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DE HEIMANS EN THIJSSE-PRIJS VOOR JAN HERMANS 
Tijdens een feestelijke bi/eenkomsl in de historische Koningszaal van Artis te Amsterdam, de plaats waar in 1901 de "Ne-
derlandsche Natuurhistorische Vereeniging" (N.N.V.), sinds 1951 de Koninklijke N.N.V., en in 1905 de "Vereeniging lot 
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland" werden opgericht, vond zaterdag 15 oktober jl. de officiële uitreiking 
plaats van de Heimans en Thijsse-Prijs 1988. De prijs is ditmaal toegekend aan de heer J.T. Hermans uit Linne en aan de 
Vereniging Das & Boom te Beek-Ubbergen. 
Het betrof hier een wel zeer bijzondere uitreiking: voor het eerst in haar 32-jarige geschiedenis is deze bijzondere onder
scheiding toegekend aan een Limburger: Jan Hermans, een goede en oude bekende van ons Genootschap (in 1985 ont
ving Jan Hermans de eerste Rector Cremers-Penning, in datzelfde jaar ingesteld door het Natuurhistorisch Genootschap in 
Limburg bij haar 75-jarig bestaan). Jan Hermans kan een ware nazaat van Heimans en Thijsse genoemd worden. Hij 
weet zijn vertrouwdheid in de omgang met planten en dieren met een soortgelijke bewogenheid, gedrevenheid en geestdrift 
zoals Heimans en Thijsse destijds op anderen over te dragen. Zo is de veelzijdige amateur Jan Hermans ook als pleitbe
zorger voor natuur en landschap in Limburg zeer aktief. Het natuurbeschermingswet ziet Jan dan ook als een belangrijke 
levenstaak. 
Voorafgaande aan de feitelijke uitreiking door dr. B.M. Lensink, voorzitter van het Bestuur van de Stichting Heimans en 
Thijsse-Fonds, werd door prol.dr. V. Westhoff een boeiende rede gehouden waarin de bijzondere verdiensten van de lau
reaat uitvoerig belicht werden. Aangezien Jan Hermans een Limburger is en bovendien een goede bekende van het Na
tuurhistorisch Genootschap, gaf prol. Westhoff er de voorkeur aan dat de tekst van zijn voordracht bij deze bijzondere ge
legenheid ditmaal in het Natuurhistorisch Maandblad zou worden gepubliceerd (tot nu toe is dit steeds in het door Heimans 
en Thijsse opgerichte tijdschrift "De Levende Natuur" gebeurd). De redaktie was met dit spontane aanbod uiteraard zeer 
verheugd en heeft gemeend bij deze prijs wat uitvoeriger te moeten stilstaan. Naast de door prof. Westhoff gehouden 
toespraak, die hieronder in haar geheel is afgedrukt en daarbij tevens voorzien is van een door de auteur voor deze gele
genheid samengestelde, indrukwekkende publikatie-lijst van de laureaat, treft U ook de tekst van het door Jan Hermans uit
gesproken bijzondere woord van dank aan alsmede een door ondergetekende samengestelde korte historische schets van 
de personen waarnaar deze prijs vernoemd is. 
Als afsluiting van deze huldiging vond de presentatie plaats van de mede door Jan Hermans geschreven en grotendeels 
door hem rijk geïllustreerde publikatie "Zeggen van Limburg", een nieuwe belangwekkende Wetenschappelijke Medede
ling (nr. 189) van de K.N.N.V. waarin alle in Limburg en aangrenzende gebieden alsmede de overige in Nederland 
voorkomende Zeggen (het geslacht Carex) behandeld worden. 

B.G. GRAATSMA, hoofdredakteur 

Overhandiging van de Heimans en Thijsse-Prijs aan Jan Hermans door dr. B.M. Lensink 
(foto: B.G. Graatsma). 

De in 1957 ingestelde Heimans en 
Thijsse-Prijs wordt toegekend aan perso
nen die, zonder een academische studie 
in de biologie, de aardwetenschappen 
of de landbouwwetenschappen ge
volgd en voltooid te hebben, zich bui
tengewoon verdienstelijk hebben ge
maakt op het gebied van veldbiologisch 
onderzoek, natuurbescherming en na
tuurbeschermingseducatie, onder meer 
d.m.v. publicistische en educatieve akti-
viteiten in de geest van Eli Heimans en 
Jac. P. Thijsse en zodoende hebben bij
gedragen tot voortzetting van het le
venswerk van Heimans en Thijsse: de 
bevordering van natuurstudie en natuur
bescherming door het stimuleren von de 
algemene belangstelling voor planten
groei en dierenleven en de bodem
gesteldheid van Nederland. 

De prijs is vernoemd naar Eli Heimans 
(1861-1914) en Jac. P. Thijsse (1865-
1945), onze meest vooraanstaande na
tuurbeschermers van het eerste uur en 
dè grote mannen achter de natuurstudie 
en bovenal natuurbeleving in Nederland 
rond de eeuwwisseling; twee Nederlan
ders die hun leven hebben ingezet voor 
het behoud van de wezenlijke waarden 
van het bestaan. 



Zij kunnen niet welen dat zij in een streek wonen, zoo mooi en zoo belangwekkend voor natuurvrien
den, als er geen tweede is in ons land. Maar ook, hoeveel Nederlanders weten het wel! Wisten zij het, 
dan zouden er hier 's zomers niet honderd, maar duizend komen uitrusten en genieten. Misschien komt 
dit werkje in heel veel jonge handen; dat is mogelijk en ik hoop het; want dan wordt het land om Epen 
van Mechelen tot Beusdal mogelijk nog eens hel Nationale Park van Nederland. 

E. H E I M A N S 

(uit: "Uit ons Krijtland", 191 1) 

EEN LEVEN VOOR NATUUR EN MENS 
IN LIMBURG 
VOORDRACHT, G E H O U D E N OP 15 OCTOBER 1988 TE AMSTERDAM, 
TER GELEGENHEID VAN DE T O E K E N N I N G VAN 
DE HEIMANS EN THIJSSE-PRIJS AAN J.T. HERMANS TE L INNE 

V. W E S T H O F F , Postbus 64 , Groesbeek 

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, 

De Heimans en Thi j sse-Pr i j s wordt toegekend aan personen, die zich in woord, 
geschrift, beeld en daad bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in het kader van 
natuurstudie, natuureducatie en/of natuurbescherming, in de geest van Heimans 
en Th i j s se . Van de aanvang af is het de bedoeling geweest en gebleven, die pri js 
uitsluitend toe te kennen aan amateurs. De vraag wat we onder een amateur die
nen te verstaan, is echter niet zo gemakkelijk te beantwoorden als men wellicht 
zou verwachten, en de gedachten daaromtrent z i jn dan ook geleidelijk gewi jz igd 
in de loop van de 3 2 jaar waarin de geschiedenis van onze prijs z ich heeft voltrok
ken. Ik kom daar straks op terug, maar ik wi l de vraag wie er zoal voor deze pri js 
in aanmerking z i jn gekomen eerst van een ander gezichtspunt benaderen. 
In die zojuist genoemde 3 2 jaar is de pri js tot dusverre toegekend aan 31 perso
nen. Dat die getallen bijna gelijk z i jn, is toeval. Het is namelijk niet zo dat wi j de 
prijs ieder jaar toekennen. Zu lks gebeurt met hiaten van twee tot vijf jaar, en het 
aantal laureaten wisselt van één tot vier,- slechts de eerste maal, in 1957 , waren 
het er zes . Gaan wi j nu na waarvandaan de laureaten afkomstig z i jn , dan is de 
verrassende uitkomst als volgt: Provincie Noordhol land: 14 van de 3 1 ; daarna 
volgt Friesland met vier uitverkorenen. Uit elk van de provincies Zeeland, Utrecht 
en Gelderland zi jn er drie afkomstig, twee uit Zu id-Hol land, één uit Groningen, 
één uit Over i j s se l , en niemand uit Limburg, Brabant en Drente. De eerste indruk die 
men daaruit krijgt, is : " w i e het dichtst bij Amsterdam zit, warmt zich het b e s t . " 
Natuurl i jk is dat niet geheel ten onrechte. Wanneer men vroeger de verspreidings
kaartjes van insecten in Nederland bekeek, viel het op, dat de vindplaatsen van 
allerlei zeldzame soorten zich concentreren om Amsterdam, en dat lag niet aan 
die dieren, maar aan de entomologen. Dat neemt intussen niet weg, dat er ook 
in de provincie tal van amateurs wonen en werken die al lesz ins voor onze prijs 
in aanmerking komen. Zeker geldt dit voor Limburg. Ik laat nu zulke eminente na
tuurkenners als de apothekers Dumoulin en Franquinet, de arts A. de W e v e r , de 
florist M . Verstraten uit W e e r t , pater Wassmann, rector Cremers en pater Schmitz 
buiten beschouwing, om de eenvoudige reden dat de Heimans en Thi j sse-Pr i j s in 
hun tijd nog niet bestond; maar daarna kwamen er toch een paar generaties met 
mensen als P.A. Hens, burgemeester van Valkenburg; Ir. D.C. van Schaïk; de bo
tanicus L .H. Grégoire; C. W i l lemse uit Treebeek, wereldvermaard kenner van O r -
thoptera; J . Th . ter Horst , natuurbeheerder, fotograaf en kenner van de herpeto
fauna; P.J. en W . M . Felder, autodidacte geologen; de vlinderkenners pater A . J . 
Munsters uit Steyn en A. Maassen uit Montfort; broeder Virgi l ius Lefeber; P.L. 
Marquer,- Bavo Beyk; Huub Gi l i ssen en Jan van Eyk, medewerkers van het N a 
tuurhistorisch Museum Maastricht; broeder Arnoud, kenner van waterinsecten en 
tenslotte Carel Kreutz, W i m de Veen, Jan Hermans, Piet Poot en Paul Spreuwen
berg. Ook de Brabander Pater Chrysanthus mag in dit verband genoemd worden. 
W i m de Veen heeft onlangs op andere w i j ze de eer gekregen die hem toekomt, 
en over Jan Hermans zul len w e het z o meteen wel hebben. Wanneer ik hier van 
een zekere mate van miskenning zou mogen spreken, is die des te merkwaardiger, 
omdat de levens van Heimans en Th i j s se daartoe generlei aanleiding geven. Th i j s 
se is geboren in Maastricht, en Eli Heimans had zi jn hart verpand aan Zu id -

Prof. V . Westhoff tijdens zijn voordracht 
(foto: B.G. Graatsma). 

HEIMANS EN THIJSSE 

Heimans en Thijsse bezaten beiden een 
aangeboren liefde voor de natuur en 
voor de schoonheid van het landschap. 
De "omgang met planten en dieren" die 
Heimans en Thijsse hun medemensen 
leerden en die resulteerde in een bijzon
dere verbondenheid en vertrouwdheid 
met de levende wezens om ons heen in 
al hun verscheidenheid, berustte op 
rechtstreekse kennis, verkregen door ei
gen onderzoek en eigen waarneming in 
de vrije levende natuur. Daarbij wisten 
zij die verworven kennis steeds op een 
zeer bijzondere wijze in woord en ge
schrift, in een even eenvoudige als beel
dende en oorspronkelijke taal op ande
ren over te dragen. Het geheim van Hei
mans en Thijsse lag vooral in hun qua 
schrijftrant unieke beschrijvingen, onver
brekelijk verbonden met de inhoud. 
Door hun eenvoudige en heldere manier 
van lesgeven wisten zij het beste te ge
ven wat een leraar geven kan: liefde 
voor zijn vak, voor de natuur. Zi j hebben 
hun leerlingen de levende natuur met kij
ker, potlood en schetsboek, met volle 
overgave en met liefde laten beleven. 
Zij spoorden daarbij steeds aan tot het 
zwerven buiten in de vrije natuur, tot 
zien en ontdekken, tot beleven, tot ge
nieten. De uitzonderlijke verdienste van 
Heimans en Thijsse samen ligt dan ook in 
de eerste plaats in het wekken van een 
brede belangstelling voor natuur en na
tuurstudie bij het Nederlandse volk. 
Dankzij het pionierswerk van Heimans 
en Thijsse nam de belangstelling voor 
het natuurleven en de natuurstudie in 
Nederland rond de eeuwwisseling sterk 
toe en hun werk vormde een belangrijke 
stimulans voor de opbloei van de beoe
fening van de veldbiologie in ons land. 
Hun ideeën omtrent de natuurstudie en 
popularisering daarvan waren toenter
tijd zeer revolutionair te noemen; er kan 
zelfs gesproken worden van een door 



hen op gong gebracht "veldbiologisch 
réveil". Zo heeft het werk van Heimans 
en Thijsse de natuurhistorische achter
stand (i.e. de beoefening van de veld-
biologie alsmede de natuurbescher
ming) die Nederland op het eind van de 
vorige eeuw t.o.v. de naburige landen 
vertoonde, uiteindelijk omgezet in een 
voorsprong. Naast de vele aktiviteiten 
vervulden Heimans levenslang en Thijsse 
tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd 
met grote toewijding een volledige 
onderwijstaak. 
Eli Heimans (1861-1914, geboren te 
Zwolle) was vanaf 1885 tot aan zijn 
plotselinge overlijden in 1914 onderwij
zer te Amsterdam waar hij hoofd van 
verschillende scholen is geweest. In 
1886 is hij daar begonnen met het hou
den van de door hem geïntroduceerde 
schoolwandelingen teneinde zijn leerlin
gen in direkt contact te brengen met de 
natuur, hetgeen hij zijn leven lang is blij
ven doen. Zijn uitgangspunt daarbij was 
dat natuurliefde niet alleen ontstaat door 
naar de natuur te kijken, maar vooral 
door erin en ermee bezig te zijn. 
Jac. P. Thijsse (1865-1945, geboren te 
Maastricht) was aanvankelijk onderwij
zer te Amsterdam, met een tussenpose 
van twee jaar op Texel. In 1902 werd hij 
leraar aan de Kweekschool te Amster
dam; van 1922 tot 1930 was hij leraar 
te Bloemendaal. 

Het eerste boek van de hand van Eli Hei
mans dateert uit 1889: "Wi l lem Roda", 
een van de beste jongensboeken ooit 
in de Nederlandse taal verschenen. 
In 1893 verscheen van Eli Heimans "De 

EX LI BRIö 
JAC.T?T t i ! J55E 

ONBEKO/V-IERD. 

Limburg, getuige alleen al z i jn beroemde boek " U i t ons K r i j t land" en evenzeer 
z i jn favoriete Sint-Pietersberg. Dat Limburg zo ver van Amsterdam is kan al even
min een reden z i jn , want Friesland ligt hier ook niet naast de deur. Misschien heeft 
dan toch een zekere onbewuste gêne jegens de vroegere Generaliteitslanden 
een rol gespeeld, provincies die tot 1 7 9 5 koloniën waren van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden. 
Hoe dit ook z i j , de Stichting Heimans en Thi jsse-Fonds is verheugd, thans dan ein
delijk een Limburgse amateur te mogen eren. W a t nu is eigenlijk een amateur? 
In de eerste jaren van onze pri jshistorie was het uitgangspunt, dat de prijs alleen 
kon worden toegekend aan personen die zich de desbetreffende verdienste had
den verworven buiten hun beroepssituatie om. Dat was een wat merkwaardig cri
terium, omdat Heimans en Th i j s se zelf een deel van hun grote verdiensten verkre
gen in en door hun loopbaan als onderwi jzer. De achter die beperking liggende 
bedoeling was natuurlijk, academisch opgeleide biologen uit te sluiten. Langza
merhand veranderde de maatschappij echter in die z in , dat steeds meer nier-
academisch geschoolde veldbiologen een loopbaan vonden in het veld van na
tuurstudie, -educatie en natuurbescherming, en dat het onjuist en onrechtvaardig 
bleek, dat zulke mensen niet in aanmerking zouden komen. De pri js is in de afgelo
pen 2 0 jaren dan ook vaak aan zulke personen toegekend; ik noem als voorbeel
den Eldert Kortenoever, Koos Landwehr, Edouard van der Voo, Hein Schimmel en 
Piet Bakker. Als criterium geldt tegenwoordig, dat de prijs alleen kan worden toe
gekend aan personen die niet met goed gevolg een doctoraal examen hebben 
afgelegd in de biologie of de aardwetenschappen, dan wel een ingenieurs
examen aan de Landbouwuniversiteit. 

In dit kader wi l ik nu de persoon en het werk van Jan Hermans voor U belichten. 
Jan Hermans is geboren op 2 0 juli 1 9 5 4 te Roermond. H i j vertoeft dus in de bloei 
van z i jn leven en weerlegt daarmee de indruk, dat de Heimans en Thi j sse-Pr i j s al
leen pleegt te worden toegekend aan bejaarde heren, in het spoor van de Nobel 
pri js . Belangrijker is het, Jan Hermans te kenschetsen als een ideale nazaat van 
Heimans en Th i j s se . H i j is opgeleid tot onderwi jzer aan wat in goed Nederlands 
de Kweekschool te Roermond heette - tegenwoordig is dat opgeklopt tot " p a e -
dagogische academie" — en hij heeft nadien te T i lburg in de lerarenopleiding on
derwijsbevoegdheid behaald voor biologie en aardrijkskunde, twee vakken die 
zeker in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs meer met elkaar behoren sa
men te hangen dan biologie met wiskunde en fysica, waartoe ons vak aan de Un i 
versiteit veroordeeld is. Jan Hermans is nu werkzaam in het basis-onderwijs in Lin
ne bij Roermond, met als speciaal interessegebied de natuureducatie van kinde
ren. Daarop kom ik nog terug. 
Wanneer ik zojuist Jan Hermans een ideale nazaat van Heimans en Th i j s se noem
de, dan is dat toch in de eerste plaats om een andere reden dan zi jn onderwi jzer
schap. Hi j is een kenner van de meest uiteenlopende groepen organismen: hogere 
planten, mossen, l ichenenen paddestoelen evenzeer als vogels, reptielen, amphi-
bieën, vissen en insecten. Van die laatste groep hebben dan in het bijzonder vl in
ders, l ibellen, sprinkhanen, krekels, wantsen en mieren z i jn belangstell ing. Het za l 
U wellicht wat overdreven li jken, dat ik hem van zoveel groepen een " k e n n e r " 
noem, maar toch is dat de juiste term. Er z i jn natuurlijk heel wat plantenkenners 
die ook wel een havik van een buizerd kunnen onderscheiden en een koolmees 
van een pimpelmees, en die zelfs wel eens in onze onvolprezen Ter Haar de naam 
van een vlinder hebben opgezocht; er z i jn ook heel wat vogelmensen die ook wel 
het verschil kennen tussen een gevlekte en een paarse dovenetel of zelfs lussen 
een Carex en een gras. Maar zo is het niet bij Jan Hermans. Hi j is een veelzi jdig 
specialist, bij hem geen contradictio in terminis. H i j is een van de weinige tientallen 
Nederlanders die onze flora werkeli jk kennen, op professioneel niveau, zoals U 
zo dadelijk allen kunt constateren wanneer de mede door hem geschreven mono
grafie van de soorten van het genus Carex in Limburg zal worden gepresenteerd. 
Maar evenzeer is hij zoöloog, op professioneel niveau voor alle zojuist genoemde 
diergroepen. 

Belangrijker dan die veelzi jdige kennis acht ik de w i j ze waarop Jan Hermans met 
planten en dieren omgaat, en de betekenis die ze voor hem hebben. Er z i jn nog 
al wat specialisten die in bepaalde groepen van planten of dieren wel i swaar alle 
soorten voortreffelijk kunnen onderscheiden, maar voor wie die wezens toch geen 
levende werkeli jkheid z i jn . Dat z i jn de dorre systematici, voor wie het ideaal niet 
de levende plant of het bewegende dier i s , maar een opgeplakt of opgeprikt 
exemplaar in een herbarium of insectencollectie. Zulke mensen hebben eigenlijk 
een vertekend beeld van de werkeli jkheid en wi l len soms zelfs evidente verschillen 
tussen plantensoorten niet erkennen, omdat die in dood materiaal niet meer z i jn 



waar te nemen, zoals kenmerken van kleur, geur, smaak, driedimensionale vorm, 
sappigheid, broosheid, groeivorm, levenswi jze en seizoens-periodiciteit. 
Daartegenover staan de werkeli jke kenners en vrienden van plant en dier, waar
van Jan Hermans evenzeer een klassiek voorbeeld is als Heimans en Thi j sse dat 
waren. Voor Jan is iedere plant en ieder dier een levende werkel i jkheid, ja, een 
persoonli jkheid, en iedere soort een wonder, een geheim. Dat geheim kunnen w e 
slechts ten dele ontraadselen. W e zien het, om ons tot hogere planten te beper
ken, in de levensloop van zaad tot volwassenheid, tot bloei, vruchtrijping en 
dood, en evenzeer in de voor elke soort unieke en verfijnde binding aan haar spe
cifieke milieu waarin z e levensvatbaar is en gedijt: Beenbreek in de drassige hei
de, Zwartsteelvaren in de voegen van oude muren, Goudveil in de bronbossen, 
Stengelloze distel in kalkgrasland, Knolsteenbreek in schrale vochtige hooilanden, 
Heelbeen op open ruderale zandgrond. Evenzo gaat Jan om met de dieren in hun 
wereld, in hun relatie met elkaar en met de plantengroei. 
W i e zo nauwgezet en liefdevol kan waarnemen, is natuurlijk vol geestdrift voor 
al hetgeen hij mag beleven. Dat wi j , veldbiologen, voor onze ervaringen enthou
siast z i jn , is niet te verwonderen; maar de aanstekelijke vreugde die van Jan in het 
veld uitstraalt en waarvan hij iedereen deelgenoot maakt, is een bijzondere gave. 
Met W a g n e r in Goethe's Faust kunnen we dan ook getuigen: " M i t euch, Jan Her
mans, zu spazieren, ist ehrenvoll und ist G e w i n n " . 

Een van de vele goede herinneringen die ik aan zulke excursies heb is, hoe Jan, 
scherp en aandachtig luisterend, de soorten van sprinkhanen in het veld aan hun 
geluiden kan onderscheiden,- wat het meeste indruk maakt is , dat hij er dan ook 
de soort uit weet te halen die wi j niet kunnen horen. 
Veelzeggend is Jan's gedrag wanneer hij een voor hem nieuw landschapstype 
met een eigen flora en fauna leert kennen, vooral in het buitenland. W i e hem dit 
jaar meemaakte in het bergland van de Forez in Auvergne, ervoer dat hij op ex
cursie spoedig bleef steken in de overweldigende nieuwe indrukken die hij er op
deed. W i e hem aanspoorde, mee te gaan omdat er nog mooiere dingen en an
dere interessante planten en dieren zouden komen, kreeg te horen: " Laat mij maar 
hier, ik heb hier al genoeg te be leven" . Dit herinnert ons aan de anecdote over 
Jac. P. Th i j s se, toen die door z i jn bewonderaars een reis naar Java kreeg aange
boden. Het was z i jn eerste verblijf in de tropen. Inplaats van zoveel mogelijk te 
gaan rondrijden, zoals anderen deden, installeerde Thi j sse zich in een tuin, ging 
daar urenlang zitten waarnemen, en verklaarde daarna: " Z o , nu heb ik meer van 
de tropen begrepen dan ju l l i e " . 

Jan Hermans draagt z i jn kennis en ervaring niet alleen uit op excursies, maar legt 
die ook vast in woord en beeld. In de periode van 1 9 7 2 tot heden heeft hij ruim 
100 artikelen geschreven over f lora, vegetatie, landschap en fauna van Limburg, 
over hogere planten, mossen, paddestoelen, zoogdieren, vogels, reptielen, am-
phibieën, vissen, libellen, zweefvl iegen, wantsen, vlinders en sprinkhanen. Alleen 
al over vissen publiceerde hij 2 5 opstellen. In het verzamelwerk " D e Bemeler
b e r g " , door het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg uitgegeven in 1 9 8 4 , 
staan vier bijdragen van z i jn hand: één over de mossen, samen met Stephan Hen
nekens, en drie resp. over de dagvlinders, de sprinkhanen en de waterinsecten. 
Daarnaast is hij niet alleen een goede en nauwgezette natuurfotograaf, maar ook 
een begaafde calligraaf en il lustrator. Z i jn tekeningen van planten z i jn 
voorbeeldig. 

In 1 9 8 5 werd aan Jan Hermans de toen voor de eerste maal uitgereikte Rector 
Cremers-Penning toegekend door het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, 
wegens z i jn verdiensten op publicistisch gebied. 
Men zou wellicht kunnen denken dat iemands leven met al deze werkzaamheden 
naast een volledige dagtaak al meer dan gevuld zou z i jn . Jan Hermans presteert 
echter nog heel wat meer, zoals alle mensen die veel betekenen, en ook in dat 
opzicht is hij een waardige nazaat van Heimans en Th i j s se. H i j is actief in de 
natuur-educatie zowel als in het natuurbehoud. Z o is hij werkzaam in het geven 
van avondcursussen van het I . V . N . en de insectencursus voor de K . N . N . V . In 
1973 heeft hij te Linne een regionale natuurvereniging opgericht, genaamd " D e 
K r ing loop" , waarvan hij voorzitter is en die 3 0 0 leden telt. Inzake natuurbehoud 
en natuurbeheer onderhoudt hij regelmatig contact met de overheid. Speciale 
aandacht hebben hij en z i jn Vereniging voor het behoud van de Linnerweerd, het 
laatste uiterwaardenlandschap in Midden-Limburg, waarover hij in 1981 een 
boek publiceerde en dit jaar een film za l presenteren. H i j heeft voortdurende aan
dacht voor de aanleg van onkruidakkers, voor het toekomstig beheer en behoud 
van het thans door de provinciale overheid zozeer bedreigde Meinweg-
reservaat, voor het beheer van het landgoed Rozendaal en het Mar i s sen, en voor 

Illustratie uit "De Levende Natuur" (juni 1911); 
tekening: Eli Heimans. 

Levende Natuur", een handboekje ten 
behoeve van schoolwandelingen dat la
ter uitgroeide tot een uitvoerige "Hand
leiding bij het onderwijs in de natuurlijke 
historie op de lagere school" in vier de
len, uitgegeven in de periode 1898-
1908. Dit werk, waarmee Heimans vele 
nieuwe en voor die tijd zelfs revolutio
naire ideeën in het biologie-onderwijs in
troduceerde, beschouwde hij zelf als 
zijn levenswerk. 
In datzelfde jaar (1893) ontmoette Hei
mans voor de eerste maal Jac. P. Thijs
se. Dit contact resulteerde in een blijven
de, hechte samenwerking waaruit onder 
andere de bekende, door jong en oud 
verslonden en vele malen herdrukte 
reeks van in totaal zes "Heimans en 
Thijsse-boekjes" zijn voortgekomen. De
ze boekjes, die zijzelf als hun belang
rijkste gezamenlijke schepping be
schouwden en die in een bewonderens
waardig tempo achter elkaar versche
nen, zi jn: "Langs dijken en wegen" 
(1894), herdrukt als "Van vlinders, bloe
men en vogels", " In sloot en plas" 
(1895), "Door het rietland" (1896), 
" H e i en dennen" (1897), " I n de dui
nen" (1899) en " In het bosch" (1901). 



Daarnaast verscheen van hun gezamen
lijke hand het bekende en tien maal her
drukte "Wandelboekje voor natuur
vrienden" (1900) alsmede de fraaie 
edukatieve gids " I n het Vondelpark" 
(1901 ). Al deze werken waren door de 
auteurs zelf voorzien van vele tekenin
gen en andere illustraties. In maart 1896 
verscheen de eerste aflevering van het 
door Heimans en Thijsse, samen met J. 
Jaspers Jr. opgerichte tijdschrift "De Le
vende Natuur", de bron, de basis en 
het brandpunt van de veldbiologische 
aktiviteit in Nederland. Het is vooral 
Heimans geweest die de stoot heeft ge
geven tot de oprichting van dit " T i jd 
schrift voor Natuursport" dat van zeer 
grote betekenis is geweest voor de ont
wikkeling van de veldbiologie in Neder
land. Door de a.g.v. het bovenstaande 
sterk toegenomen belangstelling en lief
de voor de natuur groeide ook de be
hoefte aan determinatiewerken zoals 
flora's en handboekjes. Uit deze be
hoefte ontstonden van de hand van Jac. 
P. Thijsse: "Hetvogelboekje" (1912) en 
het fraaie boek "Het vogeljaar" (1904) 
dat door de unieke beschrijvingen van 
een schat aan waarnemingen voor de 
kennis van onze avifauna van grote be
tekenis is geweest. Van de hand van Eli 
Heimans verscheen o.a. "Het aquari
umboekje" (1912) en "Het geologie-
boekje, een A-B-C voor de beginnende 
amateurs" (1913) dat van groot belang 
is gebleken voor de populorisering van 
de geologie in en van ons eigen land. In 
1 899 deed de eerste druk van hun on
volprezen en hoogst oorspronkelijke 

Illustratie uit "Uit ons Krijtland" (191 I j ; tekening 
Eli Heimans. 

een beter beheer van de beken in Midden- en Zuid-Limburg, zoa l s in de kwelge-
bieden van Venhof bij Herkenbosch. Bij dit alles heeft Jan echter ook nog tijd om 
in z i jn eigen tuin, tevens die van z i jn ouders, de ene vi jver na de andere aan te 
leggen en die vi jvers z o nauwgezet en ingenieus te verzorgen, dat hij er nage
noeg alle Nederlandse water- en moerasplanten en andere freatofyten in leven 
weet te houden. Parnassia, Pinguicula, Drosera, Mentha pulegium, Carex pulicaris, 
Wahlenbergia, Hypericum elodes, Baldellia repens en andere onwaarschijnli jke 
kostbaarheden gedijen in z i jn tuin zoals brandnetels in de rest van Neder land. 
M a a r we zi jn er nog niet. W e keren terug naar Jan in z i jn eigenlijke werkkr ing, 
de school. 
Jan Hermans maakt in het biologie-onderwijs op de school in Linne geen gebruik 
van een bepaalde methode; hij is bezig, een methodische leergang voor de toe
komst te ontwikkelen. S inds enkele jaren werkt hij met door hemzelf ontworpen 
projecten, die al naar het seizoen aan de orde komen. Voorbeelden van zulke 
projecten z i jn : groei en ontwikkeling van planten - lagere planten - plantenfami-
l ies, met eenvoudige determineer-sleutels - amphibieën en reptielen - vogelzang 
- vlinders - levensgemeenschap heide - de fauna van zoet water. Elk project wordt 
ingeleid met een introductie-les, waarbi j een overzicht wordt gegeven van het he
le project met z i jn onderdelen en werkvormen. De leerlingen mogen zelf andere 
ideeën aandragen. Bij elk project wordt uitgegaan van concreet, bij voorkeur le
vend materiaal; als het enigsz ins kan, is het levende materiaal steeds in de klas 
aanwez ig, zolang als het project duurt. Aan de hand van dit levende materiaal 
worden opdrachten samengesteld, die de leerlingen individueel of in groepjes be
werken. De kinderen worden daarbij aangemoedigd tot het doen van gerichte 
waarnemingen, het vastleggen daarvan, het doen van proeven, het hanteren van 
technieken en het tekenen van details. Een wezenl i jk bestanddeel van de projec
ten z i jn de excursies in het veld, die voor het gehele jaar tevoren in het rooster 
worden opgenomen. De excursies z i jn niet passief; het doel is vooral, bepaalde 
veldwerkzaamheden te verrichten. Vóór elke excursie wordt het programma 
daarvan tevoren uitvoerig toegelicht en besproken. Jan acht het van groot be
lang, dat de ouders zoveel mogelijk aan die excursies deelnemen, en daarmee 
heeft hij uitstekende etvaringen. De reacties van de ouders variëren van " w a t heb 
ik vandaag veel ge leerd" tot " n u pas begrijp ik het enthousiasme van mijn kind 
voor de natuur" . Van het een komt het ander. Veel ouders bieden spontaan hulp 
aan, maken vogelnestkastjes of timmeren vlinderkasten. 
Natuurl i jk komt tijdens de lessen de tuin van Jan met de vi jvers ter sprake. H i j legt 
de leerlingen uit, hoeveel er in z o ' n tuin waar te nemen en te ontdekken valt. Leer
lingen die daar belang in stellen mogen in z i jn tuin komen kijken, en dat blijken ze 
allemaal te doen. Dan wi l len z e zelf ook z o ' n vijver, en het resultaat is dat de ou
ders met Jan daarover komen praten, waarna hij ze dan weer helpt met de aanleg 
en de inrichting. 
Het spreekt vanzelf, dat zulk biologie-onderwijs alleen mogelijk is als de leerkracht 
niet alleen grondige kennis bezit, maar er ook van overtuigd is dat dit onderwijs 
wel i swaar kennis moet bijbrengen, maar vóór alles liefde en respect voor alles 
wat leeft. Jan is er van overtuigd, dat ouders en school daarbij moeten samenwer
ken. O p zo 'n onderwi jzer zouden Heimans en Thi j sse trots geweest z i jn . 
Beste Jan, ik wi l mij tenslotte rechtstreeks tot jou richten. Graag wi l ik jou en je ou
ders van harte gelukwensen met deze onderscheiding, die je zozeer verdiend 
hebt; maar ik wi l deze gelegenheid ook aangrijpen om je te bedanken. Namens 
de Stichting Heimans en Thi j sse-Fonds dank ik je voor alles wat je voor de natuur, 
de natuur-educatie en het natuurbeheer in Limburg hebt gedaan. Persoonlijk, me
de namens mijn vrouw en namens onze vele gezamenli jke jonge en oudere vrien
den en vriendinnen, dank ik je van ganser harte voor je enthousiasme, je stimule
rende voorbeeld, en vooral voor die bepaalde vorm van optimisme, gepaard aan 
realiteitszin, die wi j in ons steeds verder aftakelende land zo hard nodig hebben. 
In Limburg is het spanningsveld tussen de natuur en haar bedreiging groter dan el
ders, omdat wi j daar niet alleen nog altijd zeer waardevolle resten van natuurlijke 
rijkdom trachten te behouden, maar dit tevens moeten doen onder een provinciale 
overheid die voor deze waarden onverschill iger is dan in vele andere provincies. 
" O n b e k o m m e r d " , volgens het devies van Th i j s se , kunnen wi j in deze tijd niet 
meer z i jn . Je bent dan ook wél bekommerd, Jan, maar je behoudt je spankracht 
en je veerkracht. Je geeft nooit op, je vecht door, maar met een blijmoedig ge
zicht, nog altijd niet verbitterd, altijd opgewekt en vol geestdrift. Je bent een voor
beeld voor ons allen, en daarom z i jn we verheugd dat w e vandaag daarvan mo
gen getuigen. 

Ik dank U voor U w aandacht. 



DANKWOORD 

J.T. HERMANS, Hertestraat 2 1 , Linne 

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, 

Het feit dat aan mij vandaag de Heimans en Thi j sse-Pr i j s is toegekend, ervaar ik 
persoonli jk om meerdere redenen als een bijzondere gebeurtenis. Bij twee rede
nen wi l ik hier in het kort even sti lstaan. 
Evenals elders in ons land wordt ook in Limburg het weinige dat ons nog aan 
natuurlijke- en halfnatuurlijke landschappen rest, voortdurend ontluisterd en vaak 
zelfs met algehele vernietiging bedreigd. De afgravingen op diverse plaatsen in 
de provincie spreken denk ik voor z ich. Daaraan moet worden toegevoegd dat 
het landschap overal verder onttakeld en verarmd, hetgeen in hoofdzaak het ge
volg is van de nevenwerkingen van de civiele- en agrarische techniek. Het land
schap wordt beroofd van z i jn typische flora en fauna en wat overblijft is een 
troosteloze cultuursteppe. Zel fs de toekomst van reeds erkende, beschermde na
tuurgebieden blijkt steeds weer onzeker, wanneer economische of recreatieve 
(dus winstgevende) motieven een rol gaan spelen. In dat opzicht kan men stellen 
dat in Nederland de pessimisten onder de natuurbeschermers nog maar zelden 
bedrogen z i jn uitgekomen. 
A l s pleitbezorger voor natuur en landschap moet men beschikken over het nodige 
uithoudings- en doorzettingsvermogen, omdat in de praktijk maar al te vaak blijkt 
dat men het moet opnemen tegen een muur van onwil en onbegrip. Velen vragen 
zich weieens af waarom natuurbeschermers zich zoveel moeite doen voor een in 
hun ogen verloren zaak. Het antwoord daarop is niét dat natuurbeschermers per 
definitie fanatici zouden z i jn , maar wél dat z i j in hun visie juist de meest essentiële 
waarden proberen te verdedigen. Het gaat daarbij om méér dan alleen het be
houd van Klokjesgentianen of Grote vuurvlinders. 
Ik beschouw de Heimans en Thi j sse-Pr i j s daarom als een extra stimulans om het 
natuurbeschermingswerk in Limburg te kunnen voortzetten. 
Het tweede argument wat ik hier nog wi l toelichten heeft te maken met mijn werk 
in het onderwi js . Heimans en Th i j s se waren hun tijd ver vooruit omdat z i j beseften 
dat waardering en bescherming van natuur en landschap alleen haalbaar was in
dien men kon rekenen op een breed draagvlak bij de bevolking. Natuurbehoud 
en natuurbescherming dalen immers niet van boven neer, maar moeten van onde
raf bevochten worden. Daarom dient dit draagvlak te beginnen bij het kind. K in
deren interesse bijbrengen voor de natuur is meestal niet nodig, omdat ze dat al 
bezitten. Het is onze taak, en speciaal die der onderwijsgevenden, om deze soms 
sluimerende interesse tot leven te wekken en langzaam bij de kinderen een hou
ding te ontwikkelen die bestaat uit respect en waardering voor hun omgeving. O p 
dat gebied dient nog zeer veel werk verzet te worden. Z o las ik onlangs een arti
kel waarin werd beweerd dat 6 0 % van ons basisonderwijs niets tot zeer weinig 
aan natuuronderwijs doet. Indien dit juist is dan blijkt daaruit dat de vele recente 
inspanningen op dit terrein bij een groot aantal basisscholen niet geleid hebben 
tot hoopgevende resultaten. Alhoewel in de wet staat dat aan dit vakgebied on
geveer een uur per week besteed moet worden, vatten veel scholen dat kennelijk 
op als een vrijbli jvende aangelegenheid. Dat het invoeren van dit vak z o proble
matisch is, komt mijns inziens o.a. door het ontbreken van een algemeen geldend 
leerplan en de afwezigheid van een systematisch invoeringsplan op landelijk ni
veau. Er moet in onze scholen een vernieuwde Heimans en Thi jsse-geest gaan 
waaien, die het natuuronderwijs die waarde geeft die het toekomt en het uittilt bo
ven de plaat- of slaafse methodebiologie. Essentieel is dat het natuuronderwijs 
echt contact probeert te leggen tussen kind en natuur, alleen dan ontstaat respect 
en waardering. Het za l duidelijk z i jn dat dit alles in hoge mate afhankelijk is van 
de instelling van de leerkracht zelf. 

Graag wi l ik hier het bestuur van de Stichting Heimans en Thi j sse-Fonds van harte 
bedanken voor het toekennen van deze onderscheiding. Deze dank geldt speci
aal ook prof. V. Westhof f voor z i jn boeiende voordracht, maar vooral voor z i jn 
steun en inspiratie die ik altijd weer van hem en z i jn echtgenote mocht ontvangen. 
In het licht en de geest van Heimans en Thi j sse z ie ik deze onderscheiding als een 
steun en opdracht tegelijk. 
Ik dank U . 

Jan Hermans tijdens zijn dankwoord 
(foto: B.G. Graatsma). 

"Geïllustreerde Flora van Nederland" 
het licht zien, waarvan in 1983 (!) de 
22e druk verscheen. 
In 1911 verscheen er van de hand van 
Eli Heimans het voor Zuid-Limburg zeer 
belangrijke boek "U i t ons Krijtland". Dit 
werk wordt wel als zijn belangrijkste en 
in wetenschappelijk opzicht meest 
waardevolle werk beschouwd, een nog 
altijd onovertroffen voorbeeld van een 
natuurhistorische streekbeschrijving. De
ze boeiende gids, die destijds velen de 
ogen heeft geopend voor de geheel ei
gen natuur en landschappelijke schoon
heid van het Mergelland, is, wat de na
tuurbeschrijvingen betreft, nog steeds 
niet verouderd, noch achterhaald. In 
datzelfde jaar (1911) vond deze "va
der van de amateur-veldgeologie in Ne
derland" in de later naar hem genoem
de "Heimansgroeve" nabij Epen langs 
de Geul het eerste fossiel uit het Lim
burgse Carboon. 

Van de hand van Jac. P. Thijsse zijn van
af 1906 in totaal 19 van de alom ge
waardeerde, overbekende Verkade-
albums verschenen: "Lente" (1906), 
" Zomer " (1907), "Her f s t " (1908), 
"W in te r " (1909), "Blonde duinen" 
(1910), "De bonte w e i " (1911), "Het 
Naardermeer" (1912), "Bosch en hei
de" (1913), "Langs de Zuiderzee" 
(1914), "De Vecht" (1915), "De Use l " 
(1916), "Fr iesland" (1918), "De bloe
men in onzen tuin" (1926), " T e x e l " 
(1927), "Paddenstoelen" (1929), "De 
bloemen en haar vrienden" (1934), 
" W a a r wij wonen" (1937), "Onze 
groote rivieren" (1938) en "Vogel
zang" (1938/1965). Deze albums, die 
stuk voor stuk dezelfde geest ademen 
van scherp waarnemen en vooral blij 
genieten, hebben een zeer ruime ver
spreiding gekend en als zodanig een 
zeer belangrijke bijdrage geleverd aan 
de algemene kennis en waardering voor 
onze natuur en onze landschappen. 



Veel minder bekend maar van niet min
der grote betekenis en bovendien zeer 
origineel vormt de door Thijsse, samen 
met R. Schuiling samengestelde reeks 
"Nederlandsche landschappen ge
schetst" als handleiding bij een serie 
aardrijkskundige wandplaten van Ne
derland, waarvan er in de periode 
1916-1929 een 15-tal verschenen zijn 
waaronder "De Maas in Limburg" 
(1916) en " D e St. Pietersberg" (1929). 
Het betrof hier een voortzetting van de 
door E. Heimans en R. Schuiling in 1912 
gestarte reeks waarin in 1913 o.a. het 
deeltje "Heuvellandschap (Zuid-Lim
burg) (Epen)" verschenen is. Dat vooral 
de duinen, waarin Thijsse ruim 40 jaar 
gewoond heeft, hem in zijn latere leven 
het meest geboeid hebben, getuigt zijn 
in 1943 verschenen boekwerk "Onze 
duinen", een zeer boeiende en levendi
ge beschrijving van een van onze 
mooiste en meest karakteristieke land
schappen. Van de publikaties van Jac. 
P. Thijsse mag op deze plaats zeker niet 
onvermeld blijven zijn belangwekkende 
en zeer oorspronkelijke studie "Om
gang met planten" (1909), Thijsse's 
beste en meest karakteristieke boek dat 
in 1922 tevens een van de belangrijkste 
redenen vormde voor het aan hem door 
de Universiteit van Amsterdam toege
kende ere-doctoraat in de wis- en na
tuurkunde, in feite een eerbetoon aan 
"Heimans en Thi j sse" . 
Heimans en Thijsse zijn ook de eersten 
geweest die omwille van de bevorde
ring en popularisering der natuurstudie 
natuurhistorische bijdragen in dag- en 
weekbladen schreven: Heimans élke 
week in De Groene Amsterdammer van 
oktober 1902 tot september 1 91 4 (in to
taal 601 bijdragen!) en Thijsse in het Al
gemeen Handelsblad en De Telegraaf 
tussen 1901 en 1934. Na de dood van 
Heimans heeft Thijsse van 1915 tot en 
met 1928 deze beschouwingen in "De 
Groene" voortgezet. Uit zijn bijdragen 
in "De Groene" heeft Heimans zelf in 
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Illustratie uit "De Levende Natuur" (juli 1914); 
tekening: Eli Heimans. 

1906 twee boeiende bloemlezingen sa
mengesteld: "Met kijker en bus" en 
"Wandelen en waarnemen" en in 
1916 verscheen de door zijn dochter 
H.E. Heimans samengestelde bundel 
" U i t de natuur". 
Mede door hun pionierswerk ontstond er 
in ons land vanaf 1900 steeds meer be
langstelling voor de natuurstudie met als 
resultaat de oprichting van vele thans 
nog bestaande (en bloeiende) organisa
ties op de gebieden van natuurstudie en 
natuurbescherming die mede op initiatief 
van Heimans en Thijsse als paddestoe
len uit de grond schoten. Daartoe be
hoorden ook de landelijke organisaties 
als de Koninklijke Nederlandse Natuur
historische Vereniging (1901) en de 
daar weer uit voortgekomen Vereniging 
tot Behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland (1905). 

De bijzondere en unieke aanpak van 
Heimans en Thijsse heeft nooit geleid tot 
een oppervlakkige en min of meer waar
deloze popularisering. Hoewel het 
beetje levensgeluk dat het beleven van 
de onovertrefbare schoonheid der na
tuur met zich meebrengt, op zichzelf al 
van uitzonderlijke waarde is, wordt de 
weg naar de wetenschap er geenszins 
door verstoord, integendeel. 
Eli Heimans en Jac. P. Thijsse wilden de 
natuur weer een plaats geven in het le
ven van de mens, om de mens veelzijdi-
ger en harmonischer en daardoor geluk
kiger te maken: van alle levende wezens 
interesseerde de mens hen uiteindelijk 
het meest. 



DE GEULHEMERGROEVE - EEN ANALYSE VAN DE 
BESTANDSONTWIKKELING VAN 
OVERWINTERENDE VLEERMUIZEN 
PH. B O S S E N B R O E K , Staatsbosbeheer Roermond 

Eind jaren zeventig lijkt de neergaande ontwikkeling in de bestan
den van de in de Zuidlimburgse onderaardse mergelgroeven 
overwinterende vleermuizen voor ten minste enkele soorten om
gebogen te worden in een opgaande tendens. In de daarop vol
gende jaren wordt deze tendens bevestigd, waarbij soms sprake 
is van spectaculaire aantalstoename van bepaalde soorten, zoals 
de watervleermuis, maar ook een verdere afname van andere 
soorten en het verdwijnen van de beide hoefijzerneussoorten. 
Vooral in een aantal grotere groevestelsels is de toename opmer
kelijk (de meeste kleinere groeven zijn qua aantalsontwikkeling 
echter te slecht gevolgd om te kunnen constateren of dit beeld zich 
daar ook voordoet). Des te meer bevreemdt het dat in sommige 
groeven, ondanks de schijnbaar goede conditionering als over
winteringsplaats, deze positieve ontwikkeling niet geconstateerd 
wordt. De Geulhemergroeve te Berg en Terblijt is er daar één 
van. Reden om de tot nu toe verzamelde gegevens eens op een 
rij te zetten, deze te bewerken en te interpreteren. 

INLEIDING 

Bij het lezen van de in 1 9 8 0 gepubli
ceerde gegevens over de bestandsont
wikkelingen in de winterkwartieren van 
de in Zuid-Limburg in de onderaardse 
mergelgroeven overwinterende vleer
muizen ( D A A N et ai, 1980) komt men 
tot de algemene conclusie dat het be
paald niet goed gaat met deze dier
groep. Zowe l het soortenaantal als het 
aantal individuen per soort neemt sterk 
af in de bestudeerde periode 1 9 4 0 -
1 9 7 9 . Het is dan ook niet vreemd dat 
in diezelfde periode vanuit de natuur
bescherming actie wordt ondernomen 
om te redden wat er te redden valt. 
Nadat de Studiegroep Onderaardse 
Kalksteengroeven reeds een aanvang 
had gemaakt met het nemen van prak
tische beschermingsmaatregelen in en
kele groevestelsels (Koelebosch-, 
Apostel- en Roothergroeve) werden de 
krachten van professionele en niet-
professionele instanties en personen 
gebundeld in de oprichting van de 
Overleggroep Groevebeheer in 1 9 7 9 
( B O S S E N B R O E K , 1 9 8 2 ) . Indirectie aan
leiding daarbij was de beheersproble-
matiek van de Geulhemergroeve die 
door de toenmalige gemeente Valken
burg in het natuurbeschermingsjaar 
N 7 0 voor een deel als vleermuisreser

vaat verhuurd werd aan het Staatsbos
beheer. Ondanks deze status bleven 
de jaarli jkse telgegevens van het aan
tal in de groeve overwinterende vleer
muizen sterk tegenvallen, dit in tegen
stelling tot andere groeven waar de 
aantallen vanaf einde 70-er jaren juist 
spectaculair stegen (DE G R O O D , 1984 ; 
1 9 8 5 ) . N a enkele jaren van onderhan
delingen tussen de gemeente Valken
burg aan de Geul , de Stichting de Rots
woning als mede-huurster van een deel 
van de groeve en het Staatsbosbe
heer, waarbij de Overleggroep Groe
vebeheer als coördinerend orgaan 
functioneerde, konden in 1984 een 
aantal als zeer essentieel beschouwde 
beheersmaatregelen uitgevoerd wor
den, waarmee tevens een aantal voor 
het vleermuizenbestand negatieve 
maatregelen uit 1 9 6 3 / 1 9 6 4 ' ( D A A N , 
1967) ongedaan gemaakt werden. 

De vraag is nu of na 4 jaar, in welke 
geringe mate dan ook, al enige effec
ten van deze beheersmaatregelen 
merkbaar z i jn op het gebruik van de 
groeve door de aangetroffen vleer
muissoorten en op de aantallen in het 
licht van de bestandsontwikkeling se
dert 1 9 4 1 . 

Nader uitgewerkt, kunnen daartoe de 

volgende vragen geformuleerd wor
den: 

a. De gevolgen van de negatieve 
maatregelen in 1 9 6 3 / 1 9 6 4 werden 
door D A A N (1967) bestudeerd voor 
wat betreft het effect op het vleermui
zenbestand. Doen zich de effecten van 
toen nu in omgekeerde volgorde voor? 

b. In tegenstelling tot andere groeven 
wordt in de Geulhemergroeve geen 
toename geconstateerd van het aantal 
overwinterende vleermuizen. Daaren
tegen is het verloop van de aantallen in 
de tijd erg gri l l ig. De vraag doet zich 
voor in hoeverre de weersomstandig
heden buiten de groeve hierop van in
vloed z i jn . Hiermee wordt naast het re
gionale klimaat van Zuid-Limburg voor
al bedoeld de verschillen in micro
klimaat van de groeve-ingangen, bij
voorbeeld: open wanden, met bos be
groeid voorgebied, holle weg, expos i 
tie etc. Het is niet onmogelijk dat de 
ene groeve daardoor "k l imaatsgevoe-
l ige r " is dan de andere. 

c. De Stichting Rotswoning organiseert 
jaarli jks tijdens de Kerstdagen een 
Kerst-mis voor belangstellenden in de 
voormalige kapel in de groeve. Deze 
missen worden jaarli jks door een toe
nemend aantal bezoekers bijge
woond, inmiddels enkele duizenden 
per kerstperiode. Het bezoek vindt 
echter plaats op een moment dat de 
vleermuizen in winterslaap z i jn . Z i jn er 
effecten van verstoring op vleermuizen 
merkbaar? 

d. Gez ien het verschijnsel van " interne 
migrat ie" ( K U I P E R S et al . , 1 9 7 0 en 

D A A N et ai, 1968) wordt de vraag 
gesteld in welke periode van de w in 
terslaap het vleermuizenbestand het 
best geïnventariseerd kan worden 
waarbi j het niet alleen gaat om het 
vaststellen van de maximale aantallen, 
maar ook om de bestandsontwikkelin
gen te volgen. 

e. Ten slotte wordt de vraag gesteld 
hoe de verschillende soorten, wat be
treft verspreiding, de groeve gebrui
ken. 



DE GEULHEMERGROEVE -
KENSCHETS EN 
BEHEERSMAATREGELEN 

De Geulhemergroeve is een grote on
deraardse kalksteengroeve in de ge
meente Valkenburg aan de Geul ten 
noorden van het dorp Berg en Terbl i j t . 
De hoofdingang bevindt zich in de hel
ling van het droogdal vanaf Berg naar 
het Geuldal en is op het westen geëx
poneerd. Inwendig bestaat de groeve 
uit een netwerk van ongeveer 2 m hoge 
gangen die 2-4 m breed z i jn . De rich
ting van de exploitatie van de groeve 
was ongeveer noord-zuid (figuur 1 ) 
waarbi j naar het zuiden gaand een 
lichte stijging merkbaar is. 
Oostel i jk van de Geulhemergroeve ligt 
de veel lager in het Geuldal gelegen 
Koepelgroeve die in het begin van de 
20e eeuw door een sterk hellende 
gang verbonden werd met de Geulhe
mergroeve. Hierdoor ontstond tevens 
een luchtstroming van/naar de Geulhe
mergroeve, afhankelijk van de verticale 
temperatuurzonering in het Geuldal. 
Naast de beide hoofdingangen van 
deze groeven was er bovendien nog 
sprake van een viertal kleinere toegan
gen tot het groevesysteem. Bovendien 
werd in de vijftiger jaren in de Geulhe
mergroeve ten behoeve van champig
noncultuur voor de ventilatie een lucht-
schacht geboord (zie overigens: 
D A A N , 1 9 6 7 ) . 

Als gevolg van het beëindigen van ont
ginningswerkzaamheden (blokbreken) 
werd in 1 9 6 3 de Geulhemergroeve 
geheel gesloten. Daartoe werd de 
hoofdingang met een hek afgesloten 
en werden de andere ingangen dicht 
gemetseld. In verband met de in ge-
bruikname van de Koepelgroeve ten 
behoeve van de champignoncultuur, 
werd in 1 9 6 4 ook de verbindingsgang 
met de Geulhemergroeve met een 
poort afgesloten. 
Ook in de Geulhemergroeve vond 
champignoncultuur plaats, echter 
slechts gedurende de periode 
1 9 5 7 / 1 9 6 1 . 
Zoa l s vermeld, vond naar aanleiding 
van N 7 0 , de verhuur plaats van de 
groeve aan het Staatsbosbeheer, ech
ter met uitzondering van het hoofdin
gangsgedeelte, inclusief de voormali
ge kapel, die verhuurd werd aan de 
Stichting de Rotswoning. Deze stichting 
heeft als doel cultuur- en natuuraspec-
ten van de groeve te conserveren en 
daar bekendheid aan te geven. Vanaf 
1 9 7 3 werden daartoe de kerst-missen 
in de herontdekte kapel opnieuw geïn
troduceerd die jaarl i jks worden be

zocht door een toenemend aantal be
zoekers, inmiddels opgelopen tot enige 
duizenden. 
Aanvankelijk werden ter beschutting 
van de bezoekers plastic gordijnen op
gehangen om tocht in het gebied ron
dom de kapel te voorkomen. N a over
leg met het Staatsbosbeheer werden 
deze gordijnen in 1 9 7 8 echter weer 
verwi jderd, om ongewenste verande
ringen in de luchtcirculatie en tempera
turen voor de overwinterende vleermui
zen te voorkomen. 
O p grond van het actieplan groevebe-
heer ( B O S S E N B R O E K , 1982) werden uit
eindelijk in goed overleg met alle parti j
en in 1984 een aantal vergaande be
heersmaatregelen uitgevoerd: 
— de champignoncultuur in de Koepel
groeve werd beëindigd; die in de aan
grenzende Studentengroeve, die oor
spronkelijk één geheel vormde met de 
Koepelgroeve, echter niet; 
- toegang tot het groevestelsel via de 
Studentengroeve werd onmogelijk ge
maakt door het plaatsen van een muur; 
— de voormalige neveningangen van 
de Koepelgroeve werden zodanig her
steld, dat alleen vleermuizen hier nog 
toegang hebben, door middel van be
tonnen muren met vliegopeningen; 
- de poort in de gang naar de Geul -

GEULDAL 

hemergroeve werd afgebroken, zodat 
er weer een luchtstroom vice-versa mo
gelijk werd; 
- de oorspronkeli jke neveningang in 
de Geulhemergroeve bij de Geulhe-
merweg werd toegankelijk gemaakt 
voor vleermuizen; 
- de grens van de belangensferen van 
de Stichting de Rotswoning en het 
Staatsbosbeheer werd bepaald door 
het plaatsen van een 2-tal half-open 
muurtjes, alsmede een afsluitbaar hek 
tussen voorste en achterste deel waar
bij over en weer goede afspraken over 
het gebruik van de groeve werden 
gemaakt. 

A l met al heeft zich een inmiddels voor 
alle betrokken partijen vooralsnog be
vredigende beheerssituatie ontwikkeld. 
De hoop is dat dit een positieve invloed 
zal hebben op de bestandsontwikke
ling van de overwinterende vleermui
zen. 

MATERIAAL EN METHODE 

M e t uitzondering van de jaren 1 9 5 1 , 
1952 , 1 9 6 8 , 1 9 6 9 , 1 9 7 0 , 1 9 7 5 en 
1 9 7 6 is vanaf 1941 jaarl i jks omstreeks 
de jaarwissel ing het vleermuizen-
bestand van de Geulhemergroeve ge-



teld (o.a. DAAN el a/., 1 9 8 0 ) . Tot 1964 
en na 1984 werd ook de Koepelgroe
ve meegeteld. 
Vanaf 1973 zi jn de geïnventariseerde 
gegevens tevens op groeve-platte
gronden vastgelegd en opgeslagen in 
de archieven van het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer (RIN) en het Staatsbos
beheer (SBB) . 
Initiatief tot de jaarli jkse telling werd 
steeds genomen door het R I N in sa 
menwerking met het S B B en gedurende 
al die jaren met medewerking van een 
lange lijst van vr i jwi l l igers. 
T i jdens de tellingen wordt de gehele 
groeve met uitzondering van het instor-
tingsgebied in gedeelten door verschil
lende telploegjes van + 3 personen 
geïnventariseerd op de voorkomende 
vleermuizen. Vóór 1 9 7 8 werd het verre 
achterste deel van de groeve soms niet 
meegeteld. 

T e r interpretatie van de gegevens voor 
het beantwoorden van vraag d. en ten 
dele ook c. werd in 1 9 8 6 een extra tel
ling uitgevoerd op 21 februari en 9 de
cember en in 1 9 8 7 op 2 4 februari en 
1 1 december, alsmede in 1988 op 23 
februari. 

Voor de analyse van de gegevens 
werd de groeve cf. DAAN (1967) on
derverdeeld in 8 deelgebieden (figuur 
1) . Deze indeling is gebaseerd op te 

onderscheiden verschillen in micro
klimaat in de groeve (DAAN, 1 9 6 8 ) . De 
bestandsontwikkeling per onderdeel 
wordt hiermee duidelijk en daarmee 
ontstaat een eerste antwoord op vraag 
a. Voor beantwoording van vraag c. 
werd sector II verder onderverdeeld in 
5 subgebieden. 

Voor de beantwoording van vraag b. 
werd het totaal aantal vleermuizen per 
telling getoetst aan diverse klimaatsge-
gevens vanaf 1 9 5 2 . De gegevens zi jn 
afkomstig van het weerstation vl ieg
veld Beek, dat in 1952 werd opgericht. 
Getoetst werd aan de gemiddelde 
dagtemperatuur van de aan de telling 
voorafgaande perioden, te weten: 

- de gehele maand november; 
- de 1 e decade van december; 
- de 2e decade van december; 
- de 3e decade van december; 
- de 2e en 3e decade van december,-
- de hele maand december; 
- de hele maand november en de

cember; 
- de 1 e decade van januari. 

Ten slotte werden ten behoeve van 
vraagstell ing e. alle gegevens per 
soort voor wat betreft de januaritellin-
gen over de periode 1 9 7 8 t/m 1 9 8 7 
(10 jaar) gesummeerd op kaartbeeld 
samengevoegd. 

RESULTATEN 

a. In tabel I is per sector het totaal aan
tal vleermuizen vermeld alsmede het 
% van het totaal aantal in de groeve 
aangetroffen vleermuizen. De gege
vens van 1 9 6 3 t/m 1 9 6 7 zi jn ont
leend aan D A A N ( 1 9 6 7 ) , de overige 
z i jn gebaseerd op beschikbaar 
kaartmateriaal. 
Duidelijk is dat de beheersverrichtin-
gen van 1963/64 grote veranderin
gen teweeg hebben gebracht. Be
kijkt men allereerst de totaalaantal
len. Deze z i jn van een niveau van 
± 8 0 à 100 in de eerste helft van de 
zestiger jaren gezakt tot een niveau 
van omstreeks 5 0 in de zeventiger 
jaren. Om de relatieve wi jz igingen 
tussen de 8 sectoren onderling te 
kunnen vergelijken dienen dan ook 
de percentages van het totale aan
tal bekeken te worden. Allereerst 
wordt duidelijk dat de betekenis van 
sector I na 1 9 6 5 geheel is vervallen. 
N a 1984 neemt het percentage 
overwinterende dieren echter snel 
toe waarbi j ook het aantalsniveau 
van 1963 weer wordt benaderd of 
overschreden. Sector II vertoont 
nauweli jks wi jz igingen in de percen
tages van de totale winterbevolking 
die te maken zouden kunnen heb
ben met de verrichte beheershande
lingen. Ook in aantallen z i jn hier 

Tobe/ /. Hef per fe///ng aangetroffen aantal vleermuizen en de verdeling daarvan over de 8 sectoren. Tussen ( )-. % van het totaal. Met 
uitzondering van 1963 (15 en 16 januari) en 1971 (20 en 21 december) werden alle tellingen verricht in de eerste decade van januari. 

Sectorindeling volgens DAAN (1967) 

jaar 1 1 III IV V VI VII VIII jaar 
Koepel Hoofd Instor Oude Ingang "Schacht" Voorbij Dubbel- tot 
groeve ingang tings- Werken Geulhe- "Bottle stelsel ( = 

gebied merweg neck' 

1963 12 (16) 17 (23) 5 ( 7) 3 ( 4) 15 (20) 7 ( 9) 5 ( 7) 1 1 (15) 75 
1964 14 (14) 28 (28) 5 ( 5) 2 ( 2) 22 (22) 11 (11) 9 ( 9) 8 ( 8) 99 
1965 7 ( 9) 29 (36) 3 ( 4) 1 ( 1) 9 (11) 4 ( 5) 9 ( 11) 19 (24) 81 
1966 1 ( 1) 29 (38) 2 ( 3) 0 ( 0) 19 (25) 10 (13) 6 ( 8) 10 (13) 77 
1967 0 ( 0) 27 (46) 2 ( 4) 3 ( 5) 4 ( 7) 10 (17) 4 ( 7) 9 (15) 59 

1971 0 ( 0) 17 (29) 1 1 2) 1 ( 2) 22 (37) 6 (10) 3 ( 5) 9 (15) 59 

1973 0 ( 0) 28 (57) 2 ( 4) 1 ( 2) 10 (20) 5 (10) 1 ( 2) 2 ( 4) 49 
1974 0 ( 0) 30 (48) 1 1 2) 0 ( 0) 18 (29) 5 ( 8) 0 ( 0) 9 (14) 63 

1978 0 ( 0) 20 (51) 1 1 3) 2 ( 5) 7 (18) 5 (13) 2 ( 5) 2 ( 5) 39 
1979 0 ( 0) 19 (45) 4 1 10) 2 ( 5) 7 (17) 9 (21) 1 ( 2) 0 ( 0) 42 
1980 0 ( 0) 23 (50) 3 ( 6) 2 ( 4) 8 (17) 5 (11) 3 ( 7) 2 ( 4) 46 
1981 0 ( 0) 19 (44) 1 ( 2) 1 ( 2) 3 ( 7) 14 (33) 3 ( 7) 2 ( 5) 43 
1982 1 ( 2) 32 (53) 1 1 2) 0 ( 0) 7 (12) 13 (21) 2 j 3) 5 ( 8) 61 
1983 0 ( 0) 20 (39) 2 1 4) o ( 0) 9 (17) 13 (25) 3 ( 6) 5 (10) 52 
1984 1 ( 2) 26 (42) 5 1 8) 1 j 2) 9 (15) 12 (19) 5 ( 8) 3 ( 5) 62 
1985 6 (13) 18 (39) 0 ( 0) o ( 0) 8 (17) 2 ( 4) 6 ( 13) 6 (13) 46 
1986 2 ( 6) 21 (58) 1 ( 3) 1 ( 3) 6 (17) 2 ( 6) 1 ( 3) 2 ( 6) 36 
1987 10 (24) 18 (43) 2 1 5) 1 ( 3) 6 (14) 2 ( 5) 2 ( 5) 1 ( 2) 42 
1988 21 (36) 19 (32) 5 1 8) o ( 0) 9 (15) 1 ( 2) 1 ( 2) 3 ( 5) 59 

100%) 
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Figuur 2. Aantal vleermuizen in de eerste decade van januari in relatie tot de gemiddelde temperatuur van de daaraan voorafgaande 
maand december (a) respectievelijk de derde decade van december (b). 
Het gegevenbestand is voor deze bewerking in 4 klassen verdeeld. Aangegeven zijn het klassegemiddelde en de spreiding per klasse. 

geen noemenswaardige verschillen 
aanwezig. Hetzelfde kan gesteld 
worden voor sector I I I , die de ver
binding vormt tussen I en I I . Ook het 
gebied van de oude werken, sector 
IV, herbergt vr i jwel het vaste aantal 
winters lapers, variërend van O tot 3. 
Een duidelijker effect lijkt het sluiten 
van de ingang aan de Geulhemer-
weg in l 9 6 3 gehad te hebben op 
de aantallen van sector V. Het her
openen in 1984 heeft nog niet ge
leid tot het verwachte herstel. 
Zeer opvallend is echter dat na 
l 9 8 4 zich in sector VI een sterke te
rugval in het aantal winterbewoners 
voordoet, zowel in aantal als in per
centage van de totale winterpopu-
latie. 
Ten slotte z i jn in de sectoren VII en 
VI I I wel i swaar in aantal veranderin
gen opgetreden, in de percentages 
z i jn geen duidelijke verschuivingen 
ontstaan. De veranderingen lopen 
parallel aan het totale bestandsver
loop van de groeve. 
Conclusie vraag a: 
Hoewel de periode van 4 jaar na 
herstel van de vroegere luchtcircula-
tie in de groeve te kort is om een dui
delijk beeld te verkri jgen, lijken zich 
de processen na 1963/64 in omge
keerde volgorde te voltrekken. Dit 
verschijnsel doet zich het duidelijkst 
voor in sector I. 

b. U i t de bewerking van de verzamel
de klimaatsgegevens volgt dat het 
aantalsverloop van de vleermuizen 
geteld in de eerste week van januari 
een correlatie vertoont met de ge
middelde dagtemperatuur van de 
voorafgaande maand december 
(fig. 2 ) . Ook is er een verband met 
de gemiddelde dagtemperatuur van 
de voorafgaande 3e decade van 
december. 
Het verband verklaart waarom de 
getelde aantallen in de tijd z o ' n 
ogenschijnlijk gri l l ig verloop verto
nen. 
Conclusie vraag b: 
Het in de eerste week van januari 
getelde aantal vleermuizen in de 
Geulhemergroeve houdt verband 
met de gemiddelde dagtemperatuur 
van de voorafgaande maand de
cember. 

c. De gegevens van sector II waarin 
onder meer de kapel is gelegen z i jn 
onderverdeeld over 5 deelgebied
jes (figuur 3) en weergegeven in ta
bel I I . Verwacht werd dat in de 3 
drukst bezochte deelgebiedjes, te 
weten I I -2 , I I-3 en I I -4, tijdens de 
kerstperiode veranderingen onder 
invloed van het toenemend aantal 
bezoekers zou z i jn te constateren. 
Hierbi j dient vermeld te worden dat 
de deelgebiedjes l l - l en I I-5 niet 

voor publiek z i jn opengesteld. U i t 
de tabel blijkt dat in de sectoren I I -2 , 
I I -3 en I I -4 zowel in aantal als in per
centages geen interpreteerbare ver
anderingen zi jn te constateren. In 
l l - l en I I -5 doen zich slechts geringe 
veranderingen voor. Het is echter 
zeer onwaarschijnli jk dat deze te 
maken hebben met het recreatieve 
gebruik. 

Figuur 3. Verdeling van sector II in 5 
deelgebiedjes. 



Tabel II. Verdeling van hel in de eerste decade van januari aangetroffen aantal vleermuizen in sector II over 5 deelgebiedjes. Tussen 
( ) : % van totaal in sector II. Tussen ( ) in sector II: percentage van het totaal aantal vleermuizen in de groeve. 

Deelgebieden in sector II 

Jaar 1 2 3 4 5 
Niet toe Kapel Stands- Gang naar Niet toe Tot. aant. Tot. aant. 
gankelijk oranje rotswoning gankelijk vleermuizen vleermuizen 
voor galerie voor in sector in de groeve 
publiek publiek II (= 100%) 

1973 4 (14) 2 ( 7) 5 18) 10 (36) 7 (25) 28 (57) 49 
1974 4 (14) 1 ( 4) 0 0) 16 (57) 7 (25) 28 (44) 63 

1978 9 (47) 2 (11) 1 5) 1 ( 5) 6 (32) 19 (49) 39 
1979 3 (20) 4 (27) 0 0) 6 (40) 2 (13) 15 (36) 42 
1980 1 ( 5) 5 (25) 1 5) 6 (30) 7 (35) 20 (44) 46 
1981 1 ( 5) 5 (26) 2 11) 7 (37) 4 (21) 19 (44) 43 
1982 4 (13) 3 (10) 3 10) 14 (45) 7 (23) 31 (51) 61 
1983 5 (25) 2 (10) 1 5) 10 (50) 2 (10) 20 (39) 52 
1984 3 (14) 4 (18) 2 9) 10 (46) 3 (14) 22 (36) 62 
1985 2 (11) 1 ( 6) 0 0) 12 (67) 3 (17) 18 (39) 46 
1986 4 (20) 5 (25) 0 0) 6 (30) 5 (25) 20 (56) 36 
1987 0 ( 0) 1 ( 6) 2 12) 9 (53) 5 (29) 17 (41) 42 
1988 2 (11) 3 (16) 2 11) 9 (47) 3 (16) 19 (32) 59 

Tabel III. Het aantal vleermuizen, aangetroffen in de 8 sectoren van de groeve en gedurende enkele tellingen, verspreid over het winter
seizoen. Tussen ( j : % van het totaal aantal waargenomen vleermuizen. 

Sectorindeling volgens DAAN (1967) 

Datum 1 1 III IV V VI VII VIII 
Koepel Hoofd Instor Oude Ingang "Schacht" Voorbij Dubb« «I- tok 
groeve ingang tings- Werk sn Geulhe- "Bottle stelsel ( = 

gebied merweg neck' 

03-01-86 2 ( 6) 21 (58) 1 ( 3) 1 ( 3) 6 (17) 2 ( 6) 1 ( 3) 2 ( 6) 36 
21-02-86 10 (17) 39 (67) o ( 0) o ( 0) 7 (12) 2 ( 4) o ( 0) 0 ( 0) 58 

09-12-86 8 (18) 16 (35) 5 ( o ( 0) 6 (13) 3 ( 7) 6 (13) 2 { 4) 46 
06-01-87 10 (24) 18 (43) 2 ( 5) 1 ( 3) 6 (14) 2 ( 5) 2 ( 5) 1 ( 2) 42 
24-02-87 16 (22) 39 (53) 2 ( 3) o ( 0) 13 (18) 1 ( 1) 2 ( 3) 0 ( 0) 73 
11 -12-87 15 (34) 13 (30) 4 ( 9) - ( 0) 7 (16) 1 ( 2) 3 ( 7) 1 ( 2) 44 
06-01-88 21 (36) 19 (32) 5 ( 8) o ( 0) 9 (15) 1 ( 2) 1 ( 2) 3 ! 5) 59 
23-02-88 18 (29) 26 (42) 4 ( 6) - ( 0) 10 (16) 1 ( 2) 2 ( 3) 1 ( 2) 62 

Conclusie vraag c: 
Het drukke recreatieve bezoek ti j
dens de kerstdagen is niet merkbaar 
in het aantal vleermuizen in de 
eerste week van januari daaropvol
gend. 

d. Het verschijnsel van interne migratie 
werd getoetst door middel van en
kele extra tellingen in december en 
februari en is samengevat in tabel 
I I I . D A A N et al. (1968) constateert 
gedurende het winterseizoen een 
duidelijke verschuiving in de ver
spreiding van de vleermuizen in de 
groeve. Is het aandeel van het ach
terste deel van de groeve (sectoren 
VI I en VI I I) aan het begin van het 
seizoen relatief hoog (de aantallen 
blijven gering), in de loop van het 
winterseizoen verschuift dit beeld 

richting uitgang. Het aandeel van 
beide sectoren loopt daarbij tot bij
na 0 terug. 
Opval lend daarbij is dat de tell in
gen in februari (veel) hogere aantal
len vleermuizen te z ien geven dan in 
de eerste week van januari. Het ligt 
dan ook voor de hand te veron
derstellen dat het februaribeeld 
meer inzicht geeft in de betekenis 
van de Geulhemergroeve voor het 
aantal soorten vleermuizen en de 
aantallen per soort dan de telling in 
de eerste week van januari. 

Conclusie vraag d: 
Een vleermuizentelling in de tweede 
helft van februari geeft meer inzicht 
in soorten en aantallen vleermuizen 
die de groeve als overwinterings
plaats gebruiken. 

e. Voor de periode 1 9 7 8 t/m 1 9 8 7 zi jn 
alle inventarisatiegegevens uit de 
januari-tellingen gesummeerd weer
gegeven in figuur 4 a t/m g. 
Uitgaande van de temperatuurzo-
nering ( D A A N , 1968) kunnen uit de
ze figuren de volgende conclusies 
getrokken worden: 
In de gradiënt van koud (ingangsge
deelte) naar warm (achterin de 
groeve) groeperen de soorten zich 
als volgt: 
" k o u d " a. Grootoorvleermuis 

b. Baardvleermuis 
c. Waterv leermuis 
d. Franjestaartvleermuis 
e. Meervleermuis 
f. Vale vleermuis 

" w a r m " g. Ingekorven vleermuis. 
Een tweede conclusie is dat vr i jwel 
alle soorten geconcentreerd voor-



Al PLECOTUS AURITUS 
- GEWONE GROOTOORVLEERMUIS -

Gl MYOTIS EMARGINATUS 
- INGEKORVEN VLEERMUIS -

Figuur 4 a t/m g. Alle vindplaatsen van de 
genoemde soorten vleermuizen, aangetrof
fen tijdens de in de eerste decade van janu
ari gehouden vleermuisinventarisaties over 
de jaren 1978 t/m 1988 gesummeerd. 

B) MYOTIS MYSTACINUS 
- BA ARD VLEERMUIS -

komen in de sectoren I, I I , V en V I . 
De sectoren I I I , IV, VII en VII I dragen 
nauweli jks bij aan de verspreiding 
met uitzondering van de ingekorven 
vleermuis die juist deze sectoren lijkt 
te preferen. 
Conclusie vraag e: 
Van de 7 voorkomende vleermuis
soorten houden 6 soorten zich bij 
voorkeur op in de ingangsgedeelten 
van de groeven of in die delen die 
daar tamelijk direct aan grenzen. 
Het veel grotere weinig bezochte 
deel is echter voor 1 soort, de Inge
korven vleermuis, van groot belang. 

DISCUSSIE 
Uit de resultaten van de sectoranalyse 
blijkt inderdaad qua aantal een veran
dering te ontstaan die lijkt op herstel 
van de situatie van vóór 1 9 6 4 . Voor lo
pig dient echter nog enkele jaren ge
wacht te worden voordat een duideli j
ker antwoord op de gestelde vraag ge
geven kan worden. 
W e l kan men zich afvragen hoe de 
verschillende soorten ten opzichte van 
het totale aantal per telling aangetrof
fen individuen, toe- of afnemen. De ge
gevens daartoe z i jn gegroepeerd in ta
bel IV. 

O MYOTIS DAUBENTONU 
- WATERVLEERMUIS -

Duidelijk is dat de aantallen bepaald 
worden door de Watervleermuis en de 
Baardvleermuis, zoals dat ook elders 
het geval i s . Opvallend is de toename 
in % van de Franjestaart, terwij l alle an
dere soorten z i jn afgenomen. De Kleine 
hoefi jzerneus is zel fs sedert 1 9 6 7 ge
heel verdwenen. Bij herstel van de s i tu
atie van vóór 1964 zal de bijdrage dan 
ook allereerst verwacht mogen worden 
van de eerstgenoemde 3 soorten. Bij 
het gesignaleerde herstel van sector I is 
dit met uitzondering van de franjestaart 
dan ook het geval. 
Uiteraard wordt gehoopt dat ook an
dere soorten zich zul len gaan herstel
len. Gez ien de ontwikkelingen in ande
re groeven (DE G R O O D , 1 9 8 4 ; 1985) 
mag dit wellicht verwacht worden voor 
onder andere de Vale vleermuis. De 
Grootoorvleermuis is een te onzekere 
soort die bij de minste weersverande
ringen kan komen of gaan (mondelinge 
med. W . Vergoossen), zelfs midden in 
de winter. 
Het verband met de gemiddelde dag
temperatuur over de maand december 
mag dan wel een verklaring zi jn voor 
het gri l l ig verloop van de gevonden 
aantallen in januari, ze geeft géén ver
klaring voor het feit dat de Geulhemer
groeve in aantalsontwikkeling achter 
blijft bij andere grote groeven. Boven-



Dl MYOTIS NATTERERI 
- FRANJESTAART -

MYOTIS DASYCNEME 
- MEERVLEERMUIS -

MYOTIS MYOTIS 
-VALE VLEERMUIS-

Tabel IV. Aantalsontwikkeling van de in de periode 1963 t/m 1988 aangetroffen soorten vleermuizen. Tussen ( j : % van het totale aantal. 
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1963 20 (27) 18 (24) 10 (13) 4 ( 5) 7 ( 9) 6 ( 8) 2 3) 8 11) 0 ( 0) 75 luchringangen afgedicht 
1964 30 (30) 28 (28) 14 (14) 3 ( 3) 10 (10) 10 (10) 1 D 3 3) 0 ( 0) 99 verbinding met koepel 

verbroken 
1965 14 (17) 24 (30) 13 (16) 5 ( 6) 5 ( 6) 13 (16) 3 4) 4 5) 0 ( 0) 81 
1966 11 (14) 21 (27) 21 (27) 3 ( 4) 5 ( 7) 8 (10) 2 3) 6 8) 0 ( 0) 77 
1967 15 (25) 14 (24) 9 (15) 2 ( 3) 7 (12) 8 (14) 1 2) 3 5) 0 ( 0) 59 

1971 32 (54) 16 (27) 2 ( 3) 0 ( 0) 2 ( 3) 3 ( 5) 1 2) 0 0) 3 ( 5) 59 status vleermuisreservaat 

1973 13 (27) 16 (33) 9 (18) 3 ( 6) 1 ( 2) 5 (10) 2 4) 0 0) 0 ( 0) 49 introductie kerstmissen 
1974 29 (46) 18 (29) 2 ( 3) 5 ( 8) 1 ( 2) 6 (10) 1 2) 0 0) 1 ( 2) 63 

1978 8 (21) 15 (39) 4 (10) 3 ( 8) 2 ( 5) 3 ( 8) 1 3) 0 0) 3 ( 8) 39 
1979 16 (38) 9 (21) 2 ( 5) 3 ( 7) 4 (10) 3 ( 7) 1 2) 0 0) 4 (10) 42 
1980 18 (39) 13 (28) 2 ( 4) 2 ( 4) 1 ( 2) 1 ( 2) 0 0) 0 0) 9 (20) 46 
1981 18 (42) 10 (23) 0 ( 0) 1 ( 2) 4 ( 9) 2 ( 5) 0 0) 0 0) 8 (19) 43 
1982 19 (31) 11 (18) 4 ( 7) 6 (10) 5 ( 8) 2 ( 3) 3 5) 0 0) 11 (18) 61 
1983 23 (44) 12 (23) 3 ( 6) 5 (10) 3 ( 6) 2 ( 4) 1 2) 0 0) 3 ( 6) 52 
1984 22 (36) 13 (21) 3 ( 5) 9 (15) 6 (10) 3 ( 5) 0 0) 0 0) 6 (10) 62 luchtcirculatie hersteld 
1985 14 (30) 16 (35) 2 ( 4) 6 (13) 5 (11) 0 ! 0) 1 2) 0 0) 2 ( 4) 46 
1986 18 (50) 9 (25) 1 ( 3) 2 ( 6) 3 ( 8) 0 ( 0) 0 0) 0 0) 3 ( 8) 36 
1987 21 (50) 9 (21) 3 ( 7) 5 (12) 0 ( 0) 1 ( 2) 0 0) 0 0) 3 ( 7) 42 
1988 23 (39) 15 (25) 0 ( 0) 7 (12) 1 ( 2) 2 ( 3) 0 0) 0 0) 1 1 (19) 59 



Tobel V. Verdeling van het in sector II aangetroffen aantal vleermuizen over 5 deelgebiedjes en verspreid over het winterseizoen. Tussen 
( ) : % van totaal in sector II. Tussen ( ) in sector II: % van het totaal aantal vleermuizen in de groeve. 

Deelgebieden in sector II 

Datum 
1 

Niet toe
gankelijk 
voor 
publiek 

2 
Kapel 

3 
Stands-
oranje
galerie 

Gang naar 
rotswoning 

5 
Niet toe
gankelijk 
voor 
publiek 

Tot. aantal 
vleermuizen 
in sector 

Tot. aantal 
vleermuizen 
in de groeve 
[* 100%) 

03-01-86 4 (20) 5 (25) 0 ( 0 ) 6 (30) 5 (25) 20 (56) 36 
21-02-86 4 (11) 5 (14) 3 ( 8 ) 19 (53) 5 (14) 36 (62) 58 

09-12-86 2 (13) 3 (19) 2 (13) 3 (19) 6 (38) 16 (35) 46 
06-01-87 0 ! 0) 1 ( 6) 2 (12) 9 (53) 5 (29) 17 (41) 42 
24-02-87 1 ( 3) 5 (14) 3 ( 8) 24 (65) 4 (11) 37 (51) 73 
11-12-87 4 (30) 2 (15) 2 (15) 2 (15) 3 (23) 13 (30) 44 
06-01-88 2 (11) 3 (16) 2 (11) 9 (47) 3 (16) 19 (32) 59 
23-02-88 2 ( 8) 4 (15) 15 (58) 4 (15) 1 ( 4) 26 (42) 62 

dien zou een vergeli jkbaar onderzoek 
uitgevoerd moeten worden bij andere 
grote groevestelsels om te bezien in 
hoeverre deze onderling afwijken. Dit 
zou dan vervolgens gegevens kunnen 
opleveren over verschillende ' ' ingangs
k l imaten" . 

Gez ien de meer gespreide telling in de 
seizoenen 1 9 8 5 / 8 6 , 1 9 8 6 / 8 7 en 
1 9 8 7 / 8 8 (tabel IV) bestaat er het ver
moeden dat in de Geulhemergroeve 
zich een " v e r b o r g e n " aantal vleermui
zen bevindt dat zo ver in spleten en 
hoekjes is weggekropen dat ze (hartje 
winter) in januari niet opgemerkt wor 
den ( P U N T et a/., 1 9 6 4 ) . Hoewel D A A N 
( 1 9 6 8 ) en V. N I E U W E N H O V E N ( 1 9 5 6 ) 

stellen, dat gedurende strenge winters 
vleermuizen wel eens verkassen van 
kleine schuilplaatsen naar grote, méér 
tegen de vrieskou gewapende plaat
sen, is het grote verschil tussen de 
januari- en februaritelling echter van 
dien aard, dat daarmee de toename 
niet te verklaren is . Bovendien zou ook 
wel eens van het omgekeerde effect 
sprake kunnen zi jn in warmere winters. 
In februari is echter reeds een verschui
ving opgetreden richting uitgang. Het 
lijkt logisch dat ook de goed verstopte 
dieren in dit proces deelnemen en dat 
er minder behoefte bestaat om na de 
verplaatsing richting uitgang diep weg 
te kruipen. Een en ander zou het " v e r 
b o r g e n " aantal meer zichtbaar maken 
en een reëler beeld van de aantallen 
geven. 

Indien besloten zou worden, hetgeen 
hier bepleit wordt, om de Geulhemer
groeve voortaan in februari te gaan tel
len (medio februari) dient tevens over
wogen te worden de sectoren VII en 
VII I niet meer in de inventarisatie te be
trekken. Gez ien de beschikbare mens
kracht en tijd in die periode en de vr i j 

we l tot 0 teruggebrachte bijdrage van 
deze sectoren aan het totaal-aantal, 
kan ze gevoeglijk overgeslagen wor
den. 
De invloed van het recreatief gebruik 
van de kapel en haar omgeving gedu
rende de kersttijd lijkt niet van invloed 
te z i jn op de aantalsontwikkeling, ook 
niet als men gedurende het seizoen 
naar de gegevens kijkt (tabel V). 
Omdat lange termijn-effecten echter 
moeilijk te voorspellen z i jn , lijkt het ge
wenst de invloed van het gebruik niet te 
vergroten (VOUTE, 1 9 8 0 ) , dat wi l zeg
gen niet verder uit te strekken naar an
dere delen van het door de Stichting de 
Rotswoning gehuurde deel en niet nd 
de kerstperiode! 
Door de vergrote risico-spreiding die 
na 1 9 8 4 is ontstaan mag echter tevens 
verwacht worden dat zich op termijn 
een wat grotere spreiding van de aan
tallen over de diverse ingangsgedeel
ten zal voltrekken, hetgeen mogelijk ef
fecten van het kapelgebruik verder za l 
dempen. 
De eindconclusie van de vorenstaande 
analyse is dan ook, dat alle condities 
voor een goed overwinteringsbiotoop, 
voor zover bekend, in de Geulhemer
groeve aanwezig z i jn , en dat voorals
nog de ontwikkelingen op de voet ge
volgd moeten worden om een goede 
interpretatie en evaluatie mogelijk te 
maken. Bovendien kan gesteld worden 
dat zolang het netwerk van het gan
genstelsel z ich maar niet wi j z igt , met 
andere woorden zolang het groevekli
maat maar niet structureel verandert, 
permanente vormen van menselijk ge
bruik weinig invloed hebben op het 
aantal overwinterende vleermuizen, 
waar het relatief grote gangenstelsels 
betreft. 
Het woord is aan de vleermuizen!!! 
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JAARVERSLAG 
STICHTING HERPETOLOGISCHE STUDIEGROEPEN 

1987 

In 1 9 8 7 had de Stichting Herpetolo
gische Studiegroepen zeven provin
ciale afdelingen in Neder land, te 
weten Limburg, Noord-Brabant, 
Gelderland, Utrecht, Zeeland, 
Noord-Hol land en Zu id-Hol land. 
Door de leden werden wederom tal 
van activiteiten op het gebied van 
inventarisatie, onderzoek en educa
tie met betrekking tot amfibieën en 
reptielen uitgevoerd. In dit jaar
verslag worden de waarnemings-
gegevens over 1 9 8 Z op uurhokba-
s is (5x5 km) gepresenteerd. Naast 
deze verspreidingskaarten, die ver
gezeld gaan van een zwart/wit foto 
van de betreffende soort, bevat het 
jaarverslag een lijst met de soorten 
amfibieën en reptielen per gemeen
te. In een apart hoofdstuk staan de 
activiteiten per provinciale afdeling 
kort samengevat. Een belangrijk 
deel van het jaarverslag wordt in
genomen door artikelen over onder
zoek aan de herpetofauna: 

Hoofdstuk 4: De Gewone pad (ßu-
fb bufb L.) in het Krananbroek (Echt, 
L ) . 
Hoofdstuk 5: Bedreigde uitheemse 
amfibieën en reptielen: — een be
dreiging voor de inheemse herpeto
fauna ?? — 
Hoofdstuk 6: Voorkomen en ver
spreiding van amfibiesoorten in 
Noord-L imburg. 
Hoofdstuk 7: Beschermingsplan 
voor de Boomkikker en Knoflookpad 
in Noord-Brabant. 
Hoofdstuk 8: De herpetofauna van 
het Rijk van Ni jmegen Zu id . 
Hoofdstuk 9: Herpetofauna en in
tensieve veehouderij in Gelderland. 
Hoofdstuk 10: De Kamsalamander 
in het Gooi in 1 9 8 7 . 
Hoofdstuk 11 : Aanbevelingen voor 
het beheer van potentiële Ring-
slanggebieden. 
Hoofdstuk 12: Amfibieën in vee
drinkputten in Weste l i j k Zeeuws-
Vlaanderen. 
Het jaarverslag wordt afgesloten 
met een literatuurlijst en een lijst met 
waarnemers die in 1 9 8 7 de in totaal 
6 6 8 7 waarnemingen in de genoem
de provincies hebben verzameld. 

Verspreiding van de herpetofauna 
in Limburg. Noord-Brabant, 

Gelderland, Utrecht, Zeeland, 
Noord-Holland en Zuid-Holland 

1987 
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Deze uitgave is te bestellen door f 17,50 ( + f 4 , 5 0 porto) over te maken op 
giro 429851 t.n.v. Publicatiebureau Natuurhistorisch Genootschap, 
Groenstraat 106, Melick o.v.v. Jaarverslag HS 87 (voor leden van het Na
tuurhistorisch Genootschap in Limburg en de Herpetologische Studiegroepen 
bedraagt de prijs f 12,50 + f 4,50). 



ACTIVITE I TEN V A N H E T N A T U U R H I S T O R I S C H G E N O O T S C H A P IN L IMBURG 

Aankondigingen voor deze rubriek dienen uiterlijk de 15e van de maand voorafgaande aan 
die waarin de aktiviteiten plaatsvinden schriftelijk bij de redaktie te zijn aangemeld. 

DONDERDAG 3 NOVEMBER organiseert Kring Maastricht weer een "varia-avond" waar
op de leden verslag kunnen doen van hun waarnemingen in de vorm van mededelingen, vra
gen, het tonen van naturalia of dia's. Zi j die van plan zijn een langere diaserie te laten zien 
worden verzocht van te voren kontakt op te nemen met de voorzitter van de Kring, adres 
zie hiernaast. De bijeenkomst begint om 20 uur in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. 

VRIJDAG 4 NOVEMBER is er een bijeenkomst van de Herpetologische Studiegroep 
Limburg. Na een huishoudelijke vergadering zullen de heren Van de Rijst en Lamberts een 
voordracht houden over het door hen verrichte onderzoek aan de Adder (Vipera beri/sj op 
de Hoge Veluwe. De lezing zal worden toegelicht met dia's. Verder zal het Jaarverslag 
over 1987 worden gepresenteerd. Zie voor een nadere omschrijving hiervan de binnenzijde 
van het omslag. De bijeenkomst wordt gehouden in de Oranjerie te Roermond en begint om 
20 uur. ledereen is welkom. 

MAANDAG 7 NOVEMBER zal de heer D. Th. de Graaf voor Kring Heerlen een voordracht 
houden onder de titel "Maretakken dichtbij en verder weg" . Spreker zal aan de hand van 
dia's een indruk geven van de familie waartoe de ons bekende Maretak (Viscum album 
subsp. album) behoort, de familie der Loranthaceae waartoe zo'n 40 geslachten en ruim 
1400 soorten behoren. De bijeenkomst wordt gehouden in Multifunctioneel Centrum 't Leie
hoes, Limburgiastraat 36 te Heerlen (Schaesbergerveid) en begint om 20 uur. ledereen is 
welkom. 

DINSDAG 8 NOVEMBER is er weer een bijeenkomst van de Spinnenwerkgroep Limburg. 
Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, aanvang 19 
uur. Niet-leden van de werkgroep wordt gevraagd indien zij belangstelling hebben vooraf 
kontakt op te nemen met de sekretaris van de werkgroep. 

W O E N S D A G 9 NOVEMBER komen leden van de Vlinderstudiegroep bijeen in het Natuur
historisch Museum Maastricht, aanvang 20 uur. 

W O E N S D A G 9 NOVEMBER is er weer een bijeenkomst van de Beheergroep voor de com
puter van het Genootschap. De bijeenkomst begint om 20 uur in het kantoor van het 
Genootschap. 

W O E N S D A G 23 NOVEMBER is er weer een bijeenkomst van de Plantenstudiegroep in het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht. Deze bijeenkomst begint om 20 uur en iedereen is 
welkom. 

VRIJDAG 25 NOVEMBER komen leden van de Zoogdierenwerkgroep bijeen in het Natuur
historisch Museum Maastricht. De bijeenkomst begin om 20 uur en iedereen is welkom. 

DINSDAG 29 NOVEMBER is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van 
het Genootschap. De vergadering wordt gehouden in het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht, aanvang 19.45 uur. Agendapunten uiterlijk 15 november inleveren bij de 
secretaris. Secretarissen van studie- en werkgroepen wordt verzocht hun eventuele 
financiële wensen voor de komende jaren (grote activiteiten of omvangrijke publicaties 
— zowel "eigen publicaties" als omvangrijke bijdragen in het Maandblad of in de Reeks 
Publicaties- of aanschaffingen) ook uiterlijk 15 november aan de secretaris kenbaar te maken. 

W O E N S D A G 30 NOVEMBER is er weer een bijeenkomst voor leden van de Studiegroep 
Onderaardse Kalksteengroeven. De bijeenkomst wordt gehouden in het Natuurhistorisch 
Museum Maastricht en begint om 20 uur. 

DONDERDAG 1 DECEMBER zal Kring Maastricht de blik naar boven richten en aandacht 
besteden aan het grootste natuurgebied, de ruimte boven onze dampkring. De heren Jon
gen en Vaessen zullen in hun voordracht ook ingaan op de aktiviteiten van de amateur
astronomen in Limburg. 
De bijeenkomst wordt gehouden in het Natuurhistorisch Museum Maastricht en begint om 
20 uur. ledereen is welkom. 

MAANDAG 12 DECEMBER organiseert Kring Heerlen weer een bijeenkomst in Multifunctio
neel Centrum 't Leiehoes, Limburgiastraat 36 te Heerlen (Schaesbergerveid). Deze avond 
zal de heer B. Verstappen een voordracht houden over vlinders. Meer informatie over deze 
voordracht, die om 20 uur begint, treft u aan in het volgende Maandblad. 

DINSDAG 13 DECEMBER is er weer een bijeenkomst van de Spinnenwerkgroep Limburg. 
Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, aanvang 19 
uur. Niet-leden van de werkgroep wordt gevraagd indien zij belangstelling hebben vooraf 
kontakt op te nemen met de sekretaris van de werkgroep. 
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