk 
ontstaan zijn doordat zich op bepaalde 
plaatsen boven de mergellaag licht 
koolzuurhoudend water verzamelde, 
dat de mergel langzaam maar zeker in 
den vorm van 'n diepen koker oploste. 

Figuur 12. "Ook in deze steensoort, die de men- 
sen hier touw noemen, komen vuursteenknollen 
voor". 

De    pionierassociatie    van 
Muurvaren 
Zoals we reeds gezien hebben kan de 
biologische verwering zich alleen doen 
gelden op de horizontale rotsrandjes, 
daar  de  verticale   rotsen   geen   be- 
staansmogelijkheden bieden voor de 
mossen, noch voor de hogere planten. 
Maar toch hebben zich hier langs de 
rotsen van de Oosthelling enige plan- 
ten kunnen vestigen nl. de Muurvaren 
en enige polletjes Plat Beemdgras, op 
plaatsen als rotsspleten en scheuren 
en in verweringsholten,  waar geen 
humus aanwezig is.  De Muurvaren 
heeft echter geen humuslaag nodig 
om zich te kunnen vestigen, maakt wel 
zelf de mergel losser en vormt ook zelf 
humus. Deze planten, die op zulk een 
vreemde plaats hun groeimogelijkheid 
hebben, deelt men dan ook bij een 
aparte plantengemeenschap in, nl. bij 
de Rotsspletengemeenschappen, en 
verder, daar er in ons land nog geen 
associaties van beschreven zijn, bij 
het Muurvaren-verbond of Potentillion 
Caulescentis43. Ofschoon het in Ne- 
derland  nog  slechts  fragmentair  is 
aangetroffen op oude muren, heeft dit 
verbond eigenlijk zijn verspreidings- 
gebied in spleten van kalkhoudend ge- 
steente, en het is voor ons dan ook van 
groot belang, dat we hier het Muurva- 
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renverbond op de natuurlijke groei- 
plaats aantreffen44. Het is onbegrijpe- 
lijk, hoe weinig eisend de Muurvaren 
is; op enkele plaatsen groeit ze zelf het 
onderste boven, de wortels bovenaan 
en de blaadjes loodrecht naar onderen 
gekeerd (zie fig. 13). 

Figuur 13. Muurvarenvegetatie (zie ook figuur 

19). 

Aan den achterkant der varenblaad- 
jes, zitten over het gehele blad en 
soms nog tot over de randen dikke 
sporenhoopjes, in tegenstelling met de 
meeste andere varensoorten, waar de 
sporenproductie lang zo groot niet is. 
Hier komt de Wet van Weichert tot uit- 
ing, die luidt: Een organisme produ- 
ceert veel overvloed, om de instand- 
houding van de soort te verzekeren. 
De   bestaansmogelijkheden   van   de 

Muurvaren zijn klein, het meeste zaad 
gaat verloren en om zich nu in stand te 
houden, krijgen we 'n zeer grote spo- 
renproductie. 
Ondertussen staat de zon in het Wes- 
ten al laag aan den horizon, van onder 
aan den voet van de helling zien we ze 
nog juist boven den Bemelerberg uit- 
komen. We maken daarom nu een 
eind aan onze wandeling en als we dan 
onder langs de helling naar den hollen 
weg teruglopen, horen we boven ons 
ineens een eigenaardige vogelroep: 
kli, kli, kli, kort en stotend. Opkijkend 
zien we een roofvogel in de lucht zwe- 
ven en aan zijn roep herkennen we 
deze vogel, als den Torenvalk45. Vol 
bewondering blijven we kijken naar 
den valk, als hij met langzamen vleu- 
gelslag in grote kringen om ons heen 
blijft vliegen, van tijd tot tijd onbeweeg- 
lijk in de lucht stil blijft staan, bidden, 
zoals dat heet, om dan eindelijk ergens 
in een holte van de megelrotsen neer 
te strijken en te verdwijnen. 
We hebben het nest van den valk ont- 
dekt. De rotsen bezitten niet alleen een 
zeldzamen verweringschat, maar bie- 
den ook een uitstekende nestgelegen- 
heid voor dezen vogel, die van nature 

graag in zulke holten nestelt, maar bij 
gebrek aan natuurlijke nestgelegen- 
heden ook dikwijls in torens en gebou- 
wen nestelt. 

Nu we vandaag de merkwaardigheden 
van den Bemelerberg bekeken heb- 
ben, zijn we tot de conclusie gekomen, 
dat deze berg met zijn rijke variatie, 
zowel op biologisch als op geologisch 
gebied, wel mag gerekend worden tot 
de fraaiste en interessantste plekjes 
van ons land, en volkomen waard, om 
tot de natuurmonumenten gerekend te 
worden. Wat zou het immers een on- 
herstelbaar verlies zijn als bijv. de in 
ons land zo zeldzame Bergdravikas- 
sociatie verwoest werd en verder ook 
de zo mooi te volgen pioniersvegetatie 
op de mergelrandjes, de enigste 
groeiplaats van Berggamander in ons 
land, de fraaie verweringsvormen van 
de rotsen enz. Nu wordt dit alles be- 
houden voor ons en, die na ons ko- 
men46. Met deze gedachten keren we 
naar ons hotel terug, bewust dat we 
dezen dag weer wat nader zijn ge- 
bracht tot de natuur en weer eens heb- 
ben mogen zien, de onuitputtelijke 
rijkdom van haar schoonheden. 

Voetnoten 
1 Alleen de Kerkstraat (vanaf de Kerk richting St. 
Antoniusbank) is nog vrijwel hetzelfde als in 
1944, dankzij het feit dat deze is geklassificeerd 
als "beschermd dorpsgezicht". Door nieuwbouw 
in de Dorpsstraat (richting Maastricht) zijn diverse 
oude boerderijtjes hier verdwenen Ook de oude 
dorpspoel is gedempt. 

2 Het Noordelijk droogdal - de Koelebosgröb - 
vertakt zich ter hoogte van de Cluysberg in een 
N.O. verlopende richting, die de Koelebosgröb 
blijft heten en een in ZO. verlopende tak, -de 
Gasthuisdel- die naar het gehucht van die naam 
voert. Het zuidelijk droogdal, verlopend in een 
Z.O.-richting, is zeer lang en bereikt pas in Mar- 
graten het plateau-niveau. Beide dalen zijn klas- 
sieke voorbeelden van a-symmetrische droogda- 
len: de steile, zuid-geëxponeerde hellingdelen 
bestonden rond 1800 nog voor 90% uit droge, 
schrale graslanden: de rest was (hakhout)bos. 
Momenteel ligt deze verhouding precies anders- 
om (HILLEGERS, 1982 b.) 
3 Om precies te zijn: het huidige reservaat beslaat 
6, 931 ha., het voormalige (rond 1800) weidege- 
bied was dubbel zo groot: ook 't Hetje (= kleine 
heide, nu Sjeunmekersböske), delen van het pla- 
teau aan weerszijde van de Molenweg (nu ak- 
kers) en de hellinguitlopers richting Rasberg en 
Terblijt (nu produktieve graslanden) behoorden 

tot het domein van de scheper. (HILLEGERS, 

1982). 
4 De laatste nachtegaalwaarneming dateert uit 
1970 (mond. meded. W. van der Coelen). Over de 
oorzaken van deze achteruitgang is weinig met 
zekerheid bekend. 

5 Bedoeld wordt de Molenweg, richting Geul- 
hemmermolen. Het tracé ervan is sinds 1945 ver- 
lengd en wordt momenteel meer gebruikt als 
cross-baan voor auto's en brommers dan als rus- 
tige wandelroute of weg voor lokaal agrarisch 
verkeer. 

6 Afgezien van de Grote brandnetel komt geen 
van de genoemde soorten hier meer voor. Door 
opslag van struiken en jonge bomen zijn de ber- 
men momenteel zwaar beschaduwd. (Figuur 14 
en 15 laten het verschil duidelijk zien). 
7 Er wordt momenteel inderdaad een plantenge- 
meenschap onderscheiden die voorkomt op 
droge kalkrijke gronden langs wegen en zomen 
van bossen en struwelen. Bedoeld wordt het 
Marjolein-verbond. Wilde thijm en Muizenoor zijn 
voor dit verbond niet typerend, de andere hier 
genoemde soorten wel (zie WESTHOFF en DEN 

HELD, 1975). 
8 In 1979 was ongeveer 40% van het reservaat al 
met bos of struweel bedekt! Tijdens de winterpe- 

riode van 1979-1980 is een groot gedeelte hier- 
van verwijderd en de sinds die periode weidende 
Mergelland-schapen verhinderen her-opslag. 

9 Ofschoon de beheersvorm "beweiding met 
schapen" al bij de aankoop van het reservaat 
bekend moet zijn geweest, heeft het toch nog 40 
jaar geduurd voor men deze traditionele be- 
heersvorm weer ingevoerd heeft. 

10 Het in brand steken van de droge vegetatie- 
resten vlak voor de regentijd is een bekende prak- 
tijk van herders overal ter wereld. Hierdoor wordt 
inderdaad een houtige opslag voorkomen, maar 
tevens wordt een versnelde groei van het gras 
bevorderd: immers de as-bestanddelen fungeren 
als "mest" en het jonge gras is voor de schapen 
gemakkelijk te bereiken nu de "vervilte" hooilaag 
verdwenen is. Toch heeft deze methode -voor de 
vegetatie althans- belangrijke nadelen: het totale 
soortenaantal loopt terug. Immers dwergstruikjes 
en één of twee-jarige soorten die bovengronds 
overwinteren (als struikje, kiemplant of wortelro- 
zet) worden door de brand ernstig beschadigd en 
verdwijnen op den duur. Soorten met onder- 
grondse worteluitlopers (zoals vele grassen) 
hebben van brand geen last en nemen toe. Door- 
dat beweiding brand overbodig maakt, is alleen al 
hierdoor een toename van het aantal soorten te 
verwachten. 
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Figuur 14. Panorama vanaf de kiezelgroeve op de Strooberg richting Plathei anno 1946. De exploitatie 
van de open kiezelgroeve op de voorgrond werd in dat jaar beëindigd. De Molenweg loopt van links naar 
rechts. Opvallend zijn de talrijke boomgaarden in het dal. De kiezelgroeve van de Plathei is al begroeid 
met struweel.   Foto Jan van Eijk. 

Figuur 15. Panorama vanaf de Molenweg richting Plathei anno 1982. De achter de fotograaf gelegen 
kiezegroeve is vrijwel geheel "verhout". Er is nog maar één boomgaard over in het dal In de 
kiezelgroeve van de Plathei staat nu loofbos.   Foto Jan van Eijk. 

Juist deze soorten waren in 1979 weinig talrijk 
(Tormentil, Kleine bevernel), bijna verdwenen 
(Driedistel, Rostkovs ogentroost) of zelfs geheel 
verdwenen (Bergdravik). Sinds de herintroduktie 
van de beweiding zijn de eerstgenoemde vier 
soorten weer aanzienlijk toegenomen in aantal en 
areaal (HILLEGERS, in prep.). 

Het voorkomen van de Kuifvleugeltjesbloem in 
het reservaat is nog een omstreden kwestie: een 
verwarring met de Gewone vleugeltjesbloem is 
niet uitgesloten. Deze soort kwam in 79 spora- 
disch voor en is sindsdien aanzienlijk toegeno- 
men, hetzelfde geldt voor de Aarddistel. 
Het Gestippeld zonneroosje wordt in dit werk voor 

het laatst vermeld; momenteel is deze soort al- 
leen nog bekend van de St. Pietersberg maar vlak 
over de grens in het Belgische Jeker- en Maasdal 
waar beweiding met schapen tot ± 1945 en met 
rundvee tot op de dag van vandaag wordt toege- 
past, is het Gestippeld Zonneroosje plaatselijk 
aspect-bepalend op de kalkgraslanden! 
Het voortbestaan van de Bergnachtorchis wordt 
ernstig bedreigd: van de 4 bloeiende exemplaren 
werden er dit jaar 3 door een natuurvandaal uit- 
gestoken. Een triest gegeven. 
Uit demografisch onderzoek sinds 1979 is geble- 
ken dat bepaalde categoriën van soorten in aan- 
tal en areaal duidelijk toenemen. Dit geldt voor 
therofyten (eenjarige soorten met een korte, bo- 

vengrondse fase), soorten met een wortel- of 
stengelrozet, soorten met stekels, dorens, 
(brand)haren, viltigof beklierd, met vezelige, hou- 
tige of taaie stengels en sterk geurende (stinken- 
de?) of slechtsmakende (giftige?) soorten. Ob- 
servaties van schapen tijdens het grazen en con- 
trole op vraatsporen bij bepaalde soorten wijzen 
er op dat de genoemde eigenschappen van deze 
categoriën een belangrijke rol spelen bij de voed- 
selkeuze (HILLEGERS 1982, in prep.) 

"D'n Observant" bestond toen nog niet! 

Van deze - uit vegetatiekundig oogpunt uiterst 
belangrijke indicatieve soort (vgl. HENNEKENS en 
SCHAMINéE. 1982) - is dit de laatste vermelding. 

5 Het Maasdal in Zuid-Limburg is zowel voor 
Nederlandse als voor Zuid-Limburgse maatsta- 
ven bijzonder droog. Dé gemiddelde neerslag per 
jaar voor Maastricht bedraagt ± 650 mm, voor 
Utrecht ± 750 mm, voor Vaals ± 850 mm. Daar- 
aan moet worden toegevoegd dat onze Bemeler- 
hei een zeer waterdoorlaatbaar substraat bezit 
(mergel en grind of zand), sterk hellend gelegen is 
en een overwegend zuidelijke expositie heeft. 

16 De Mantelanjer kwam in die jaren nog op di- 
verse plaatsen voor rond Bemelen zoals op de 
Metteberg, de Schiepersberg en de Hiereberg 
(opg. DIEMONT en VAN DE VEN, 1953, vgl. Weeda 
in MENNEMAef al 1980). In 1981 werd de soort 
aangetroffen op de Winkelberg door E. Weeda en 
J. Cortenraad (opg. E. J. WEEDA, 1981 in litt.) 

'7 De Poppenorchis werd door een "natuurlief- 
hebber" uitgezet maar bleek niet standhoudend 
(vgl. LELY VAN BEMMEL en VAN NIEKERK- 

BROUWER, 1969). 

18 Van de Bemelerhei zijn slechts drie soorten 
orchideeën bekend, nl. de Bergnachtorchis, de 
Welriekende nachtorchis en de Breedbladige 
wespenorchis. Andere soorten zoals de Soldaat- 
jesorchis, Groene nachtorchis, Mannetjesorchis 
en de Grote keverorchis kwamen wel elders in de 
gemeente Bemelen voor (HILLEGERS, 1982). 
Over de achteruitgang van deze soortengroep in 
Z.-Limburg is veel gepubliceerd o.a. door DE WE- 
VER, 1913; HILGERS, 1967-1973; KREUTZ, 1981. 
Als oorzaken van deze achteruitgang worden ge- 
noemd: uitsteken of plukken, verruiging van hun 
biotoop, invloed van agrarische activiteiten, na- 
tuurlijke aantalsfluctuaties en vraat door konij- 
nen. 

Voor wat onze ervaringen met schapen betreft: 
schapen laten orchideeën grotendeels met rust, 
soms worden alleen de bloeiwijzen gegeten (Ke- 
verorchis, Vliegenorchis) of de bladpunten aan- 
gevreten (Soldaatjesorchis). Enkele grootbladige 
exemplaren werden beschadigd door tred. Moge- 
lijk ressorteren orchideeën -net als de Liliaceeën 
die er nauw mee verwant zijn- onder de categorie 
"niet smakelijk (mogelijk giftig)" Deze waarne- 
mingen komen overeen met die van ELLENBERG 

(1978). 

Bepaalde soorten (bijv. de Herfstschroeforchis) 
zouden zelfs typerend zijn voor schapenweiden 
(DE WEVER. 1940). 

19 Op het plateau van de Bemelerhei komt geen 
of nauwelijks loss voor. De akkers zijn hier erg 
kiezelrijk en kunnen als marginale landbouw- 
gronden beschouwd worden, die alleen door zeer 
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Figuur 16. De ingang van de Winckelberg anno 1946. Deze foto geeft een goed beeld van de nog vrijwel 
boom- en struikloze Bemelerhei. De drie populieren markeren de schuin omhooglopende Molenweg. 
De korenschoven in z.g. "kasten" tegenover elkaar gezet, kompleteren dit "antieke" plaatje. Foto Jan 

van Eijk. 

hoge (kunst)mestgiften enigszins produktief ge- 
maakt kunnen worden. Niet voor niets behoorden 
ze tot ± 1900 tot het "paturage"-gebied van de 
scheper van Bemelen (zie noot 3). Dergelijke z.g. 
"dreesj" (=dries)-gronden (HlLLEGERS. 1978) 
kwamen langs de gehele plateaurand voor en 
werden ook vóór de introduktie van kunstmest als 
marginale landbouwgronden beschouwd. Ze 
werden benut als hakhoutplantages of magere 
roggeakkers die enige jaren braak moeten liggen 
en beweid werden door schapen. Zelfs nu is hun 
rijkdom aan speciale akkeronkruiden (Apha- 
nion-elementen) opvallend. Van de "akkers bo- 
ven den Strooberg" zijn twee zo goed als in Ne- 
derland uitgestorven beschouwde soorten be- 
kend nl. de Akkergeelster (DE GRAAF en SIMONS, 

1980) en Zomeradonis (opg. van Schaik in ANO- 
NYMUS, 1935; vgl. Weeda in MENNEMA ef al., 
1980). 
De inspoeling van (kunst)mest vormt een reëel 
gevaar voor de vegetatie in het reservaat, temeer 
omdat de grenzen aan de plateaurand bijzonder 
lang zijn. De inspoelzoom met vele ruderale soor- 
ten (vooral Brandnetel) is vooral duidelijk boven 
de Winckel- en Nevencluysberg. 

20 Dit is de eerste en enige opgave van Rozen- 
kransje van de Bemelerhei, dat volgens oude flo- 
ristische gegevens ook elders in Zuid-Limburg op 
diverse plateaurandheiden voorkwam. Als ken- 
soort voor het Violion caninae (heideschraalland) 
onderstreept het voorkomen van juist deze soort 

Figuur 17. De ingang van de Winckelberg anno 1982. De nog aanwezige drie populieren gaan op in een brede zoom opgaand hout langs de 
Molenweg. De nu hier grazende Mergellandschapen verhinderen de opslag van struiken en "restaureren" de grazige vegetatie van de Bemelerhei. 

Foto Jan van Eijk. 
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nogmaals het heideschraalland karakter van de 
Bemelerhei (Willems, 1982). Rozenkransje, dat 
in de laatste dertig jaar in zijn gehele versprei- 
dingsgebied sterk afneemt, komt momenteel nog 
maar op één plaats voor in Zuid-Limburg. 

1 Behalve bouwsteen is er in Bemelen (evenals 
elders in het Mergelland) los mergelgruis gewon- 
nen dat door de boeren als een soort kunstmest 
werd gebruikt. De plaatsen waar dit gebeurde 
(bijv. in de Strooberg) vertonen geen gladde 
zaagvlakken maar onregelmatige een ruwe hou- 
weelsporen. 

12 Deze fraaie puinkegels (de lawine-banen uit 
de Alpen in zakformaat) zijn nog steeds aktief en 
op de Strooberg goed herkenbaar. Hun vegeta- 
tiedek bestaat voornamelijk uit ruderale soorten. 

23 In feite is dit een chemisch verweringsproces: 
o.i.v. koolzuurhoudend regenwater wordt kalk uit 
de mergel opgelost waardoor een korst ontstaat. 
Fysische verwering is o.i. zichtbaar aan de onder- 
rand der rotsen waar o.i.v. optrekkend grondwa- 
ter dat telkens bevriest en uitzet, schilfers afbrok- 
kelen. 

Deze nissen kunnen o.i. niet anders dan door 
winderosie zijn ontstaan. 

Figuur 18. Bemelen, gezien vanaf de Strooberg, in 1966. De struiken van toen zijn bos van nu! Zonder 
passend beheer gaan waardevolle kalkgraslanden binnen één mensenleeftijd over in minder waarde- 
volle struwelen.  Foto E. de Grood. 

5  De hier beschreven gangetjes komen nog 
steeds voor. 

26 Het is nog onbekend om welke soorten het hier 
gaat. 

27 Soorten uit het geslacht C/adon/a (Bekermos) 
komen ook voor in de zone van het heideschraal- 
land. 

Een studie van de mossen is in voorbereiding. 
29 Een soortengroep die in deze fase eveneens 
een rol speelt is die der annuellen, in dit geval 
uiterst kleine soorten die in het voorjaar bloeien 
en daarna afsterven, zoals Kandelaartje, Vroege- 
ling, Zandmuur, Zandhoornbloem, Tengere 
veldmuur en Reigersbek. 

30 Ook nog wel dichter bij huis, zoals inde omge- 
ving van Han sur Lesse en Florzé (vgl. VAN ROM- 
PAEYen DELVOSALLE, 1972). 

In 1979 was er nog één polletje over met wel- 
geteld nog 9 bloemhoofdjes, in 1981 vier polletjes 
met 19 bloemhoofdjes. 

32 Daarnaast treedt er ook een verrijking op met 
soorten uit voedselrijke hooilanden zoals Bere- 
klauw, Veldzuring en Vogelmelk. 

Dit was in het verleden zeker geen regel: 
schapen werden allereerst om hun mest gehou- 
den; daarom werden ze zo lang mogelijk (en ze- 
ker 's nachts) opgestald; tijdens stortregens zul- 
len ze met de scheper de beschutting van de 
ingang der grotten hebben opgezocht. 

34 Ook dit was in het verleden zeker geen regel- 
de zware werkpaarden van toen moesten over- 
dag hun werk doen aan de ploeg of de kar en 
kregen in de stal hun "krachtvoer" (haver of kla- 
ver). 

35 Enorm stikstofverrijkend waren de mesthopen 
voor de ingangen van de champignonkwekerij in 
de Nevencluysberggroeve die daar tot ± 1940 in 
bedrijf is geweest. In 1962 werd hier de Stinkende 

* ». -s^m   -• •«. ml 
Figuur 19. Het "onderste-boven" groeiende Muurvarentje in 1982. Zou dit exemplaar hetzelfde zijn als 
dat uit de tekst? Vergelijk figuur 13.  Foto Jan van Eijk. 

ganzevoet aangetroffen, de laatste opgave in 
Nederland (WEEDA, 1979). 

36 Malrove, Kattekruid en Wegdistel zijn uitge- 
sproken stikstof- en warmteminnende soorten. 
Ze zijn in Nederland bijzonder zeldzaam. Van dit 
drietal ontbreken opgaven uit Bemelen tussen 
1944 en 1979. Vanaf 1980 zijn ze present en 
nemen toe. 

37 De grintgroeve, vanaf ± 1945 niet meer in 
exploitatie en momenteel in gebruik als picknick- 
plaats, motorcross-oefenterrein en illegaal vuil- 

nisstort, is vrijwel geheel "verhout". De hier aan- 
geduide vegetatie heeft plaats gemaakt voor een 
struweel van Meidoorn, Sleedoorn, Wilde kers, 
Braam- en Wilgsoorten en Tamme kastanje. 

38 Inderdaad een zonderlinge plaats voor Veen- 
mos, hoewel hellingveentjes met Zonnedauw, 
Tweehuizige zegge en andere typische veen- 
soorten zijn vroeger van de nabij gelegen Meers- 
senerberg vermeld (o.a. DUMOULIN, 1868). 

•>9 De Bergnachtorchis kwam vanaf '79 t/m '82 
wel voor op de Oosthelling, het Zonneroosje werd 
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daar door De Wever vermeld Desondanks zijn 
ook nu de vegetatieverschillen tussen de ZO. en 
Z.W.-geëxponeerde delen van het reservaat erg 
opvallend. 

40 De Driedistel komt momenteel zowel op de 
Oost- als de Westhelling voor en is vanaf '79 
aanzienlijk toegenomen. 

41 De Koninginnepage is al sinds lang niet meer 
waargenomen, de andere soorten komen nog wel 
voor. De Bemelerberg stond bekend om zijn in- 
drukwekkende insektenrijkdom (met name vlin- 
ders, kevers en sprinkhanen). Aan een 
dagvlinder-inventarisatie wordt sinds kort ge- 
werkt, 
42 Dit is de Nevencluysberggroeve. Achter in het 
stelsel treffen we de volgende inscriptie aan: 
"Anno 1780 is Johannes hinderix uit Maastricht in 
desen bergh gewesen met een kar om blocken te 
laeden". 
Op grond van diverse aanwijzingen is het ge- 
deelte bij de ingang veel ouder. 

43 Dit is een verouderde naam. Tegenwoordig 
heet dit verbond het Cymbalario-Asplenion Segal 
1969 (WESTHOFFen DEN HELD, 1975). 

44 Voor zover mij bekend is de Bemelerberg de 
enige plaats in Nederland waar ook nu nog Muur- 
varens in natuurlijke rotsspleten voorkomen. El- 
ders in Nederland is de Muurvaren vrij algemeen 
in de voegen van metselwerk. 

45 Nog steeds broedt de Torenvalk in de ondiepe 
rotsnissen van de Strooberg. Andere nog voor- 
komende rotsbroeders zijn Steenuil, Holenduif, 
Winterkoning en Zwarte roodstaart. Een inventa- 
risatie van de in het reservaat voorkomende vo- 
gelsoorten is in voorbereiding. 

46 Vooral deze laatste opmerking dient ons allen 
zéér ter harte te gaan: de Bemelerhei is een na- 

tuurmonument dat door zijn eeuwenlang continu 
beheer een overweldigende diversiteit aan le- 
vensvormen heeft opgebouwd. Als zodanig ver- 
tegenwoordigt dit reservaat waarden die te ver- 
gelijken zijn met kultuurmonumenten als de St. 
Servaas, de Nachtwacht of de Van Tienhovenmo- 
len (gelukkig is de restauratie aanzienlijk goed- 
koper!) Terwille van onze kinderen is het onze 
plicht deze schatkamers van biologische diversi- 
teit in stand te houden. 
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Boekbespreking 
Gesteenten en mineralen verzame- 
len 
P. Bormans. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 
1982. 119 biz., afbn., reg., lit. opg. Prismaboek 
no. 2005. Prijs: • 12,50. 

Dit Prisma-boek is in 11 hoofdstukken ingedeeld. 
De eerste drie hoofdstukken behandelen het kris- 
tal. De daarop volgende 4 hoofdstukken gaan 
over de atoomopbouw, de kleur, de vorm en de 
indeling van de mineralen. De laatste drie hoofd- 
stukken hebben betrekking op het verzamelen, 
het determineren en op de vindplaatsen van mi- 
neralen. In de tekst zijn 47 figuren en 30 tabellen 
opgenomen. In afzonderlijke katerns zijn 13 kleu- 
renfoto's toegevoegd. Verder zijn er 5 bijlagen, 
een register en achter ieder hoofdstuk een litera- 
tuuropgave. 
De auteur zegt in zijn voorwoord: "Dit boek is 
bedoeld om de beginnende verzamelaar een kijk 
in de wereld der mineralen en gesteenten te ver- 
schaffen en de leemte op te vullen tussen de foto- 
en de studieboeken" Met deze doelstelling heeft 
de auteur aangegeven dat er bij de beginnende 
verzamelaars beoefte bestaat aan een boek 
waarin de eerste beginselen beschreven staan 

van het verzamelen. Jammer genoeg is hij, even- 
als zijn vele voorgangers, er niet in geslaagd deze 
leemte op te vullen. Tussen het mooie fotoboek 
(dat verwondering kan wekken voor mineralen) 
en het studieboek (dat informatie geeft) hoort ei- 
genlijk een boek te komen dat daar begint waar 
iedere beginnende verzamelaar moeilijkheden 
mee heeft: de vraag te beantwoorden waar en 
hoe men zelf mineralen kan zoeken en vinden. 
Het zelf zoeken en vinden van mineralen is en 
blijft immers de stimulans om zich verder in het 
onderwerp te verdiepen. 
Zodoende wenst iedere beginnende verzamelaar 
zich een boek waarin men een handleiding vindt 
bij het zoeken van vindplaatsen en vervolgens 
hoe men zijn vondsten kan doen. Daarna wil men 
weten wat men gevonden heeft en pas in het 
laatste stadium wil men mogelijk iets meer weten 
over de theoretische achtergronden. Jammer ge- 
noeg beginnen bijna alle boeken over mineralen 
en gesteenten met het spuien van theoretische 
kennis. Men geeft alle mogelijke definities, uit- 

voerig worden samenstelling, vorm, kleur en sys- 
tematische indelingen beschreven om tenslotte 

ook een paar woorden aan het verzamelen te 
wijden. 

De auteur van het boek "Gesteenten en minera- 
len verzamelen" is mijns inziens niet geslaagd 
een boek te brengen waarnaar de verzamelaars 
uitkijken. De titel is misleidend. Een betere titel 
had kunnen zijn: Iets over mineralen en gesteen- 
ten. 

P.J.F. 

Rectificatie 

In het vorige nummer van het Natuurhistorisch 
Maandblad is tot onze spijt in het artikel door 
Eugène Dubois, ontdekker van de rechtop- 
gaande aapmens, door B. Theunissen en J. de 
Vos een regel weggevallen. Op bladzijde 111 
moeten aan de eerste zin van de linker kolom 
enkele woorden worden toegevoegd, waardoor 
de volledige zin luidt: Daarnaast bleef Dubois zijn 
gehele leven directeur van de "Collectie Dubois" 
en was hij vanaf 1897 tot zijn dood curator van 'iet 
paleontologisch-mineralogisch kabinet van Tey- 
lers Museum te Haarlem. 



Heruitgave van het boekwerk De Sint Pietersberg 

Reeds tientallen jaren staat de Sint Pietersberg in de belangstelling van zowel het publiek als van wetenschaps- 
mensen. 

In het jaar 1938 verscheen een belangrijk boekwerk over de Sint Pietersberg, samengesteld door de kenner bij 
uitnemendheid van de berg, Ir. D.C. van Schaïk, met medewerking van o.a. Rector Jos Cremers, E. Heimans, Dr H 
Schmitz S.J., A. de Wever en anderen. 

Op dit ogenblik worden er pogingen ondernomen om van dit indrukwekkende werk een facsimile heruitgave te 
realiseren. In die heruitgave zal een belangrijke aanvulling over de periode 1938-1983 worden verwerkt, vergezeld 
van de door Ir. van Schaïk gemaakte plattegrond van het gehele Nederlandse deel van de berg. 

Het is voor de uitgever van groot belang om in een vroegtijdig stadium een overzicht te krijgen van de belangstelling 
die er voor dit boek bij heruitgave zal bestaan. 

Wie voor deze heruitgave belangstelling heeft en te zijner tijd graag vrijblijvend geïnformeerd wil worden kan hiertoe 
kontakt opnemen met de bibliothecaresse van het Natuurhistorisch Museum, Mevr. M. Flaton De Bosquetolein 6-7 
6211 KJ Maastricht. 

Twee nieuwe flora's 

In 1968 werd door de Botanical Society of the British Isles het bij vele floristen bekende boekje British Sedges 
uitgegeven. Dit bijzonder goed geïllustreerde werkje bleek een grote steun voor iedereen die met het geslacht Carex 
te maken heeft. 

In dezelfde reeks zijn nu twee nieuwe deeltjes verschenen over respectievelijk de schermbloemfamilie en de 
duizendknoopfamilie. 

Umbellifers of the British Isles (BSBI Handbook no. 2) door T.G. Tutin (1980) telt 197 bladzijden en omvat, naast 
uitgebreide beschrijvingen van de soorten met bijbehorende illustraties van hoge kwaliteit, twee determiniatietabel- 
len. De eerste tabel heeft de veelgebruikte dichotome sleutel. De tweede tabel is een zogenaamde multi-access 
key. Hiermee wordt een te determineren plant eerst onderzocht op een negental kenmerken (kleur van de bloem, 
vorm van het blad, vorm van de vrucht, enz.) met in totaal 20 alternatieven. Elk alternatief heeft een letterkode. De te 
determineren plant krijgt bij determinatie aldus een kombinatie van 9 letters. De mogelijke letter- (en dus kenmerk-) 
kombinaties staan overzichtelijk gerangschikt en verwijzen naar de mogelijke taxa. 
Docks and Knotweeds of the British Isles (BSBI Handbook no. 3) door J.E. Lousley en D.H. Kent (1981) behandelt in 
205 bladzijden de Britse Polygonaceae. Naast enkele algemene hoofdstukjes en een tabel met dichotome sleutel 
zijn uitgebreide beschrijvingen en uitstekende illustraties opgenomen. 

Het vermoeden bestaat dat o.a. bij leden van de Plantenstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap 
belangstelling is voor deze boekjes. 

Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met Douwe Th. de Graaf, Natuurhistorisch Museum, 
De Bosquetplein 6-7, 6211 KJ Maastricht, zodat bij voldoende animo gezamenlijk rechtstreeks bij de uitgever kan 
worden besteld. De prijs is afhankelijk van het aantal te bestellen exemplaren maar bedraagt vermoedelijk rond de 
/ 25- per deeltje. 

Landschappen in Vlaanderen, vroeger en nu 

"Landschappen in Vlaanderen, vroeger en nu" is een tentoonstelling, opgezet door de Belgische Natuur- en 
Vogelreservaten in samenwerking met de Nationale Plantentuin. De tentoonstelling sluit aan bij het gelijknamige 
boek dat een grote verspreiding kent in Vlaanderen. 

Vertrekpunt voor dit projekt is de verzameling foto's die de Brusselse hoogleraar J. Massaert in 1912 maakte van 

diverse landschapstypen in Vlaanderen. Het fotowerk is van hoge technische kwaliteit en werd gepubliceerd in het 
befaamde werk "Pour la protection de la Nature en Belgique". Veel van de gefotografeerde landschapstypen, zoals 
de uitgestrekte heidevlakten, duinakkertjes, turfontginningen, kleinschalige landbouwgebieden e.d. zijn echter 
volkomen verdwenen. Daarom vatte men het idee op de gefotografeerde plaatsen opnieuw op te zoeken, hetgeen 
leidde tot boeiend vergelijkingsmateriaal waarin de grote landschapswijzigingen onder invloed van grootschalige 
landbouw, woningbouw en een nieuwe levenswijze treffend worden geïllustreerd. Dit werk heeft dan ook de 
veelzeggende ondertitel meegekregen: "Van groene armoede tot grijze overvloed". 

De tentoonstelling is nog te zien tot 16 september in het Provinciaal Natuurcentrum, Populierenlaan 30 te Rekem 
(voormalig Gemeentehuis) en is open van 10 tot 17 uur, tijdens de weekends van 14 tot 17 uur Voor inlichtinqen 
tel.: 011/71.44.44. a 



Activiteiten van het Natuurhistorisch Genootschap 

Aankondigingen van activiteiten voor deze ru- 
briek dienen uiterlijk de 15e van de maand voor- 
afgaande aan de maand waarin de activiteiten 
plaatsvinden bij de redactie te worden ingeleverd. 

Kring Maastricht 
Voorzitter: Dr. A.J. Lever, Saturnushof 57, Maas- 

tricht. 

Donderdag 2 september om 20 uur in het Na- 
tuurhistorisch Museum te Maastricht: bijeen- 
komst voor leden van Kring Maastricht waarbij, 
zoals gebruikelijk op de eerste bijeenkomst na de 
zomervakantie, ruime gelegenheid is voor het 
doen van mededelingen en het tonen van natura- 
lia. Er is gelegenheid voor het vertonen van dia's. 

Kring Heerlen 
Secretaris: P. Spreuwenberg, Aan de Slagboom 
2, Schaesberg. 

Zondag 12 september zullen leden van de Pad- 
destoelenstudiegroep voor Kring Heerlen een 
excursie leiden. Omdat de paddestoelenrijkdom 
van de verschillende daarvoor in aanmerking 
komende terreinen sterk afhankelijk is van de aan 
de excursie voorafgaande weersomstandighe- 
den, zal op een later tijdstip worden bepaald welk 
terrein wordt bezocht. De excursie is een "opbel- 
excursie": geïnteresseerden worden verzocht de 
avond vóór de excursie de heer H. de Vries te 
bellen (tel.: 045-256014) om te horen of de excur- 
sie doorgaat, of, indien dit niet het geval is, wan- 
neer de excursie wel zal worden gehouden. In- 
dien de excursie doorgaat wordt vertrokken vanaf 
de parkeerplaats aan de Spoorsingel achter het 
NS. station te Heerlen. 

Maandag 13 september om 20 uur in A Gene 
Bek, Mgr. Schrijnenstraat 20, te Heerlen: Maan- 
delijkse bijeenkomst met bespreking van door de 
leden meegebrachte naturalia. 

Maandag 11 oktober zal de heer R. Kersten een 
voordracht houden over "Bloemen en insecyen- 
bestuiving". Nadere aankondiging in het vol- 
gende Maandblad. 

Kring Venlo 
Voorzitter P.A. van der Horst, Genbroekstraat 8, 

Venlo. 

Zondag 29 augustus: Wandeling vanuit Lomm 
richting Arcen. Vertrek om 14 uur bij station Ven- 
lo. 

Zondag 12 september: Wandeling door de om- 
geving van Krieckenbeck (Duitsland). Samen- 
komst om 14 uur bij Station Venlo. Denk aan uw 
paspoort! 

Zondag 26 september: Fietstocht in de omge- 
ving van Venlo. Deze tocht duurt circa drie-en- 
een-half uur en begint om 14 uur bij Station Venlo. 

Bovengenoemde tochten staan onder leiding van 
de heer W. Holthuysen uit Blerick. Indien nodig 
worden autobezitters verzocht anderen een lift te 
geven. 

Bomenstudiegroep 
Secr.   J.   Curfs,    Heugemerweg    1, 
Maastricht 

Gedurende de gehele zomer zijn er excursies 
gehouden naar diverse parken en landgoederen. 

Helaas konden niet alle activiteiten op deze 
plaats worden aangekondigd. 
Inmiddels is de basis gelegd voor een aantal 
werkgroepjes binnen de Bomenstudiegroep die 
zich met bepaalde aspecten van het werk van de 
Studiegroep zullen bezighouden. Geïnteresseer- 
den kunnen hierover kontakt opnemen met de 
secretaris van de Studiegroep. 

Zondag 12 september staat een excursie naar 
het Chateau de Ron Chêne (België) op het pro- 
gramma. Vertrek om 10 uur bij station Maastricht. 

Zaterdag 25 september is er een excursie naar 
het Kasteelpark te Wittem. Vertrek om 14 uur 30 
bij station Maastricht. 

A Herpetologische Studie- 
groep 
Secr.: A. Broen, Marijkestraat 6, Linne 

Vrijdag 3 september begint om 20 uur in de 
Oranjerie te Roermond een bijeenkomst van de 
Herpetologische Studiegroep. Naast enkele 
huishoudelijke zaken staat een dialezing in ver- 
band met de inventarisatie van 1981 op het pro- 
gramma. 

© Vlinderstudiegroep 
Secr. C.  Felix, Klokbekerstraat 114, 
Maastricht 

Woensdag 8 september is de volgende bijeen- 
komst van leden van de Vlinderstudiegroep. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in het Natuurhisto- 
risch Museum te Maastricht. 




