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Levende muren. Vaak alleen door spuit
bussen opgefleurd of ontluisterd, geven 
muren meestal een saaie aanblik. Maar 
waar de natuur haar gang kon gaan en 
mensen niet ingrepen, konden echt le
vende muren ontstaan. Met name Zuid-
Limburg kent nog tal van dergelijke mu
ren met een schitterende muurflora. 
Over deze muurflora is een tentoonstel
ling ingericht in het Natuurhistorisch Mu
seum Maastricht. Zie ook de aankondi
ging op de binnenzijde van de achter
omslag. 



VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
OP 11 JUNI 1989 

Voorzitter Van Westreenen opende 
om 1 0 . 4 5 uur de Algemene Ledenver
gadering van het Natuurhistorisch Ge
nootschap in Limburg met een woord 
van welkom. Door de goede zorgen 
van penningmeester C. Adams-Kaastra 
was dit welkom al gematerialiseerd in 
koffie en vlaai voor allen die de werk-
schuur van Staatsbosbeheer in de M a 
riapeel te Helenaveen hadden kunnen 
vinden. 
Het verslag van de Algemene Leden
vergadering van 12 juni 1988 te Heer
len wordt ongewijz igd goedgekeurd, 
(zie Natuurhistorisch Maandblad 7 7 
(7/8 : 122) ) . 
O p het concept-jaarverslag 1988 van 
de waarnemend secretaris worden 
vanuit de vergadering enkele kleine 
wi jz igingen en twee aanvullingen voor
gesteld. In het vertrouwen en met het 
voorbehoud dat de (dan niet meer 
waarnemend) secretaris deze wi j z ig in
gen zal uitvoeren, wordt het jaar
verslag vastgesteld. 
Het jaarverslag van de penningmeester 
wordt ongewijz igd vastgesteld. N a 
mens het publicatiebureau wordt op
gemerkt dat de zeer gunstige resultaten 
van dit bureau voor een groot deel te 
danken z i jn aan de Zeeëgelatlas die 
kennelijk in een grote behoefte voor
z iet. 1988 mag men dus niet als een 
normjaar beschouwen. 
Ten aanzien van de begroting 1 9 9 0 
deelt de voorzitter mee dat het G e 
nootschap van de Provincie Limburg 
nog geen duidelijk uitsluitsel heeft ge
kregen over de nieuwe w i j ze van subsi
diëring. Zeer waarschijnl i jk zul len aan
zienli jke wi jz igingen in de financiële 
mogelijkheden van het Genootschap 
ontstaan. Het lijkt daarom niet z invol nu 
een begroting in te dienen die spoedig 
aangepast za l moeten worden. De ver
gadering gaat akkoord met het voor
stel de concept-begroting voor 1 9 9 0 in 
het Maandblad te publiceren nadat de 
subsidieregeling van de Provincie defi
nitief is geworden. In een extra Alge
mene Vergadering - eventueel te 
combineren met een Kringvergade
ring — zal deze dan ter goedkeuring 
aan de leden worden voorgelegd. 
De voorzitter stelt de leden gerust dat 
voorlopig de activiteiten gewoon door 
kunnen gaan. 

Daarna komt een vrij uitgebreide w i j z i 
ging in het Algemeen Bestuur aan de 
orde. 

De voorzitter deelt mee dat naast de 
twee reeds in de agenda genoemden 
zich nog drie kandidaten voor een 
bestuursfunctie hebben gemeld en dat 
het Algemeen Bestuur ook deze kandi
datuur steunt. Het z i jn de heer R. Akker
mans uit Roermond en de heren D. 
Cruysberg en W . W e e n e r uit Venlo. 
Ze l f aan de beurt van aftreden en niet 
meer als voorzitter herkiesbaar z i jnde, 
treedt voorzitter Van West reenen af. 
De heer T . Lenders heeft zich bereid 
verklaard de nieuwe voorzitter te wor
den en er z i jn geen tegenkandidaten. 
Met applaus wordt z i jn benoeming 
door de vergadering begroet. Voorz i t 
ter Lenders leidt dan de rest van de ver
gadering. Zonder hoofdelijke stemming 
worden de heren L. Hensels , P. Spreu
wenberg en F. van West reenen voor 
drie jaar herbenoemd. Met de benoe
ming van de heren R. Akkermans, D. 
Cruysberg, B. Graatsma, T . Mulder en 
W . W e e n e r wordt dan het Algemeen 
Bestuur aangevuld tot de statutair 
maximale sterkte. 

Met dit voor ogen stelt de voorzitter nu 
ook een uitbreiding van het Dageli jks 
Bestuur in het vooruitzicht, zodat het 
Algemeen Bestuur zich tot de hoofdza
ken kan beperken en ook meer kan de
legeren. N u er twee bestuursleden uit 
Venlo z i jn , verwacht hij dat Noord -
Limburg meer genootschapsgebied 
wordt. Een stap in deze richting zal ook 
z i jn dat vergaderingen van het Alge
meen Bestuur in Roermond zullen 
plaatsvinden. 
De voorzitter memoreert dan dat de 
heer D. T h . de Graaf al eerder al 
secretaris en bestuurslid is teruggetre
den en hij bedankt hem voor het veel
z i jdige en belangrijke werk dat hij met 
veel inzet voor het Genootschap heeft 
gedaan. Ook onder gewi jz igde om
standigheden zal — zo hoopt de voor
zitter - de band die van beider oor
sprong af tussen Genootschap en N a 
tuurhistorisch Museum bestaat, door 
de heer De Graaf levend bli jven. 
Ook z i jn voorganger de heer Van 
Westreenen bedankt de nieuwe voor
zitter voor de bekwame w i j ze waarop 
hij het Genootschap zes jaar heeft ge
leid. Kort samengevat: " H i j was een 
goede voorz i t te r . " 
Beide ex-leden van het Dageli jks 
Bestuur ontvangen een geschenk als 
blijk van waardering voor hun werk als 
zodanig verricht. 

Tenslotte wordt de waarnemend secre
taris de heer R. Gubbels benoemd tot 
secretaris. 
Bij de rondvraag sprak de heer H . H i l 
legers z i jn bezorgdheid uit over het 
Maandblad. De kopij stroomt niet meer 
z o gemakkelijk binnen als lange tijd het 
geval is geweest. H i j vraagt zich af of 
dit niet komt door een uit elkaar groeien 
van verschillende groeperingen die 
nogal eens eigen publicaties verzor
gen. Het Maandblad is vanouds de 
belangrijkste band tussen de leden en 
zal dat ook moeten bli jven. De voorz i t 
ter beaamt dit, zegt ook persoonlijk au
teurs te wil len benaderen en vraagt an
deren dit ook te doen. De bestaande 
afstandelijkheid zul len we moeten z ien 
weg te nemen. 

De heer Van West reenen zegt dat dit 
ook onderwerp van bespreking is in het 
Periodiek Over leg met de studiegroe
pen e.d.. Toch zal een ommekeer tijd 
vragen. 
Aansluitend hieraan spreekt de oud
voorzitter een afscheidswoord waarin 
ook hij het belang van het Maandblad 
onderstreept en het uitwaaieren van de 
belangen van de verschillende groe
pen — met gevaar van concurrentie — 
signaleert. Is het geen tijd voor een te
rugkeer naar de Genootschapsge
dachte zoals die bij de viering van het 
75- jar ig bestaan van het Genootschap 
tot bloei kwam? Verder beklemtoont 
hij, de doelstellingen van het Genoot
schap overdenkend, dat de sludie van 
de natuur voorop moet staan, hoezeer 
natuurlijk ook beleidsbeïnvloeding e.d. 
in deze tijd van belang z i jn . 
De heer Schepers dringt er op aan de 
koers die het Genootschap te gaan 
heeft, te overdenken mede in het kader 
van de samenwerking tussen de 
" G r o e n e G r o e p e n " . De voorzitter be
looft dit en sluit om precies 1 2 . 0 0 uur 
de vergadering. 

De pauze werd gebruikt voor de lunch 
en het uitwisselen van enkele vergade
raars tegen enkele wandelaars. Het 
middagprogramma bestond uit twee 
delen: 
1 . Een uiteenzetting door de heer Van 
Westreenen over de nieuwste reorga
nisatie van Staatsbosbeheer en de ge
deeltelijk daarmee samenhangende 
problematiek van het doen, het vast
leggen en het uitwisselen van waarne
mingen. 



2. Een excursie in het zuideli jk deel van 
de Mariapeel, min of meer bedoeld om 
de uiteengezette theorie in het veld te 
toetsen. 
Van het eerste deel z i jn zeker twee z a 
ken waard hier vermeld te worden: 
S B B bemoeit zich nog uitsluitend met 
alles wat zich in eigen terreinen af
speelt en de indeling naar provincies 
van de dienst is verlaten. Er z i jn nu 
veertien regio's waarvan " Z u i d - O o s t " 
het noordelijkste deel van Limburg niet 
en het zuid-oosteli jk deel van N o o r d -
Brabant wel bevat. Doel hiervan is dat 
natuurlijk samenhangende gebieden 
onder één beheer vallen. Dit geldt b.v. 
voor de Mariapeel en de Deurnese 
Peel ondanks de provinciegrens die 
hen scheidt. Ook de waarnemingen 
zullen volgens natuurlijk samenhangen

de gebied verwerkt worden. Dat heeft 
natuurlijk z i jn consequenties voor de 
vergelijkbaarheid met resultaten van in
ventarisaties die vroeger, of door an
deren, en/of met andere oogmerken 
z i jn gedaan. 
De aansluitende excursie was enigsz ins 
een illustratie van het tijdens de verga
dering gekonstateerde uiteenwaaieren 
van belangen. Het verschil tussen 
meervoudig leiderschap en anarchie is 
niet groot. Zel fs de herpetologen 
splitsten zich in tellers van Groene kik
kers in de vennen en tellers van Levend-
barende hagedissen op het droge. Dat 
de ex-voorzitter de oplossing van z i jn 
problemen omtrent objectieve karakte
risering van een terrein met het oog op 
toekomstig beheer al aangereikt heeft 
gekregen, kan niet gezegd worden. 

Maar aandacht was er zeker voor. De 
verslaggever raakte na het aanschou
wen van een rijke Zonnedauwvegeta-
tie temidden van vogelaars. W a a r n e 
mingen van Buizerd, Havik, Roodborst-
tapuit, Blauwborst en natuurlijk Boom
piepers veraangenaamden de wande
ling. Ook koekoeken en zelfs pseudo-
koekoeken lieten zich horen. Deelne
mers aan de vorige excursie in de Mar i 
apeel (1985) konden constateren dat 
terreinen die al enkele jaren begraasd 
worden royaal met Dop- en Struikheide 
begroeid z i jn . A l s behoud van de heide 
hier de doelstell ing is, een hoopvol 
teken? 

De duur van de excursie was ongeveer 
anderhalf uur en het weer was voor 
een bezoek aan de Peel voortreffelijk. 

T . T H I S S E N , 2de secretaris 

JAARVERSLAGEN OVER 1988 

VAN DE SECRETARIS 
Het ledenaantal van het Genootschap 
bedroeg op 31 december 1 9 8 8 Z 9 7 . 
Vergeleken met 31 december 1 9 8 7 
(840 leden) is er sprake van een lichte 
terugval. Het Natuurhistorisch Maand
blad werd maandelijks naar ongeveer 
9 8 0 adressen verzonden. 

O p 15 oktober vond in Amsterdam de 
officiële uitreiking plaats van de He i 
mans en Thi j sse-pr i j s 1988 (van de 
Stichting Heimans en Thi j sse-Fonds) 
aan Genootschapsl id Jan Hermans uit 
Linne. Jan is reeds jarenlang bijzonder 
aktief als beschermer van natuur en 
landschap in Limburg. Van de nood
zaak van natuurbescherming weet hij 
anderen met grote kennis van zaken op 
een bewogen wi j ze te overtuigen. H i j 
kan dan ook met recht een " n a z a a t " 
van Heimans en Th i j s se genoemd wor
den. In het kader van de prijsuitreiking 
hield prof. Westhof f een voordracht. 
Deze tekst en de dankrede van Jan 
werden gepubliceerd in het Natuurhist. 
Maandbl . 7 7 ( 1 1 ) , 1 8 2 - 1 8 5 . 

De samenstelling van het Algemeen 
Bestuur in het verslagjaar was als volgt: 
mevr. C. Adams-Kaastra (penning
meester) en de heren E . N . Blink, A .J . J . 
Broen, R .E .M.B . Gubbels (vanaf 12 ju
ni), L .G .M. Hensels , A . J . W . Lenders, 
F.J. Schepers (vanaf 1 2 juni), P. Spreu
wenberg, C.A.J . Th i s sen, F.S. Van 
West reenen (voorzitter) en de heer 
D.Th. de Graaf (secretaris) die echter 
om persoonlijke redenen voor de twee

de helft van het verslagjaar aftrad als 
secretaris en als bestuursl id. Onderge
tekende nam z i jn taken over en fun
geerde als waarnemend-secretaris. 
Het Algemeen Bestuur kwam vijf maal 
bijelkaar. Het Dageli jks Bestuur verga
derde enkele malen om de vergaderin
gen van het Algemeen Bestuur voor te 
bereiden en lopende zaken af te han
delen. In het verslagjaar werd door het 
bestuur veel aandacht besteed aan de 
financiële situatie van het Genoot
schap. Een deel van de schuld uit 1 9 8 6 
kon middels een batig saldo over 1988 
worden afgelost. In hoeverre de dras
tische ombuigingen die de gemeente 
Maastricht van plan is door te voeren in 
haar financiën en organisatie conse
quenties zul len hebben voor het G e 
nootschap. O m de financiële positie 
van het Genootschap flexibeler te ma
ken is bij de Provincie Limburg het ver
zoek ingediend om voor budgetfinan
ciering in aanmerking te mogen komen; 
een subsidie-systeem waarbi j het mo
gelijk is om (i.t.t. de huidige situatie) 
aan reservevorming te doen. 

De heer A . G . M . Koomen had ook dit 
jaar weer de ledenadministratie en de 
verzending van o.a. het Maandblad 
onder z i jn hoede. Samen met de da
mes H . van Almelo en A . M . Hel l ings en 
de heren J. Heerkens Th i j s sen, W . 
Ogg en C. Felix, die het verzendklaar 
maken van de Maandbladen voor hun 
rekening namen, werden door ge
noemde personen administratie en 
Maandblad-verzending correct ver
zorgd. 

De bemoedigende verkoopresultaten 
van het Publikatiebureau in 1 9 8 7 wer
den in het verslagjaar ruimschoots 
overtroffen. Mede dankzij de inzet van 
mevrouw M . Lenders die het publikatie
bureau leidt, steeg de omzet, vergele
ken met 1 9 8 7 , fors. 
O p 12 juni werd de Algemene Leden
vergadering gehouden. Dhr. F.J. Sche
pers en ondergetekende werden be
noemd tot bestuursl id. Het concept-
Huishoudeli jk Reglement werd na enke
le wi jz igingen vastgesteld. Publicatie 
hiervan vond plaats in Natuurhist. 
Maandbl . 7 7 ( 5 ) . 

Conform de wens van de Algemene Le
denvergadering zal publikatie van het 
redactie-jaarverslag (dat volgens de 
statuten geen goedkeuring meer be
hoeft van de Algemene Ledenvergade
ring) in het Maandblad gecontinueerd 
worden (zie elders in dit Maandblad). 
Aansluitend op de vergadering volgde 
een excursie op de Brunsummerheide, 
geleid door G . Van der Mast , met als 
thema 'natuurbeheer in de praktijk'. 
In het verslagjaar werd tweemaal (16 
maart en 2 4 mei) een Periodiek Over
leg gehouden. Deze vergaderingen 
tussen Studie/Werkgroepen, Kringen, 
Algemeen Bestuur, beheergroep com
puter en redactie werden door alle be
trokkenen als zeer positief ervaren. Er 
za l dan ook getracht worden dit over
leg jaarli jks een of tweemaal te laten 
plaatsvinden. 

Studie/Werkgroepen en Kringen w a 
ren in het verslagjaar weer uitermate 



aktief. De Limburgse natuur (onder
aardse kalksteengroeven, paddestoe
len, planten, kevers, vl inders, spinnen, 
amfibieën en reptielen, zoogdieren) 
werd weer grondig onder de loep 
genomen. 
Naas t bijeenkomsten, lezingen en ex
cursies werden enkele bijzondere akti
viteiten ondernomen. Z o organiseerde 
de Studiegroep Onderaardse Kalk
steengroeven een feestelijke bijeen
komst n.a.v. z i jn 10-jarig bestaan. 
Speciale vermelding verdient de pre
sentatie van de film "Amfibieën en 
Reptielen van L imburg" . Deze film 
werd op initiatief van de Herpetologi
sche Studiegroep gemaakt door Niek 
Frigge en Peter Kei jsers en kwam tot 
stand mede dankzij subsidies van de 
Provincie Limburg en het W e r e l d N a 
tuur Fonds Neder land. De film toont 
unieke beelden van diergedrag, bioto
pen en bedreigingen. Het Genoot
schap beoogd hiermee de bekendheid 
van de Limburgse amfibieën en reptie
len te vergroten teneinde te komen tot 
een betere bescherming van deze dier
groepen. 

Dat het Genootschap in toenemende 
mate betrokken is bij de bescherming 
van de resterende natuurwaarden in 
Limburg moge ook blijken uit de diverse 
initiatieven die in dit kader door het 
bestuur genomen werden en de ver
schillende overleggroepen waarin het 
Genootschap vertegenwoordigd i s . 
Genoemd kunnen worden: 
— aantekening bezwaar tegen enkele 
artikelen van de Keur der Water los s in 
gen van het Waterschap Roer en 
Overmaas 
— aantekening bezwaar tegen de 
plannen van de gemeente Stein om de 
Medammerweide (grenzend aan het 
Els loo-bos) te bebouwen 
— samen met het I V N werd de onge
rustheid kenbaar gemaakt aan Staats
bosbeheer t.a.v. het beheer in het na
tuurreservaat 'De Doort ' te Echt 
— bij de gemeente Kessel werd be
pleit om de natuurwaarden in het grind-
winningsgebied Kesse l -Noord veilig te 
stellen 
— bij het Waterschap Roer en Over
maas werd bezorgdheid geuit t.a.v. de 
door het Waterschap uit te voeren on
derhoudswerkzaamheden aan water
lopen in Zuid-Limburg 
— in het kader van de in 1 9 8 7 samen 
met de Vogelwacht Limburg (bij het M i 
nisterie van Landbouw en Visser i j ) aan
gevraagde herinrichting voor het M i d 
denlimburgse Maasdal , werden de 
fracties van de politieke partijen in de 
Provinciale Staten verzocht adhesie te 
betuigen voor de herinrichting bij de 

Rijksoverheid 
- er werd een reactie gestuurd naar 
de Provincie Limburg m.b.t. de con
cept-beleidsnota Natuur en Landschap 
in Limburg 1 9 8 9 - 1 9 9 3 
- het Genootschap is via de Herpeto
logische Studiegroep vertegenwoor
digd in de Overleggroep Poelenbe-
heer (dat een herstel van de Limburgse 
amfibieën nastreeft). 
- mede door het Genootschap is het 
plan opgevat om een studie te laten 
verrichten naar de mogelijkheden van 
een inrichting, gebruik en beheer van 
de Middenlimburgse maasplassen 
waarbi j natuur en landschap een be
langrijke rol spelen 
- het Genootschap is via de Studie
groep Onderaardse Kalksteengroeven 
vertegenwoordigd in de Overleggroep 
Groevenbeheer (dat een efficient be
heer van Limburgse groeven nastreeft). 
- het Genootschap was vertegen
woordigd in de Werkgroep Hoge 
Fronten,- een werkgroep die een 
concept-beheersplan opstelde voor de 
Hoge Fronten (o.a. t.b.v. de bescher
ming van de Muurhagedis) . 

R. G U B B E L S , secretaris 

VAN DE HOOFDREDACTIE 
T i jdens de jaarvergadering werden de 
statuten van het Genootschap o.a. in 
die z in gewi jz igd, dat de redactie niet 
meer wordt benoemd door de Leden
vergadering maar door het Algemeen 
Bestuur. De redactie legt dus ook for
meel verantwoording af aan dat 
bestuur. W e l werd de wens geuit om 
de Ledenvergadering middels een ver
slag van de redactie uitvoerig te infor
meren, reden waarom toch een kort 
verslag werd samengesteld. 

In 1988 bestond de redactie uit me
vrouw F .N . Dingemans-Bakels en de 
heren J . A . M . Heerkens Thi j ssen (tot de 
jaarvergadering), H . P . M . Hi l legers, 
A . W . F . Mei jer, B .G. Graatsma en 
D.Th. de Graaf. Beide laatsten traden 
op als hoofdredacteur en verzorgden 
de contacten met vele auteurs, met de 
drukkerij en waren verantwoordeli jk 
voor de opmaak van Maandblad en 
Publicaties. 

De heer W . Ogg verzorgde de in
houdsopgave van de gehele jaargang. 
Evenals vorige jaren werd de druk van 
Maandblad en Publicaties verzorgd 
door de firma Stereo + Gratia te 
Maastricht. 

In het verslagjaar verscheen de 77e 
jaargang van het Natuurhistorisch 
Maandblad met in totaal 2 1 2 bladzi j
den, 4 minder dan de vorige jaargang. 
In totaal verschenen naast 4 2 grotere 
artikelen een groot aantal korte mede
delingen en boekbesprekingen alsme
de in iedere aflevering een door de 
beide hoofdredacteuren verzorgde 
" c o l u m n " en verslagen van de bijeen
komsten van Kring Maastricht. Ook 
werd enkele excursieverslagen 
opgenomen. 

De vormgeving van zowel het Maand
blad als de Publicaties werd met in
gang van de eerste aflevering geheel 
vernieuwd. De redactie is hierbij uit
voerig geholpen door de heer S . 
Graatsma, grafisch ontwerper te 
Maastr icht. 

T i jdens het verslagjaar verschenen een 
aantal Publicaties. In Reeks XXXVI I ver
schenen twee afleveringen: " D e micro
lepidoptera van S t e i n " van de hand 
van de heren Küchlein en Munsters en 
" D e toename van Gevinde kortsteel in 
de Zuidl imburgse Kalkgraslanden,- oor
zaak, gevolg, toekomstig beheer" van 
de heer R. Bobbink. Van deze laatste 
uitgave werd bovendien, evenals van 
de " z e e ë g e l a t l a s " uit Reeks XXXV I , in 
het verslagjaar een herdruk gereali
seerd. De uitgave van de nieuwe Publi
caties werd mede mogelijk gemaakt 
door subsidies van respectievelijk de 
Uyttenboogaart-El iasen Stichting te 
Amsterdam en de Provincie Limburg. 

D O U W E T H . DE G R A A F 

VAN DE PENNINGMEESTER 

Bijgaand zi jn de exploitatierekening 
over 1988 en de balans per 31 decem
ber 1988 afgedrukt zoals deze z i jn 
goedgekeurd door het Accountants
kantoor van de Vereniging van Neder
landse Gemeenten. De toelichting bij 
de stukken omvat 5 pagina's met gede
tailleerde verantwoordingen; door de
z e omvang worden z i j hier niet gepu
bliceerd maar z i j z i jn voor belangstel
lenden wel ter inzage. 

Door bezuinigingen en gerichte priori
teitenstellingen kon het verslagjaar 
worden afgesloten met een batig saldo 
van f 4 . 2 7 7 , 0 1 . Dit bedrag is aange
wend ter dekking van de nadelige ex-
ploitatiesaldi t/m 1 9 8 6 . 

C . A D A M S - K A A S T R A , penningmeester 



B A L A N S 

ACTIVA 1-1-1988 31-12-1988 PASSIVA 1-1-1988 31-12-1988 

) . Vlottende activa 1. Voorzieningen 
1.1 voorraad literatuur f 240,50 f 569,— 1.1 computer + randapparatuur f 2.000,— f 5.000,— 

2 . Vorderingen op korte termijn 2. Schulden op korte termijn 
2.) nog te ontvangen subsidie 2.1 Vooruitontvangen contri

Provincie Limburg f 4.730,— f 4.730,— butie M 1.840,— f 60,— 
2.2 nog te ontvangen subsidie 2,2 nog te besteden subsidie 

f 60,— 

gemeente Maastricht 692,— 4.142,— poelenaanleg 485,— 485,— 
2.3 debiteuren 57,09 11.163,46 2.3 nog te besteden subsidie 

485,— 

kalkgraslanden onderzoek 21,21 —,— 
f 5.479,09 f 20.035,46 2.4 crediteuren 16.672,99 23.088,'49 

f 29.019,20 f 23.633,49 
3. Liquide middelen f 18.451,60 f 5.458,03 

f 23.633,49 

4 . Nadelige exploitatie saldi 
t/m 1988 f 6.848,01 f 2.571,— 

Totaal /31.019,20 f 28.633,49 Totaal f31.019,20 /28.633,49 

EXPLOITATIEREKENING 1988 

BATEN LASTEN 

exploitatie begroting exploitatie exploitatie begroting exploitatie 
1987 1988 1988 1987 1988 1988 

1. Subsidie provincie Limburg 47.300,— 50.000,— 47.300,— 1 . Drukkosten maandblad 59.814,— 65.000,— 66.992,20 
2 . Subsidie gem. Maastricht 3.192,— 3.200,— 3.450,— 2. Drukkosten publicaties 31.567,— 26.700,— 34.665,10 
3. Vergoeding ruilverkeer 19.000,— 19.000,— 18.000,— 3. Verzendkosten 12.523,12 14.000,— 13.792,99 
4. Contributies en giften 35.882,— 36.000,— 34.236,50 4. Bureaukosten 7.013,26 7.000,— 6.247,80 
5. Verkopen 16.549,18 12.000,— 22.764,47 5. Kosten bijeenkomsten 8.021,13 7.000,— 7.534,09 
6. Overige inkomsten 692,26 500,— 1.555,51 6. Bestuur en redactie 813,41 2.000,— 1.582,74 
7. Publicaties 5.100,— 15.500,— 18.000,— 7. Overige uitgaven 2.371,84 9.000,— 8.214,55 
8 . Poelenaanleg 10.198,— — , — —,— 8. Poelenaanleg 10.198,— 
9. Kalkgrasland onderzoek 123,90 — , — — , — 9. Kalkgrasland onderzoek 123,90 — ; — 

10. Herpetofauna film 4.908,08 — , — — , — 10. Herpetofauna film 4.908,08 — — 
1 1 . Randapparatuur computer 3.711,32 — , — — , — 11. Randapparatuur computer 3.711,32 — , — — , — 

12. Voorzieningen 
Computer 2 .000 , - 2.000,— 2.000,— 

13. Batig saldo 1988, 
aangewend ter dekking 
van de nadelige exploita-
tiesaldi t/m 1986 3.591,68 3.500,— 4.277,01 

Totaal 146.656,74 136.200,— 145.306,48 Totaal 146.656,74 136.200,— 145.306,48 

VERSLAG VAN DE MAANDELIJKSE BIJEENKOMST 

TE MAASTRICHT OP 6 APRIL 

In het verslag zoals dat is afgedrukt op 
blz. 9 4 van het vorige maandblad zi jn 
helaas een aantal storende fouten 
geslopen. Daarom hier een verbeterde 
versie van het verslag. 

De heer Blink maakte bekend dat er de 
volgende maand geen vergadering zal 
z i jn . 
O p 1 juni is wel een bijeenkomst, dan 
zal de vergadering vooral gewijd z i jn 
aan het bekijken van meegebrachte 
naturaliën. 

Voordat de heer E. Pelzers met z i jn le
zing over grof wi ld in Nederland be
gon, maakten enkele leden van de ge
legenheid gebruik hun bezorgdheid te 
uiten over het kappen van bomen in 
verschillende Maastrichtse wi jken. Het 
kappen van Sleedoorn struiken op de 
Sint-Pietersberg vond men een ernsti
ger aangelegenheid aangezien dit een 
waardeplant is voor de Berkepage, 
een Nederland zeldzaam voorkomen
de vl indersoort. Hierover zal met de 
betreffende instantie kontakt worden 
opgenomen. 
De heer Pelzers begon met de term 

" g r o f w i l d " te verklaren. Dit woord 
werd al in de 15e en 16e eeuw ge
bruikt. In die ti jd, dit kan men afleiden 
uit plakaten, verstond men er Damhert, 
Ree, Edelhert en W i l d z w i j n onder. Vo l 
gens de huidige jachtwet moet er on
der verstaan worden: Edelhert, Dam
hert, Moef lon, W i l d z w i j n en Ree. 
Van het onderzoek naar het voorko
men van grofwild in het verleden, en 
trouwens van historisch onderzoek van 
fauna en flora in het algemeen, is nog 
niet veel werk gemaakt. Het eerste be
langrijke onderzoek is gedaan door 
G.A. Brouwer, die in 1 9 4 9 " D e ge-



schiedenis van het Edelhert in Neder
land gepubliceerd heeft. 
Een echt verklarend onderzoek is nog 
niet eerder uitgevoerd. Toch is dit vol 
gens hem erg belangrijk, aangezien 
oorzaken en relaties van voor of ach
teruitgang van het grofwild in het verle
den, ons aanwijz ingen kunnen geven 
over het beheer van grofwild in onze 
tijd. 
De bronnen waaruit hij z i jn gegevens 
heeft gekregen z i jn oude literatuur en 
archieven, waaronder rechtbankver
slagen. Vooral archieven geven vaak 
exacte gegevens over het voorkomen 
van de verschillende soorten in een be
paald gebied. 
U i t het onderzoek blijkt een gestage 
achteruitgang van grofwild vanaf 
1 5 8 0 . Deze achteruitgang voltrok zich 
van west naar oost en van noord naar 
zu id . Z o vindt men in de negentiende 
eeuw alleen nog op de Veluwe een 
bestand van enige betekenis. 

Vervolgens besprak de heer Pelzers de 
afzonderli jke soorten. 
Het Edelhert kwam in de Middeleeu
wen in het hele land voor. Rond 1 8 0 0 
w a s het bijna overal verdwenen, be
halve op de Veluwe en mogelijk de 
Utrechtse Heuvelrug. In de 18e eeuw 
wordt nog een enkel exemplaar gezien 
in Limburg en in het Rijk van Ni jmegen. 
Daarna komt het Edelhert alleen voor 
op de Veluwe, alwaar na 1 9 0 0 de 
stand verbetert als gevolg van invoer 
door grootgrondbezitters. 
Het Ree vertoont hetzelfde beeld: In de 

19e eeuw alleen nog op de Veluwe. In 
Limburg blijkt uit verslagen dat het ree 
in aantal is toegenomen. Door " H o l 
landse " zoölogen wordt dit feit echter 
niet genoemd. Oorzaak: van I 8 6 0 -
1 8 9 0 werd de streek ten zuiden van de 
lijn W e e r t - Venlo volgens " H o l l a n d 
s e " wetenschappers niet tot Neder
land gerekend. 
De oorzaak van de toename in Limburg 
moet gezocht worden in het feit dat 
ook in Limburg de jachtwet verander
de, waardoor er een betere jachtbe-
scherming bereikt werd. Bovendien 
nam de bebossing hier toe. Verder 
moet ook als oorzaak gezien worden 
de toenemende jachtbescherming en 
bebossing in het aangrenzende Duits
land 
Het Damhert is geen inheemse soort 
maar werd in 1593 vanuit Engeland in 
de omgeving van Den Haag inge
voerd. Enkele exemplaren wisten te 
ontsnappen, doordat boeren de om
heiningen vernielden. In de 17e eeuw 
was het Damhert nagenoeg uit W e s t -
Nederland verdwenen. Het langst 
weet het nog stand te houden in de 
moderne tijd in de gesloten wildbaan 
op de Veluwe. 
Het W i l d e zwijn vertoont hetzelfde 
beeld als het Edelhert en het Ree. T u s 
sen 1 7 7 5 - 1 8 0 0 komen nog wi lde 
zwi jnen voor in het Gooi , in Utrecht, op 
de Veluwe, in het Rijk van Nijmegen en 
het Land van Montfort en bij Vaals . Het 
is niet uitgesloten dat ook in de Achter
hoek nog wel eens een enkel dier werd 
gezien. Doordat na verloop van tijd de 

jacht op het W i l d zwi jn door de " h o g e 
h e r e n " niet werd beschermd, o.a. als 
gevolg van het feit dat in de Franse tijd 
iedere grondeigenaar een jachtakte 
kon kri jgen, bossen verdwenen en in de 
19e eeuw dit dier als schadelijk werd, 
verminderde hun aantal en verdween 
deze soort bijna geheel. Een enkel 
exemplaar wordt dan nog gezien op 
de Veluwe. Zwi jnen die dan nog gesig
naleerd werden, waren vaak zwervers 
uit Duitsland. Dankzi j invoer (na 1904) 
door Prins Hendrik van grote aantallen 
W i l d e zwi jnen uit Duitsland, en de be
scherming ervan door grootgrondbe
zitters en het nieuwe jachtbeleid (dat 
op selectie gericht was ) , steeg hun 
aantal enorm. 

Rond 1 9 4 0 was het bestand toegeno
men tot ongeveer 1 5 0 0 stuks op Het 
Loo. 
In delen van Limburg bleef na de franse 
ti jd, ondanks dat de "Zu ide l i j ke Neder
landen bij Nederland hoorden, de 
Franse jachtwetgeving gehandhaafd 
en werd in andere delen van Limburg 
(5e Jachtdistrict) een Nederlandse 
jachtwet ingevoerd. Archiefstukken, 
waaronder rechtbankverslagen uit die 
tijd berichten over een stri jd hierover 
met de Nederlandse ambtenarij. Deze 
onzekere periode duurde ongeveer 15 
jaar en was slecht voor de wi ldstand. 
De rechtbankverslagen geven helaas 
geen indruk over de grootte van de po
pulaties uit die ti jd. 

Een boeiende voordracht, die heel wat 
discussie op gang bracht. 

PERIODIEKOVERLEG 
Periodiek overleg, zo nu en dan met el
kaar van gedachten wisselen, dat is 
een goede zaak. Binnen ons Genoot
schap kennen we ook een periodiek 
overleg: een paar keer per jaar is er 
een bijeenkomst met vertegenwoordi
gers van het bestuur, de redaktie, de 
kringen, de studie- en werkgroepen, en 
de begeleidingsgroep voor het compu-
terbeheer. T i jdens zo 'n bijeenkomst ko
men allerlei onderwerpen ter sprake. 
Het is een periodiek overleg tegen de 
achtergrond van dat wat we gezamen
lijk doen of niet doen. 

O m een indruk te geven van de onder
werpen die in overleg met elkaar kun
nen worden besproken, volgen hier de 
belangrijkste gesprekspunten van de 
laatste bijeenkomst: 
— Financiën: de penningmeester 
geeft in het kort een toelichting op de f i 

nanciële stand van zaken en benadrukt 
dat activiteiten waaraan ook kosten 
z i jn verbonden tijdig bekend dienen te 
zi jn (tijdig begroten, nagaan welke bij
dragen van derden mogelijk z i jn , ra
ming van opbrengsten, enz . ) . 
- Maandblad: het Natuurhistorisch 
Maandblad vergt veel tijd van de re-
daktieleden (zo 'n 70 à 8 0 uur per 
maand, waarvan 2/3 kan worden toe
gekend aan de hoofdredaktie)! Leden 
die wi l len meewerken z i jn van harte 
welkom! Er bestaat behoefte aan meer 
korte artikelen, maar het aanbod daar
van valt tegen (schrijven dus!) . Ge
tracht wordt om dit jaar een tweetal 
themanummers te laten verschijnen, 
een nummer gewijd aan de Zuidl im
burgse beken en een plantenstudie-
uitgave. 

- Publicaties: mogelijkheden worden 
onderzocht om samen met de Geologi 

sche Dienst en de Jan van Eyck Acade
mie een publicatie uit te brengen in het 
kader van een geplande manifestatie 
" B e r g - B e e l d " . Daarin zouden diverse 
natuur- en cultuurhistorische aspecten 
van een 60-tal locaties in " d e beide 
L imburgen" kunnen worden beschre
ven. 
- Studiegroepen: de plantenstudie
groep wi l in oktober een "contactdag 
voor plantenliefhebbers in L imburg" or
ganiseren. De bijeenkomst is gepland 
in " d e Oran je r ie " te Roermond. Tege
lijkertijd zal dan een themanummer van 
het Maandblad worden uitgegeven. 
- Computergebruik: het " I n v e n t a r " -
programma biedt verschillende moge
li jkheden. Johan den Boer verduidelijkt 
een drietal werkpakketten. Voor het 
opslaan van gegevens kunnen de stu
diegroepen één pakket aangeboden 
krijgen (pakket I ) . 



Aldus in de vorm van een kort verslag 
een aantal punten die de aandacht 
vroegen. Natuurl i jk komt er in een Peri
odiek Over leg veel meer naar voren 
dan in zo 'n samenvatting kan worden 
weergegeven. Z o is tijdens de laatste 
bijeenkomst uitgebreid gediscussieerd 
over hoe de uitwisseling van informatie 

tussen de deelnemers aan het overleg, 
maar ook naar alle genootschapsleden 
toe, kan worden verbeterd. Het is 
overduidelijk dat zowel het Algemeen 
Bestuur als de Kr ing- en Studiegroep-
besturen in dit verband een belangrijke 
taak (moeten) vervullen. Een structureel 
Periodiek Over leg kan hierbij een goed 

middel z i jn . En in het verlengde daar
van zult u voortaan via het Maandblad 
nader worden geïnformeerd. 

FREEK V A N W E S T R E E N E N , 

Voorz itter N H G L . 

OPNIEUW ALBINO EGELS (ERINACEUS EUROPAEUS) 
W . G . V E R G O O S S E N , Hulststraat 20 , 6101 M G Echt 

Albinisme, het verschijnsel 
waarbij de pigmentkleurstof in 
normaliter gekleurde weefsels 
(bv. de huid) ontbreekt, komt 
bij Egels zeldzaam voor. Eer
der verschenen in dit tijdschrift 
korte berichten over dergelijke 
exemplaren te Ohé en Laak 
(VERGOOSSEN, 1982) en te Lin
ne (HERMANS, 1985). 
Verwarring omtrent een albino 
Egel in de collectie van het Na
tuurhistorisch Museum Maas
tricht (NHM), een herontdekt 
historisch geval én drie recente 
waarnemingen vormen de aan
leiding om een nieuw overzicht 
te geven. 

* ± 1970: een adult Ç met 4 juvenie-
len, waarvan één volledig albino, te 
Ohé en Laak ( V E R G O O S S E N , 1 9 8 2 ) . 
* 1972, medio september: een adult 
ç met 5 juvenielen, waarvan één vol
ledig albino te Reuver (De Limburger 
2 0 / 9 / 1 9 7 2 ) . 
* 1981, 1 2 oktober: een onvolwassen 
exemplaar te Ohé en Laak, dat de dag 
erna overleed en opgenomen is in de 
collectie van het Natuurhistorisch M u 
seum Maastricht (nr. N H M M 1982156 ; 
V E R G O O S S E N , 1 9 8 2 ) . 

* 1981 , 2 3 oktober: eveneens een on
volwassen exemplaar te Ohé en Laak: 
vermoedelijk uit dezelfde worp als het 
voorgaande dier. Deze albino beland
de desti jds in een egelasiel en was 
sindsdien spoorloos ( V E R G O O S S E N , 
1 9 8 2 ) . Het exemplaar blijkt zich nu on
der foutief etiket in de collectie van het 
museum in Maastricht te bevinden (nr. 
N H M M 1 9 9 8 4 3 1 ) . 
* 1983, 2 8 december: een onvolwas
sen o* te Linne, dat na revalidatie in 
een egelasiel op 1 1 juli 1984 in de tuin 

van het N H M is vrijgelaten ( H E R M A N S , 

1 9 8 5 ) . Hier werd het in het navolgen
de voorjaar nog waargenomen ( H . 
PEETERS , in litt). 
* 1987: nest met 6 juvenielen, waar
van één volledig albino, bij de Lukaskli-
niek te Hoensbroek (med. J. Haine). 
* 1988, 2 6 juni: een onvolwassen 
exemplaar als verkeersslachtoffer te 
Ohé en Laak (med. J. Verbeek). 
* 1988, 2 2 september: een onvolwas
sen exemplaar, zwaar aangetast door 
parasieten en stervende, in het Schut-
terspark te Brunssum (med. R. Prienen). 

Figuur 1. Vindplaatsen van albino Egels 
in Limburg sinds 1970. 

Al met al z i jn nu acht albino Egels uit 
Limburg bekend (fig. 1 ). Berekend naar 
een totaal van 1 4 8 7 Egel-waarneming
en uit de periode 1 9 8 0 - 1 9 8 8 (archief 
Zoogdierwerkgroep Natuurhistorisch 
Genootschap), komt het albinisme hier 
dus in minimaal 0 , 4 % van de bekende 
gevallen voor. Overigens lijkt de over
levingskans van albino Egels in de vrije 
natuur niet bijster groot. Al le eerder ge
noemde dieren waren in hun eerste le
vensjaar en met uitzondering van de 
asiel-Egel uit Linne z i jn in Limburg geen 
adulte albino's bekend. W a a r het na
jaarswaarnemingen betreft ( 1 9 8 1 , 
1983 en 1 9 8 8 ) , bevonden alle dieren 
zich in een slechte conditie. Houden 
wi j hiermee rekening bij onze vergeli j
king (onv. : onv./volw.) , dan is het 
a lb ino-% waarschijnl i jk hoger. 

Zonder meer opvallend is het relatief 
frequente voorkomen van albino's te 
Ohé en Laak. Liefst de helft van de be
kende gevallen vindt hier zi jn oor
sprong, waarbij de geïsoleerdheid van 
de populatie ongetwijfeld een door
slaggevende rol speelt. Het ligt dan 
ook in de lijn der verwachting dat, bij 
een verdere inkrimping van het leefge
bied door de Stevol-ontgrinding, de in
teelt en de kans op albinisme toeneemt. 

SUMMARY 

A survey is given of all eight finds of albino 
Hedge-hogs (Erinaceus europaeus) in the 
province of Limburg (NL) since 1970. 
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HET MAASGEBIED VAN GRUBBENVORST 
J . H O O G V E L D , Soerabajastraat 10, Groningen 

Het Maasgebied onderscheidt zich in Noord en Midden-Limburg 
van de omringende dekzandgebieden onder andere door het 
voorkomen van veel bijzondere plantesoorten en een grote bota
nische soortenrijkdom. Dit geldt ook voor de gemeente Grubben
vorst. Vanaf eind jaren zestig hebben leden van Jeugdnatuurstu
dievereniging "Meander" uit Grubbenvorst botanische gegevens 
verzameld in het Maasgebied van de gemeente Grubbenvorst. 
Het opstellen van het bestemmingsplan "Buitengebied Grubben
vorst" was aanleiding in 1977 en 1978 het Maasgebied floristisch 
en vegetatiekundig te karteren. Vanaf eind jaren zeventig is de 
ruilverkaveling "Melderslo" in voorbereiding, die vrijwel het hele 
Maasgebied van Grubbenvorst omvat. Het inventarisatierapport 
voor deze ruilverkaveling, opgesteld door SBB is niet gebaseerd 
op uitgebreide inventarisaties en daardoor onvolledig. Dit geldt 
zeker voor het Maasgebied, waarvan de grote botanische waar
de hierdoor onderbelicht is. De laatste jaren is er steeds meer aan
dacht voor natuurontwikkeling, met name in het rivierengebied. 
Ook in het rijksbeleid klinkt dit door. Zo staat het rivierengebied, 
waaronder het Maasgebied in de Vierde Nota Ruimtelijke Orde
ning aangegeven als natuur en/of toeristisch-rekreatieve ontwik
kelingszone en staat het Maasgebied van Grubbenvorst in het 
binnenkort te verschijnen Natuurbeleidsplan aangegeven als "te 
ontwikkelen natuurkerngebied". Op grond van de grote aktuele 
en potentiële natuurwaarden en de strijdigheid met provinciaal en 
rijksbeleid heeft het Natuurhistorisch Genootschap dan ook be
zwaar gemaakt tegen verdere landbouwkundige inrichting van 
het Maasgebied van Grubbenvorst volgens het ontwerp-plan 
voor de ruilverkaveling Melderslo. Mede ter ondersteuning van 
dit bezwaarschrift wordt ingegaan op deze natuurwaarden. 
Allereerst komt in dit artikel het abiotisch milieu en het gebruik 
aan de orde, in een volgend artikel de flora en vegetatie, fauna 
en natuurontwikkelingsmogelijkheden. 

LIGGING EN 
KARAKTERISERING 
Het Maasgebied van Grubbenvorst 
ligt aan de oostrand van de gemeente 
Grubbenvorst, net ten noorden van 
Venlo. Het gebied wordt omgrenst 
door de Maas in het oosten, de auto
snelweg E3 in het zuiden, de weg Ble-
rick - Grubbenvorst - Lottum - Broekhui
zen in het westen en de gemeente
grens tussen Grubbenvorst en Broek
huizen in het noorden (figuur 1 ) met uit
sluiting van de bebouwde kommen. 
Het gebied is rijk aan reliëf, met hoge 
ruggen, grotendeels bestaand uit 
zandgronden, die als akker in gebruik 
z i jn en geulen met overwegend kleiige 
gronden die grotendeels als grasland 
in gebruik z i jn . De ruggen hebben een 

open landschap. De geulen hebben 
veelal een meer besloten karakter, 
vooral de beekdalen van de Everlose 
Beek, de Houthuizer Molenbeek en bij 
Lottum. Het gebied hoort tot het plan-
tengeografische Fluviatiel distrikt. Er ko
men vele daarvoor kenmerkende 
stroomdalplanren voor. 

GEOLOGIE 

Het Maasgebied van Grubbenvorst 
ligt in de Slenk van Venlo. Deze slenk 
ligt lager dan z i jn omgeving, waardoor 
er door Rijn en Maas dikke lagen afzet
tingen gevormd z i jn . Echter ook in deze 
slenk hebben afzetting en erosie zich 
afgewisseld. In perioden van erosie 
sneden rivieren zich in oudere afzettin

gen in, waardoor terrassen konden 
ontstaan. De oudste afzetting die hier 
van belang is, is de Formatie van Bre
da, bestaande uit kleihoudende z a n 
den en zandige klei, afgezet in een ma
rien milieu in het Oligoceen (figuur 2 ; 
S T I B O K A , 1 9 7 5 ) . De bovenkant van de
ze formatie ligt op een diepte van ruim 
veertig meter beneden N A P . Hierop 
liggen de Zanden van Venlo, een pak
ket matig tot zeer grove zanden, met 
een dikte van ongeveer veertig meter. 
Dit pakket wordt afgedekt door de 
Venlo-klei. Deze klei-afzetting varieert 
nogal in dikte. In het grootste deel van 
het Maasgebied is deze 5 tot 10 meter 
dik, rond Houthuizen echter slechts 0 -5 
meter ( LEKAHANA, 1 9 7 8 ) . Dit is van be
lang in verband met de toestroming 
van grondwater uit de zanden van 
Venlo. De Zanden van Venlo en de 
Venlo-klei vormen samen de Kiezeloö-
lietformatie die vanaf het Mioceen tot 
in het begin van het Pleistoceen wer
den afgezet. O p de Venlo-klei liggen 
de grove zanden van de Formatie van 
Veghel en Kreftenheye, door de Maas 
afgezet in respektievelijk het Saalien en 
het Weichse l ien. De zandige afzettin
gen van de Formatie van Kreftenheye 
vormen de hogere zandruggen van het 
laagterras in het Maasgebied. To t de
z e formatie behoren ook de oude ri-
vierkleien, de belangrijkste grondsoort 
in de laat-Pleistocene geulen. Dekzan-
den van de Formatie van Twente ko
men in het Maasgebied slechts plaat
selijk voor. Deze dekzanden bestaan 
overwegend uit fijn zand. Z e werden in 
de laatste ijstijd (Weichsel ien) afgezet. 
In het Holoceen sneed de Maas zich 
weer in waardoor geulen ontstonden, 
die werden opgevuld met jonge rivier-
klei (Betuwe Formatie). Jonge rivierklei 
i s te vinden in een smal lint langs de hui
dige Maasloop en op uitgebreidere 
schaal ten noorden van Grubbenvorst 
en bij de noordgrens van de gemeente 
(figuur 3 ) . Plaatselijk werd enig veen 
gevormd in oude stoomgeulen. 

GEOMORFOLOGIE 
Het gebied bestaat uit een afwissel ing 
van ruggen en geulen. De ruggen be
horen tot het dalvlakteterras ( G R O O T 
O B B I N K et ai, 1 9 7 7 ) . De geulen wor
den gevormd door geulen van het 
meanderend afwateringsstelsel (laat-
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Figuur 2 : Schema van de geologie en geohydrologie. In de rechter kolom zijn met zwart 
de slecht doorlatende, waterscheidende lagen aangegeven. De Formatie van Kreftenheye 
kan uit zand of klei bestaan en is daarom deels zwart gekleurd. Van de Betuwe Formatie 
is de hoogteligging i.v.m. de overzichtelijkheid niet aangegeven. Deze ligt op ± 15 m hoog
te. Naar STIBOKA (1975) en LEKAHANA (1978). 

Pleistoceen — Holoceen) en de huidige 
Maas loop. Aan de randen van de rug
gen komen grote hoogteverschillen 
voor, deels in de vorm van steilranden 
(figuur 1). De hoogte van het gebied 
neemt van zuid naar noord iets af. De 
zandruggen in het zuiden liggen op bij
na 2 0 meter hoogte, ten noorden van 
Grubbenvorst op ongeveer 1 7 meter 
en bij Lottum op ongeveer 1 6 meter (fi
guur 1). De geulen één tot enkele me
ters dieper. Bij Lottum liggen de geulen 
echter weinig dieper. 

BODEM 

Een groot deel van de ruggen bestaat 
uit bruine enkeerdgronden, met matig 
(bEZ33) tot zeer fijn ( b E Z 3 5 ) , sterk le-

Figuur 1.- Kopie van de topografische kaart 
1 : 25.000. De graslanden (inclusief boom
gaarden) zijn gearceerd. Duidelijk zicht
baar zijn het smalle graslandlint langs de 
Maas en de graslandgordel rond Lottum. 
Voorde gebiedsbegrenzing, zie tekst. Bron-. 
TOPOGRAFISCHE DIENST (1979). 

mig zand (figuur 3 ) . Het z i jn gronden 
die al eeuwenlang als akker in gebruik 
z i jn . O f ze net als de enkeerdgronden 
in het dekzandgebied ook met heide
plaggen bemest en opgehoogd z i jn , is 
niet zeker (GROOT O B B I N K et al., 
1 9 7 7 ) . Vooral in de oude stroomgeu-
len vanaf de monding van de Houthui-
zer Molenbeek naar het noorden toe 
liggen veel oude rivierkleigronden, 
meest matig lichte zavel ( 1 2 - 1 7 % lu-
tum) en nat ( K R n l ) . Vanaf Lottum naar 
het noorden komt hierin grof zand en 
grind voor (gestippeld). Droge jonge r i 
vierkleigronden (Rd l5a) komen als 
overwegend smal lint langs de huidige 
Maasloop voor. Over grotere opper
vlakten komen ze samen met natte jon
ge rivierkleigronden (Rn l5a/35a) voor 
ten noorden van Grubbenvorst en ten 
noorden van Lottum bij de gemeente
grens. Beekeerd- en gooreerdgronden 
komen naast oude rivierkleigronden in 
oude stroomgeulen voor, veelal matig 
fi jn, sterk lemig zand (resp. t Z g 5 5 en 
t Z n 5 5 ) . Echte veengronden komen in 
het Maasgebied niet voor, wel moeri-



ge, in het dal van de Everlose Beek 
( a W z ) en ten noorden van de Houthui-
zer Molenbeek ( k W z en z W z ) . Ten 
slotte komen kleinere oppervlakten 
voor met verschillende typen zand
grond. 

HYDROLOGIE 

De hydrologische basis van het grond-
watervoerend pakket is de slecht door
latende Formatie van Breda (figuur 2 ) . 
De hierop liggende grove Zanden van 
Venlo vormen het tweede watervoe
rende pakket. Dit wordt begrensd door 
de slecht doorlatende Venlo-klei. Het 
eerste watervoerende pakket bestaat 
uit zanden van de Formatie van Veg-
hel, Kreftenheye en Twente. Deze 
laatste komt in het Maasgebied nau
wel i jks voor. In het Maasgebied is een 
groot deel van het eerste watervoeren
de pakket afgedekt met slecht door la
tende kleien van de Formatie van Kref
tenheye en Betuwe (resp. oude en jon
ge rivierklei). De Maas draineert zowel 
het eerste als het tweede watervoeren
de pakket sterk. Door de Venlo-klei 
wordt de toestroming uit het tweede 
watervoerende pakket echter sterk be
perkt en bedraagt tussen Grubbenvorst 
en Lottum 1/10 tot 1/5 van het grond
water dat vanuit het eerste watervoe
rende pakket zi jdel ings de Maas in
stroomt. In de direkte omgeving van de 
M a a s treedt tussen het eerste en twee
de watervoerende pakket een st i jg-
hoogteverschil van enige meters op. 
Dit nivelleert in noordelijke richting door 
het uitwiggen van de Venlo-klei. De 
weerstand van de Venlo-klei neemt in 
noordelijke richting sneller af dan het 
sti jghoogteverschil, waardoor de kwel-
stroom in noordelijke richting toeneemt 
( L E K A H A N A , 1 9 7 8 ) . Ten zuiden van 
Grubbenvorst z i jn kwelverschijnselen 
waar te nemen in het dal van de Ever
lose Beek, maar ook in het lint van jon
ge rivierklei aan de Maas , waar plaat
selijk water aan de oppervlakte uit
treedt. Vanaf de Houthuizer Molen
beek naar het noorden is met name in 
en langs beekjes en sloten in de 
graslandgordel veelvuldig sterke roest-
vorming te z ien. Het hier toestromende 
grondwater heeft blijkbaar een hoog i j 
zergehalte. Het kalkgehalte is waar
schijnlijk vrij laag ( L E K A H A N A , 1 9 7 8 ) . 
De afvoer van oppervlaktewater van 
het gebied verloopt via beken en beek
jes die in oude Maasgeulen lopen en in 
de Maas uitmonden. In die geulen z i jn 
daarnaast sloten gegraven. O p de rug
gen ontbreken sloten vr i jwel . Hoewel 
de beken grotendeels gekanaliseerd 

Figuur 4. De Tasbeek in een smalle oude Maasgeul. Dit beekje ontvangt veel ijzerrijke kwel 
en er groeit daarmee samenhangend veel klimopwaterranonkel (Ranunculus hederaceus). 
Er is nog geen schouwpad langs aangelegd, maar het beekje staat op het ontwerp-plan van 
de ruilverkaveling Melderslo aangegeven als "te verbeteren waterloop" en de omringende 
graslanden als "te draineren volgens de graslandnorm". 



Figuur 5 . Bij hoge waterstanden van de Maas kunnen grote delen van het Maasgebied on
der water lopen. Hier de graslandgordel ten zuid-oosten van Lottum. 

Figuur 6 : Kopie van de Tranchot-kaart (± 1805). De graslanden (donker gekleurd, kode 
P) zijn alle omzoomd door heggen of singels. Het eiland de Middel Weerd is begroeid met 
wilgenbos (ooibos kode O). Kode T staat voor akkerland. Bron: LANDESVERMESSUNGSAMT 

NORDRHEIN-WESTFALEN (1969). 

z i jn , is het onderhoud tot nog toe vrij 
extensief. Z o z i jn er nog geen onder-
houdspaden aangelegd (figuur 4 ) . De 
hogere gronden van de ruggen heb
ben veelal grondwatertrap VI I . De 
gronden in de geulen hebben vooral 
grondwatertrap III en V. Natte gron
den met grondwatertrap I en II komen 
alleen voor in het dal van de Everlose 
Beek, de bosjes bij de Siebersbeek en 
in het Aastbroek. Bij hoge standen van 
de Maas kunnen grote delen van het 
Maasgebied onder water lopen, zodat 
aan de gemiddelde laagste grondwa
terstand niet te veel waarde kan wor
den gehecht (figuur 5 ) . 

GRONDGEBRUIK 

De ruggen zi jn reeds lang grotendeels 
als akkerland in gebruik, de geulen als 
grasland. Dat was rond 1 8 0 5 zo (fig. 
6) en is nog steeds zo (fig. 1). O p de 
Tranchotkaart staan de graslanden 
aangegeven als afzonderl i jke perce
len, omsloten door heggen of elzensin
gels. Ten oosten van Heskeshof is de 
Middelweerd nog een eiland, be
groeid met wilgenbos (ooibos). Verder 
ontbreekt bos vr i jwel , en ligt, voor z o 
ver aanwezig, op andere plaatsen dan 
nu. Rond Lottum is er minder grasland 
dan tegenwoordig, rond Heskeshof 
meer. De loop van wegen is sindsdien 
nauweli jks veranderd en zelfs sommige 
perceelscheidingen z i jn nog op de hui
dige topografische kaart terug te vin
den. In 1934 is veel van het huidige 
bos reeds aanwezig, onder andere het 
bos rond de Everlose Beek en in het 
Aastbroek. De oppervlakte grasland is 
toegenomen, het aantal heggen en s in
gels afgenomen. Bij de Houthuizer M o 
lenbeek staat de windmolen aangege
ven. De afgelopen 2 0 jaar is het grond
gebruik rond Heskeshof sterk veran
derd. Het grasland werd daar groten
deels in bouwland omgezet, ook van 
het voormalige eiland. Er werden daar 
steilranden afgevlakt en de loop van 
de Kleine Maas , de voormalige schei
ding van land en eiland, werd verlegd. 
Begin jaren 70 werden de Maasoevers 
afgevlakt en begrind. Een deel van het 
graslandlint langs de Maas werd ver
volgens in bouwland omgezet. De be
bouwing van het Maasgebied is in de
z e periode toegenomen. De bebou
wing ten noorden van het Gebroken 
s lot is sterk toegenomen, ten koste van 
onder andere de botanisch meest rijke 
vegetatie van het Maasgebied van 
Grubbenvorst (figuur 7 ) . Ten noorden 
van Grubbenvorst verscheen veel 
agrarische bebouwing in een daan/oor 
vr i jwel onbebouwd gebied. 



S U M M A R Y 

T H E MEUSE-AREA OF GRUBBENVORST 

The Maas-Area in the north and middle of 
the province Limburg distinguishes itself from 
the surrounding Coversand-Area by the ap
pearance of much special plant species and 
a big botanical richness. This is allso in the 
municipality Grubbenvorst, about 7 km 
north of Venlo. In this paper abiotical 
aspects and land use are described. The 
Meuse-Area of Grubbenvorst consists of 
sandy ridges and gullies with clay-deposits. 
In the gullies there is seepage from the 
Coversand-Area. When the water level of 
the Meuse is high, parts of the Meuse-Area 
get inundated. The ridges are used as ara
ble land, the gullies mostly as grassland. 
The land use and layout didn't change much 
over the last two centuries. Therefore it has 
cultural-historical value. The Meuse-Area of 
Grubbenvorst is threatened by further agri
cultural cultivation, especially further lowe
ring of the water-level. There are allso posi
tive trends for nature conservation and de
velopment in the governemental policy, 
especially for river-areas. 

Figuur 7: Luxueuze huizen aan de Maas ten noorden van het Gebroken Slot. Op de steil-
rand zijn recent struikjes geplant. Eind jaren zeventig stond daar nog een waardevolle, zeer 
soortenrijke vegetatie met onder andere Agrimonie (Agrimonia eupatoria) en Wilde marjo
lein (Origanum vulgare). 
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50 JAAR BOTANISCHE TUIN KERKRADE 
A. H E N N E N , Botanische Tuin Kerkrade, St. Hubertuslaan 74, Kerkrade 

50 Jaar Botanische Tuin is voor 
een Botanische Tuin niet zo heel 
oud. In vergelijking met de 
Hortus in Leiden (uit 1594) of in 
Utrecht, die dit jaar haar 
350ste verjaardag viert, is de 
Kerkraadse tuin nog een jonge
ling. 
Maar wel een vol levenslust en 
enthousiasme. Het bezoeker
saantal tot nu toe, dit seizoen, 
is een hart onder de riem. Re
gelmatige publiciteit zet velen 
ertoe aan die Botanische Tuin 
wel eens te willen zien. 
Het is dan ook geen gewone 
tuin maar een Botanische Tuin 
"met een opdracht". Figuur 7. Overzicht van de tuin 



Figuur 3 . Educatieve kas en thematuin 

Figuur 4 . Het theehuisje 

N a de verandering van het subsidiebe
leid van de overheid is er heel wat ver
anderd in de museumwereld. Een Bota
nische Tuin is ingedeeld bij de musea; 
geen gekke z i jsprong want ook Botani
sche Tuinen beheren, onderzoeken en 
presenteren waardevolle voorwerpen. 
Z i j het dat deze collectie van levende 
samenstelling i s . 
N u heeft het Minister ie van W e l z i j n , 
Volksgezondheid en Cultuur de Botani
sche Tuinen een aantal jaren de tijd ge
geven om gezamenlijk te komen tot een 
nationale plantencollectie die in z i jn 
gedecentraliseerde totaliteit een goe
de belangrijke collectie in Nederland 
vormt. 
De Commissie Botanische Tuinen van 
de Biologische Raad der Koninkli jke 
Nederlandse Akademie van W e t e n 
schappen heeft daartoe in 1988 een 
"St icht ing Nederlandse Plantentuinen" 
in het leven geroepen. 
De Botanische Tuin in Kerkrade is op
genomen in die Stichting. Haar op
dracht is o.a. een collectie op te bou
wen van de succulentenflora van M a 
dagascar, waar vele soorten z i jn be
dreigd met uitsterven. N u is het niet de 
bedoeling dat daarvoor planten elders 
weggehaald worden; door middel van 
een grote internationale zaden-
uitwisseling over de gehele wereld 
wordt geprobeerd nieuwe planten be
hoedzaam op te kweken. Uiteraard is 
dit een langzaamgroeiend proces 
waar wel de nodige jaren mee ge
moeid z i jn . 

BOTANISCHE T U I N EN 
EDUCATIEVE DIENST 

De Botanische Tuin heeft een educatie
ve dienst die tevens belast is met de 
natuur- en milieueducatie in de regio. 
Een unieke combinatie, die ik wi l i l 
lustreren met twee voorbeelden. 

Met behulp van een subsidie van het 
W e r e l d Natuur Fonds startte in 1988 
een project "Kumquats in beweg ing" . 
Een project met als ondertitel " v e r a n 
derende voedingsgewoontes in Lim
burg in relatie tot een veranderd 
mi l ieu " . 
Bi j dit project is uitgegaan van de theo
rie van Galtung (geciteerd door Mevr . 
J .C. v. Noordwi jk tijdens een Valo-
Natuurwetenschappenconferentie in 
Ze i s t ) . 
Het project is uitgestrekt over drie jaar, 
elk jaar een ander sub-thema. In 1988 
was het thema " v o e d i n g " aan de 
orde. 
Met behulp van een tentoonstelling en 



De achterliggende gedachte bij het project "Kunquats in beweging" is 
ontleend aan de theorie van Galtburg, vaak samengevat als: "normbesef 
stijgt uit boven alle religies". 

I. ik en mijzelf: 
I I . ik en mijn omgeving: 

II I. ik en alle mensen: 

IV. ik en alle levende wezens: 

ik zorg dat ik te eten heb 
door invloeden om me heen verandert 
mijn voedingsgedrag 
mijn eetbehoefte heeft consequenties 
voor mijn omgeving maar ook ver daar 
buiten 
door mijn voedingsgedrag kan het gebeu
ren dat andere levende wezens (mens, 
dier en plan) daar gevolgen von ondervin
den. 

een daarbij behorende les kon men 
kennismaken met het veranderende 
voedselaanbod in Limburg. 
Loopt U maar eens over de markt: laos, 
magistan, kumquats, rawit, kouseband 
lachen U toe. In de kas en thematuin 
kon men de planten aanschouwen die 
men uit blik of in gedeelten verwerkt bij 
een moderne maaltijd. De oorzaken 
van die verandering kwamen in dit 
deelthema ook aan de orde. Maar het 
gaat verder; onze voedselvraag heeft 
ook consequenties ver buiten onze 
landsgrenzen. 
De bossen van Costa Rica worden ge
kapt om koeien te laten grazen die 
voor de productie van hamburgers 
worden geslacht, in Maleis ië maakt het 
regenwoud plaats voor palmbomen 
waarvan de palmpitolie voor onze na-
maakmelk wordt gebruikt. 
O p het Fil ippijnse eiland Negros werd 
suikerriet verbouwd voor coca-cola, 
(hier z i jn inmiddels alternatieven voor, 
met alle gevolgen van dien) en in Gua
temala ontstonden enorme koffieplan
tages. 
W a a r regenwouden worden gekapt, 
verdwijnt de indrukwekkende natuur. 
Een kale, troosteloze vlakte blijft over. 
De zon verschroeit de aarde, de dieren 
verdwijnen en de grond spoelt weg. 
Het gevolg hiervan is een klimaatsve
randering die gevolgen heeft voor de 
hele wereld. 
Dit alles is ondergebracht in het deel
thema 'mi l ieu' dat in de maand mei in 
de Botanische Tuin tentoongesteld 
werd met behulp van een les. Het vol 
gend voorjaar (1990) komt dan het 
laatste deelthema aan bod: wat heeft 
dit nu allemaal voor gevolgen voor je 
eigen gezondheid: genoeg voedsel en 
toch honger, verzur ing, klimaatsver
andering. 
Het gehele project wordt in het nieuwe 
schooljaar in z i jn totaliteit als project 
aangeboden. Belangstellende groe
pen (leeftijdscategorie 11 -14 jarigen) 

kunnen op dit project intekenen. 
Het gehele project is een wisse lwer
king van theorie en praktijk. 

Een tweede voorbeeld heeft betrekking 
op de allerjongsten: het kabouterpad. 
Een van de subdoelen van de Botani
sche Tuin Kerkrade is " d e toekomstige 
volwassenen in contact brengen met 
de natuur en het omringende mi l ieu " . 
A ls dit contact positief i s , dan is het 
makkelijker de jeugd (op haar niveau) 
te wi j zen op haar medeverantwoorde
lijkheid voor dat milieu. Hoe eerder je 
ermee begint, hoe beter. 
Ondanks de makkelijke (maar nu niet 
gewenste) associatie van problemen 
met milieu kun je kleuters toch met " m i 
l i e u " confronteren. Met milieu in z i jn ei
genlijke betekenis; de leefomgeving. 
Daar komt óók een kleuter dageli jks 
mee in contact. Immers, bij ieder kind 
komt water uit de kraan, worden din
gen weggegooid, is het ' s winters 
warm en kunnen kinderen soms niet s la
pen vanwege teveel lawaai. 

Milieueducatie kan dan ook heel goed 
beginnen in de Botanische Tu in . Mocht 
U de Botanische Tuin in de maanden 
mei en juni bezocht hebben dan is het 
U misschien opgevallen dat er veel klei
ne kinderen door de tuin liepen en zich 
lieten rondleiden door kabouters. 
M e t speel-leersituaties kan de kleuter 
zich bewust worden van alledaagse 
milieuaspekten. Slechts een voorbeeld; 
Een van de veertien opdrachten van 
het kabouterpad luidt: " g a op de bank 
zitten, doe je oogjes en mondje dicht. 
W a t hoor je? Vind je die geluiden pret
t ig? " Het valt hun op dat andere klas
genootjes ergens in de tuin z ingen, dat 
vogels fluiten en een kikker kwaakt. 
Maar ook kan het gebeuren dat de 
grasmaaier in de buurt zoveel lawaai 
maakt dat de rest niet meer hoorbaar 
i s . Of , wat te zeggen van een stel g i l 
lende klasgenootjes. 
Achter deze eenvoudige vraagstell ing 
ligt een dieper doel, n.l. de kleuters la
waai leren kennen als iets waar ze zelf 
ook invloed op kunnen uitoefenen. Er 
z i t een logische volgorde in: ze horen 
het verschil tussen lawaai en stilte, ze 
weten wie het lawaai veroorzaakt, z e 
weten ook wanneer ze zelf lawaai ma
ken. Als ze zich dit bewust z i jn , kan er 
samen een afspraak gemaakt worden 
over waar en wanneer er lawaai ge
maakt mag worden. Dit is dan een 
zaak waar de leerkrachten verder mee 
aan de slag kunnen. 
O p deze manier z i jn vele opdrachten 
door de Tuin opgebouwd. Het is daar
om van groot belang dat de "u i t s tap
j e s " naar de Botanische Tuin niet op 
z ich zelf staan, maar een duidelijke 
plaats hebben binnen het schoolwerk
plan. 

Figuur 5 . Deel van het kabouterpad 



De opvoeding stimuleert een positieve 
omgang met het milieu. Sterker nog: 
het kabouterpad werkt verder. 
De kleuters ervaren de speel-
leersituatie als leuk en zorgen ervoor 
dat de ouders, grootouders en ieder 
die ze verder meekrijgen, ook naar de 
Botanische Tuin komen. Het kabouter
pad heeft dan ook bijgedragen aan de 
promotie van de tuin zelf! 

TERUG NAAR HET JUBILEUM 

De Botanische Tuin heeft in de 5 0 voor
afgaande jaren bewezen van meer 
dan lokaal belang te z i jn . Door toe te 
treden tot het Landelijk Overleg van 
Staven van Botanische Tuinen, heeft 
Kerkrade, zonder direkt verbonden te 
z i jn meteen universiteit, een plaats ver
worven binnen de gedecentraliseerde 
nationale plantencollectie. 
Kijkt men naar het regeringsbeleid van 
natuurwetenschappelijk onderzoek 
dan wordt dit geacht zuiver weten
schappelijk te z i jn waarbij het onder
zoek grotendeels op de instituten zelf 
wordt verricht. Botanische tuinen heb
ben daar een veel kleinere plaats in 
dan vroeger. Het is dan ook mede 
daarom dat botanische tuinen zich 
meer gaan toeleggen op educatie. 
In Kerkrade is dit echter altijd al de be
langrijkste doelstell ing geweest. Plan
tenkennis en ervaring zal zorgvuldig in 
stand gehouden moeten worden en 
doorgegeven aan een jongere genera
tie. De tuin-technische en de educatie
ve diensten van de Kerkraadse tuin 
proberen dit in goede afstemming op 
elkaar vorm te geven. Maar als deze 
tuin aan de hedendaagse eisen van 
publieksinformatie en educatie wi l vo l 
doen ontbreekt er een goede huis
vesting. Het oude " T h e e h u i s j e " za l 
verbouwd moeten worden om de 
+ 4 0 . 0 0 0 bezoekers (waarvan er 
± 1 0 . 0 0 0 een intensievere begelei
ding krijgen) goed te kunnen ontvan
gen. Het jubileum is dan ook aanlei
ding om aktie te ondernemen. In een 
tijd waarin de overheid niet langer in 
staat is deze lasten alleen te dragen en 
z i j veelal op kortlopende projecten 
subsidieert, zul len de financiële midde
len op een andere manier gerealiseerd 
moeten worden. W i e hieraan wi l bi j 
dragen kan bij mij uitvoerige informatie 
verkri jgen. 

S U M M A R Y 

50 YEARS BOTANICAL GARDEN 
KERKRADE (NL) 

The Botanical Garden in Kerkrade was 
founded in 1939: This year her 50th birth
day is celebrated. 

Although the Botanical Gardens were at 
service of medical- and general scienes, 
they are nowadays at the service of en
vironmental education. In Kerkrade educa

tion is a main point already for several 
years. Together with the University Botani
cal Gardens, Kerkrade takes care of the De
centralized National Plantscollective. 

" D E O N T M O E T I N G " 
In het kader van het 50- jar ig bestaansfeest van de Botanische Tuin heeft 
W i m Steins het hierbeneden afgebeelde kunstwerk ontworpen. 
Het beeldje is uitgevoerd in brons, de hoogte ervan is 2 3 cm, het voetstukje 
is van zwart graniet. 
Van dit beeldje worden slechts 5 0 exemplaren vervaardigd. Bij intekening 
ontvangt men tevens een door de kunstenaar gesigneerd certificaat, ge
nummerd in volgorde van bestell ing. 
De prijs bedraagt f 4 9 0 , — . 
Belangstellenden kunnen op dit beeldje intekenen, door het bedrag over te 
maken op Rabobank rek.nr. 1 4 . 8 4 . 5 4 . 4 0 2 . 
Per verkocht beeldje schenkt de kunstenaar een bedrag van f 2 2 5 , — voor 
het project "Verbouwing en Renovatie theehuis je" . 



STEENMARTERS, VLEERMUIZEN 
EN ONDERGRONDSE MERGELGROEVEN 
J.P. B E K K E R , Zwanenlaan 10, 4351 RX Veere 

Sinds mensenheugenis is bekend dat er vleermuizen overwinteren 
in de mergelgroeven en dat deze dieren er ook zomers wel verblij
ven. Ook van Steenmarters (Maries foina) is bekend dat ze wel in 
mergelgroeven vertoeven; de Fluwelengroeve (fluwijn betekent 
Steenmarter) heeft er zelfs zijn naam aan te danken. 
Toch is het nog maar van recente datum dat er in Nederland be
langstelling bestaat voor de vraag of Steenmarters ooit vleermui
zen in de mergelgroeven bemachtigen. Zo vonden Slim en S T U M -
P E L (1986) aanwijzingen dat Steenmarters mogelijk actief pogin
gen ondernemen om vleermuizen te pakken. Alhoewel V A N 
W E S T R E E N E N (1987) er zonder meer van uit gaat dat er wel eens 
vleermuizen zullen worden verorberd, geeft hij niet aan of dit in 
de mergelgroeven van Zuid-Limburg ooit is vastgesteld. 
Elders in Europa is predatie op vleermuizen door Steenmarters 
wel vastgesteld. In de vorige eeuw berichtte K O L E N A T I (1857) al 
dat de marter, volgens hem de enige vijand van de vleermuizen 
was. 
In de voormalige mergelgroeve van Rudersdorf werden in de 
tweede helft van de zestiger jaren resten van tenminste 20 door 
Steenmarters buitgemaakte vleermuizen gevonden ( H A E N S E L , 

pers. med.). K L A W I T T E R (1980) trof in de winterverblijfplaats in de 
citadel van Spandau de resten van drie vleermuissoorten als 
slachtoffer van een Steenmarter. U R B A N C Z Y K (1981) vond 134 
gedode en gedeeltelijk gegeten vleermuizen (voor het merendeel 
mopsvleermuizen (Barbastello barbastellus) ) in een bunkergang. 
Nader onderzoek bracht aan het licht dat dit het werk was van 
een Steenmarter. 

Figuur 7. Steenmarter in de Catacombengroeve. Foto: Dick Klees 

Z o ontstond de vraag naar de oecolo
gische relatie tussen Steenmarters en 
vleermuizen in de ondergrondse mer
gelgroeven. Deze vraag is niet zonder 
meer te beantwoorden. 
Een mogelijkheid om meer inzicht in die 
relatie te krijgen is het verrichten van 
een analye van Steenmartermest. Mar -
terachtigen hebben, zoals de meeste 
kleine roofdieren een snelle spi jsverte
r ing. SCHRÖPFER (pers.med.) geeft aan 
dat de gemiddelde darmpassage voor 
de Steenmarter twee, tot twee en een 
half uur bedraagt. Afhankelijk van de 
voedselkwaliteit en samenstelling hier
van kan de passage wat korter maar 
ook veel langer z i jn . Dit betekent dat 
de onverteerde delen van een prooi na 
deze tijd in de mest verschijnen; de 
kans is daarbij groot dat de faecespro-
ductie nog plaatsvindt in de betreffen
de mergelgroeve zeker als de Steen
marter er z i jn leger heeft. 
T i jdens de vleermuiscensus 1985/1 9 8 6 
werden enkele Steenmarterkeutels uit 
de Heerderberggroeve onderzocht; er 
werden toen geen vleermuisresten in 
aangetroffen. 

De vraagstell ing wordt toegespitst op 
de volgende punten: 
- Hoe is de toegankelijkheid voor 

Steenmarters van de censusgroe-
ven? 

- Z i jn er aanwijz ingen dat er Steen
marters aanwezig z i jn (geweest)? 

- W a t bevindt zich globaal in Steen
martermest die is verzameld in on
deraardse mergelgroeven? 

- Z i jn er vleermuisresten in deze 
Steenmartermest te vinden? 

In het hierna volgende wordt gepro
beerd een antwoord te geven op deze 
vragen. 

METHODE VAN ONDERZOEK 
Aan de tellingleiders van de jaarli jkse 
vleermuiscensus werd gevraagd mee 
te helpen bij dit onderzoek door een 
korte vragenli jst in te vullen per be
zochte groeve. Ook werd gevraagd 
om Steenmartermest te verzamelen ti j
dens de census van 1 9 8 6 / 1 9 8 7 , van 
1 9 8 7 / 1 9 8 8 en die van 1 9 8 8 / 1 9 8 9 . 
De vragenli jst bestond uit een viertal 
vragen die gingen over de toeganke
li jkheid voor Steenmarters, of er ooit 
Steenmarters waren gezien en of er 
ooit keutels of sporen in het verleden of 



Figuur 2 . Leger van een Steenmarter in de Schenkgroeve. Foto: Dick Klees. 

tijdens deze telling waren aangetrof
fen. 
Steenmarter-uifwerpselen bestaan uit 8 
à 10 cm lange gedraaide, en op enke
le plaatsen ingesnoerde, worstvormige 
vormsels van ongeveer 1 cm in door
snede. Het onderscheiden van uit
werpselen van Steenmarters kan in het 
vrije veld problemen opleveren met die 
van Boommarters; in ondergrondse 
mergelgroeven zal dit doorgaans geen 
probleem geven. Bovendien is dit 
onderscheid mogelijk met behulp van 
de geur: Steenmarter-uitwerpselen rui
ken, in tegenstelling tot die van Boom
marters onaangenaam ( S T E E M A N - V A N 
D I E P E N B E E K , 1 9 8 5 ) . Het vinden van een 
latrine in een mergelgroeve, is bewi j 
zend voor een Steenmarter. 
Steenmartermest in ondergrondse mer
gelgroeven staat onder invloed van af
braakprocessen en blijft, mede afhan
kelijk van de samenstell ing, niet in de
zelfde fysische staat als op het moment 
van productie. Daardoor is van de af
zonderl i jke faecesdelen achteraf niet 
altijd goed de oorspronkeli jke samen
hang vast te stellen. Ook de samenge
pakte massa faeces in een latrine geeft 
doorgaans niet de mogelijkheid de af
zonderl i jke faecesproducties als zoda
nig te herkennen. Om deze reden is ge
kozen voor een analyse op basis van 
het gewicht van de verzamelde faeces 
per groeve in plaats van de gebruikeli j
ke analyse op basis van het aantal ge
produceerde keutels. 
De Steenmartermest werd per groeve 
verzameld. De afzonderli jke porties 
werden gewogen en in water gezet. 
Vervolgens werd elke portie gezeefd, 
gedroogd en onderzocht op prooidier-

resten of andere onverteerde resten. 
Voor het op naam brengen van haren 
en veerresten werd gebruik gemaakt 
van de tabel van D A Y ( 1 9 6 6 ) . Schedel-
en/of kaakfragmenten van kleine zoog
dieren z i jn gedetermineerd met behulp 
van tabellen en tekeningen ( L A N G E 
et.al. 1 9 8 6 ) . 

RESULTATEN 
De uitkomst van de vragenli jst staat 
weergegeven in tabel I. Hieruit blijkt 
dat de toegankelijkheid van de groe
ven voor Steenmarters in de meeste ge
vallen als goed werd beoordeeld. In 
een klein aantal groeven werd, voor
zover bekend, ooit een Steenmarter 
waargenomen. Aanwezigheid van 
Steenmartermest en/of sporen werd in 
het verleden iets minder frekwent aan
gegeven dan ten tijde van de vleer-
muiscensus. 
Bij het verwerken van de Steenmarter
mest is één van de porties buiten het 
onderzoek gehouden: de vorm was 
anders, de doorsnede was groter en bij 
het zeven bleek de geur sterk afwijkend 
van de andere mest porties. 

In tabel II staat de analyse vermeld van 
de Steenmartermest die werd verza
meld gedurende de vleermuiscensus 
van 1 9 8 6 / 1 9 8 7 (a) van 1 9 8 7 / 1 9 8 8 (b) 
en die van 1 9 8 8 / 1 9 8 9 (c). Naast de 
naam van de groeve en het nummer 
volgens Bels (DE G R O O D & G L A S , 

1 9 8 2 ) , staat in deze tabel het gewicht 
in grammen van de gevonden faeces 
als maat voor de hoeveelheid per 
groeve. Verder is aangegeven of er 
(prooidier)resten z i jn aangetroffen af
komstig van planten, insecten, vogels, 
zoogdieren of andersoortig materiaal. 
Hieronder wordt per groeve een nade
re aanduiding gegeven van de op 
naam gebrachte species. Achter de 
betreffende groeve staat met (a), (b) 
en (c) aangeduid of de mest verzameld 
werd tijdens de census van 1 9 8 6 / 1 9 8 7 
respectievelijk 1 9 8 7 / 1 9 8 8 en 1988/ 
1 9 8 9 . 

Van de plantaardige delen z i jn de pit
ten en zaden het meest opvallend. Ker-
sepitten werden aangetroffen in de 
mest afkomstig uit Catacombengroeve 
(b), Schoorberggroeve (b), Barakken
groeve (c), Roebroekgroeve (c), Heer-
derberggroeve (c) en Schenkgroeve 
(c). Pruimeschillen werden gevonden in 
de mest uit de Scharnderberggroeve 
(b), Grote Dolekamer (b), Schenkgroe
ve (b/c) en Vallenberggroeve (b). Een 
pruimepit uit de Ravengroeve (a) ver
toonde tandafdrukken. Hazelnoten 
bleken afkomstig uit de Catacomben-
groeve (a). Ook werden appelpitten of 
karakteristieke delen van klokhuizen 
van appels gevonden in de mest uit de 
Roebroekgroeve (a), Schenkgroeve 
(a/b/c), Scharnderberggroeve (b), Ca
tacombengroeve (b), Apostelgroeve 
(c), Bonsdalgroeve (c), Kleine Doleka
mer (c), Slavantestelsel (c) en de 
Schoorberggroeve (b). Restanten van 
peren werden aangetroffen in de mest 
uit de Grote Dolekamer (b), Schoor-
berggrove (b) en de Riessenberggroe-
ve (b). In mest uit de Cannerberggroe-
ve (a) werden druivepitten, terwijl in 
dat van de Koepelgroeve (b) mei-
doornpiften werden gevonden. 
Van een aantal plantaardige restanten 
was het onwaarschijnli jk dat deze be-

Tabel 1. Overzicht van toegankelijkheid voor en aanwezigheid van steenmarters in on
dergrondse mergelgroeven. 

Positief Niet bekend/ Negatief 
onduidelijk 

Negatief 

Toegankelijkheid 27 4 4 
Ooit mest/sporen 13 8 14 
Nu mest/sporen 15 3 17 
Zichtwaarneming 5 8 22 



Tabel II. Analyse Steenmartermest naar resten van planten, insecten, vogels, zoogdieren 
en overige per groeve tijdens de vleermuiscensus 1986/1987 ( = a), 1987/1988 ( = bj en 
1988/1989 (=c). 

Naam groeve jaar nr gewicht plant insect vogel zoogdier overige 

wust door Steenmarters zouden z i jn 
gegeten. Het is veeleer aannemelijk 
dat deze restanten door de prooi of 
met de prooi verorberd z i jn . Z o waren 
er zaaddeeltjes van berken uit de mest 
van de Catacombengroeve (a) en 
Schenkgroeve (a) en er was gras in de 
Schoorberggroeve (b) gevonden. Van 
een graankorrel, afkomstig uit de Roe-
broekgroeve (a), is het niet duidelijk of 
het direct als voedselbron werd benut 
dan wel met een prooidier werd veror
berd. In mest uit de Catacombengroe
ve (c) werden tarwe- en gerstkorrels 
gevonden die doordrenkt waren met 
een groene stof. Niet te determineren 
waren een aantal kleine pitten en 
zaadjes. 

Het aantal soorten insecten was be
perkt. In de faeces werden veel resten 
van mestkevers gevonden in de Roe-
broekgroeve (a/c), Schenkgroeve 
(a/b/c), Grote Dolekamer (b), Cata
combengroeve (b), Schoorberggroeve 
(b), Vallenberggroeve (b), Fluwelen-
groeve (c), Kleinberggroeve Zuid (c), 
Kleinberggroeve Noord (c) en de Klei
ne Dolekamer (c). Loopkevers werden 
gevonden in de Schenkgroeve (c) en in 
de Ravensboschgroeve (c). Ook wer
den cocons van vliegen in de mest ge
vonden zoals in de Barakkengroeve 
(a), Roebroekgroeve (a), Schenkgroe
ve (a/c), Grote Dolekamer (b), Cata
combengroeve (b), Schoorberggroeve 
(b) en Vallenberggroeve (b) en de 
Kleinberggroeve Noord (c). De cocons 
waren in alle gevallen geopend; hieruit 
kan worden afgeleid dat de vliegen op 
de mest z i jn afgekomen en niet in 
eerste instantie door de Steenmarter 
z i jn gegeten. W e l werden resten van 
een Vleesvlieg gevonden afkomstig uit 
mest van de Bonsdalgroeve (a). 
Van vogels werden uit verschillende or
den restanten als veren of botfragmen-
ten gevonden. Ook werden eischaal
fragmenten in de faeces aangetroffen; 
op naam brengen van de vogelsoorten 
bleek hierop echter niet mogelijk. 
Naast deze fragmenten werden in een 
aantal groeven half verorberde eieren 
gevonden. Van enkele eidelen kon de 
vogelsoort achterhaald worden: Bosui l 
(Heerderberggroeve a), eend (Schenk
groeve a) en kip (Fluwelengroeve a) . In 
de faeces van Steenmarters werden 
resten van zangvogels vastgesteld in 
de Barakkengroeve (a), Schenkgroeve 
(a/b/c), Roebroekgroeve (a), Scheul-
dergroeve (a/b), Scharnderberggroe-
ve (b/c), Schoorberggroeve (b), Cata
combengroeve (c) en de Kleine Dole
kamer (c). In deze laatste groeve wer
den ook veertjes van een eendachtige 
en een duifachtige in de mest aange-

Apostelgroeve (c) 96 14 
Barakkengroeve (a) 83 94 

(c) 32 
Bonsdalgroeve (a) 89 16 

(c) 5 
Cannerberggroeve (o) 30 3 
Catacombengroeve (a) 78 43 

(b) 99 
(c) 50 

Fluwelengroeve (a) 63 8 Fluwelengroeve 
(b) 10 
(c) 10 

Geulhemergroeve (b) 87 20 
Nullelökske (c) 140 10 
Grote Dolekamer (b) 53 63 
Heerderberggroeve (b) 45 14 
Kleine Dolekamer (c) 54 75 
Kleinberggr. N (c) 109 230 
Kleinberggr. Z (c) 110 6 
Koepelgroeve (a) 84 3 

(b) 63 
Leeraarsgroeve (a) 91 10 
Nieuwe groeve (o) 44 74 

(b) 14 
(c) 6 

Ravengroeve (a) 92 30 
Ravensboschgroeve (b) 159 19 

(c) 16 
Riessenberggroeve (b) 49 9 
Roebroekgroeve (a) 75 83 

(c) 24 
Schamderberggr. (a) 105 16 

(b) 
lc\ 

42 
8 

Schenkgroeve 
I e ) 
(a) 163 184 Schenkgroeve 
(b) 337 
(cl 346 

Scheu Idergroeve (a) 59 6 
Schoorberggroeve (b) 126 230 
Slavantestelsel (c) 13 7 
Vallenberggroeve (b) 57 35 

troffen. In de Bonsdalgroeve (c) wer
den veerresten van een hoenderachti
ge vastgesteld. Tenslotte werd in de 
Riessenberggroeve (b) resten van een 
valkachtige gevonden. 
Zoogdier-restanten in de Steenmarter
mest werden in een groot aantal groe
ven gevonden. In de Catacomben
groeve (a) werden de overblijfselen 
vastgesteld van de Mol (Talpa euro
paea). Elders is uitgebreid de vondst 
van een Waterv leermuis (Myotis dau-
bentomïj in de mest van een Steenmar
ter beschreven afkomstig uit de Barak
kengroeve (a) (BEKKER, 1 9 8 8 ) . Verder 
werd in mest uit de Schenkgroeve (c) 
een niet nader te determineren vleer
muis gevonden en uit het Slavantestel
sel (c) nog eens een drietal Dwerg
vleermuizen (Pipistrellus pipistrellus). 
Resten van de Rosse woelmuis (Clethri-
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onomys glareolus) aangetroffen in Koe
pelgroeve (a) Roebroekgroeve (a/c), 
Catacombengroeve (b/c), Schenk
groeve (b/c), Schoorberggroeve (b) en 
de Heerderberggroeve (c). Van de 
Bosmuis (Apodemus sylvaticus) werden 
resten gevonden in de Roebroekgroe
ve (a), Schenkgroeve (a), Scheulder-
groeve (a), Scharnderberggroeve (b), 
Catacombengroeve (b/c), Schoor
berggroeve (b) en Roebroekgroeve 
(c). Delen van de W o e l r a t (Arvicola 
terrestris) waren te herkennen in 
mestresten uit de Grote Dolekamer (b), 
Schenkgroeve (b), Schoorberggroeve 
(b) en Vallenberggroeve (b). Van de 
Veldmuis/Aardmuis (Microtus arva-
Tts/agrestis) werden fragmenten her
kend in de mest uit de Barakkengroeve 
(a), Bonsdalgroeve (a), Catacomben
groeve (a/b), Roebroekgroeve (a), 



Figuur 3. Latrine van Steenmarter in de Apostelgroeve. Foto: A. Terlingen. 

Grote Dolekamer (b), en Schoorberg
groeve (b). Van haasachtigen werden 
overbli jfselen in Steenmartermest aan
getroffen in de Leeraarsgroeve (a), 
Schenkgroeve (a/b/c), Fluwelengroeve 
(b) en de Kleine Dolekamer (c). A l s 
voedselrestant van een Steenmarter 
werd ook nog een schedel van een Ko
nijn (Oryctolagus cuniculus) in de Roe
broekgroeve (a), en die van een eek
hoorn (Saurus vulgaris) in de Schenk
groeve (a) aangetroffen. 
A l s bi jzondere restanten werden in de 
faeces gevonden een stuk glas en z i l 
verpapier in de Barakkengroeve (a/c), 
een houtfragment en bolletjes polysty
reen beide in de Roebroekgroeve (a), 
een deel van een plastic zakje in de 
Fluwelengroeve (c), houtskool in de 
Schenkgroeve (c) en een stukje schuim
rubber in de Fluwelengroeve (b). 
Tenslotte werd in de Kleine Dolekamer 
(c) in Steenmartermest een groene 
kunststof draad en een stukje leer 
gevonden. 

DISCUSSIE 

Ui t de resultaten van dit onderzoek 
blijkt dat het merendeel van de onder
grondse mergelgroeven, die tijdens de 
vleermuiscensus werd bezocht, toe
gankelijk z i jn voor Steenmarters. In de 
helft van deze groeven werd op het 
moment van bezoek of eerder, de aan
wezigheid van Steenmarters afgeleid 
uit sporen en of mest. In een vijftal 

groeven z i jn Steenmarters ook daad
werkeli jk waargenomen. 
De gezamenlijke aanwezigheid van 
Steenmarters en overwinterende vleer
muizen in de onderaardse mergelgroe
ven komt dus geregeld voor. To t heden 
is in Nederland de predatie van vleer
muizen door Steenmarters in deze 
groeven in drie gevallen aangetoond: 
van een watervleermuis in de Barak
kengroeve, een niet nader te determi
neren vleermuissoort in de Schenkgroe
ve en een drietal dwergvleermuizen in 
het Slavantestelsel. 

Vergeli jk met andere studies van analy
ses van Steenmartermest stemt overeen 
met de elders vastgestelde bevinding 
dat Steenmarters een breed voedsel-
assortiment nuttigen (KALPERS, 1 9 8 3 ) . 
Opvallend in het onderhavige onder
zoek is het grote aantal mestkevers dat 
in tien groeven in Steenmartermest 
werd aangetroffen. Vermeldenswaard 
is zeker ook de vondst van een eek
hoorn als prooi van een Steenmarter, 
een prooidier dat doorgaans veel meer 
in verband wordt gebracht met Boom
marters. Het assortiment aan bi jzonde
re restanten in Steenmartermest geeft 
nog eens aan, enerzi jds hoe weinig 
kieskeurig Steenmarters z i jn in de keuze 
van het voedsel en anderzi jds hoe zeer 
deze diersoort z ich heeft ontpopt als 
een cultuurvolger, en daarbij een veel
heid van materialen beproefd. 

De vraag doet zich voor hoe Steen
marters in de donkere groeven win-
terslapende vleermuizen kunnen op

sporen. Het ligt voor de hand te ver
onderstellen dat Steenmarters vleer
muizen op het gehoor weten te lokali
seren, dit in tegenstelling tot VAN 
WESTREENEN ( 1 9 8 7 ) die er vanuit gaat 
dat vleermuizen zich muisstil houden. 
Steenmarters kunnen namelijk geluiden 
waarnemen tot een toonhoogte van 6 0 
k H z (pers.med. K. KuGELSCHAFTER). De 
sociale geluiden, met een veel lagere 
toonhoogte, maar ook de geluiden ge
bruikt voor echolokatie van al de vleer
muissoorten die in de Zuidl imburgse 
mergelgroeven overwinteren, kunnen 
door Steenmarters waargenomen wor
den. Gedurende de winter bevinden 
z ich vleermuizen in de mergelgroeven, 
maar deze zullen niet steeds in w i n 
terslaap z i jn . Z o z i jn vleermuizen bij 
hun komst in de herfstperiode nog z e 
ker aktief waarbi j ze geluiden produce
ren. En ook tijdens de winterslaap zi jn 
er spontaan onderbrekingen waarbi j 
de dieren bijvoorbeeld van plaats ver
anderen. Dan z i jn er ook nog paringen 
die zeker ook met geluid gepaard 
gaan. Tenslotte kunnen vleermuizen 
door verstoringen, door wie of wat dan 
ook veroorzaakt en well icht door 
Steenmarters uitgelokt, geluiden produ
ceren die door de Steenmarter opge
vangen kunnen worden en die kunnen 
dienen z ichzelf te oriënteren voor een 
eventuele sprong in het duister. Z w a k 
ke geuren kunnen een dergelijk proces 
mogelijk in gang zetten. Het is niet be
kend in hoeverre Steenmarters dode 
vleermuizen eten die op de grond z i jn 
gevallen. 

Deze gegevens laten nog niet toe 
kwantitatief inzicht te geven in de pre-
datiedruk van Steenmarters op vleer
muizen. Verder onderzoek van Steen
martermest op vleermuisresten over 
langere tijd kan meer inzicht geven in 
deze predatiedruk. Verder kan onder 
hangplaatsen van winterslapende 
vleermuizen gezocht worden naar 
krabsporen van klimmende Steenmar
ters. Tenslotte is nader onderzoek aan
gewezen naar het gebruik, in tijd en 
ruimte, van ondergrondse mergelgroe
ven door Steenmarters. 
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S U M M A R Y 

BEECH MARTENS, BATS AND 
SUBTERRANEAN MARL PITS 

The question arose whether there is an eco
logical relationship between Beech martens 
(Maries foina) and bats in subterranean marl 
pits. This paper focusses on the accessibility 
for Beech martens of marl pits in the Dutch 
province of Limburg and on the presence of 
signs of Beech martens in those pits. Drop
pings of Beech martens found in marl pits 
could give an impression of the composition 
of the diet and, because of the fast digesti
on, wheter they catch bats during their pre
sence in marl pits. 

Batcensus leaders were asked to fill in forms 
for each pit to rate accessibility and 
presence of signs; they also were asked to 
collect droppings of Beech martens in the 
pits during the bat census. 
Most of the pits were judged to have a 

good accessibility. In about half of the pits 
signs of Beach martens were known or 
found. In only five pits Beech martens have 
ever been spotted. 
An analysis of droppings of Beech martens 
was made according to remains of vegeta
bles, insects, birds, mammals and others. In 
the droppings were found traces of cherries, 
prunes, apples, pears, grapes and haw
thorn seeds. Of insects only remains of dung 
beetles, ground beetles and flies were pre
sent. Traces of feathers were found of war
blers, ducks, pigeons, falcons and poultry. 
As for mammals remains were found of Mo
les, Bank voles, Files voles, Water voles, 
Woodmice, lagomorphs and a Red squirrel. 
Furthermore, in Beech marten droppings re
mains were present of Daubenton's bat 
(Myotis daubentonii), (Barakkengroeve), a 
not identified bat (Schenkgroeve) and three 
Pipiestrelles (Pipistrellus pipistrellus), (Slavan-
testelsel). A variety of more culturally asso
ciated traces were also found: pieces of 

glass, tin foil, wood, leather, plastic polysty
reen balls and green nylon threads. 
The results are briefly discussed. It is sug
gested that Beech martens can hear bats in 
marl pits before and in between hibernation, 
e.g. during matings and other moments 
when bats spontaneously choose other pla
ces in the same marl pit. Further investigation 
of the use of marl pits in time and space by 
Beech martens is suggested. 
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Mededelingen 13: 33-43 (mei 1989). 

KORTE MEDEDELINGEN 
PLANTENSTUDIEGROEP 
10 JAAR 
Mocht u het nog niet weten: de Plan
tenstudiegroep bestaat dit jaar precies 
1 0 jaar, een bijzonder feit dat we uiter
aard niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Naast een externe aktiviteit -
een "kontaktdag voor plantenliefheb
bers in L imburg" - die gehouden zal 
worden te Roermond op zaterdag 2 8 

oktober 1 9 8 9 en waarover u t.z.t . nog 
nader geïnformeerd zult worden, w i l 
len we ook binnen onze eigen studie
groep op een gepaste w i j ze stilstaan 
bij dit heuglijke feit. 
De " feestcommiss ie" heeft besloten dit 
te doen in de vorm van een speciale 
" jubi leum-excurs ie" met aansluitend 
een gezamenlijk etentje in een typisch 
Limburgs etablissement. Deze interne 
aktiviteit vindt plaats op zaterdag 19 

augustus. De dagexcursie staat onder 
de deskundige leiding van Jan Corten
raad en omvat een bezoek aan enkele 
bijzondere terreinen in de omgeving 
van Aken en Düren (Duitsland), o.a. 
het in botanisch opzicht zeer interes
sante spoorwegemplacement van Du
ren (thans natuurreservaat). De excur
sie start om 1 0 . 0 0 uur vanaf de noor
delijke uitgang van het NS-stat ion 
Heerlen en zal tot ca. 1 7 .00 uur duren. 



Naast de leden zi jn ook introducees 
zoals altijd van harte welkom. 
Het gezel l ig samenzijn in de vorm van 
een gezamenlijk etentje is diezelfde 
avond van de 19e augustus gepland in 
Herberg " D e S w a e n " te ' s -Graven-
voeren in Belgisch Limburg (Voerstreek) 
waar U vanaf 1 9 . 0 0 uur welkom bent. 
De maaltijd zélf zal rond 19 .30 uur een 
aanvang nemen. Ook hier z i jn introdu
cees van harte welkom. In navolging 
van de dagexcursie belooft ook dit 
etentje iets bi jzonders te worden. 
De kosten van het "avondprogram
m a " bedragen f 3 5 , — per persoon, in
clusief drankjes. 

In verband met de organisatie verzoek 
ik u, indien u wenst deel te nemen aan 
de dagexcursie en/of het gezamenlijk 
diner, dit schriftelijk te laten weten vóór 
1 augustus aan J. den Boer, Kornoelje-
weerd 5 6 , 6 2 2 9 T E Maastricht. 

B A R T G R A A T S M A 

M E E R V L E E R M U I S -
K R A A M K O L O N I E I N DE 
N E D . H E R V . K E R K T E 
T J E R K W E R D 

In de laatste aflevering van het Natuur
historisch Maandblad (juni 1 9 8 9 , no. 
6) trof mij het bericht over de "grootste 
kraamkliniek van West -Europa in T jerk
werd ge reed" . Aan de ene kant door 
het lofwaardig streven van deze korte 
mededeling welke de lezer oproept om 
bij te dragen aan het restauratie-fonds 
T jerkwerd. Men hoopt op deze manier 
extra fondsen ter beschikking te krijgen 
voor de noodzakeli jke restauratie van 
de N e d . Herv . Kerk ter plaatse. Een 
cultuur-monument dat ' s zomers onder
dak biedt aan een van de grootste 
kraamkolonies van de Meervleermuis 
(Myotis dasycneme) van N o o r d - W e s t 
Europa. 

Aan de andere kant werd ik getroffen 
door het onzorgvuldige en onvolledige 
karakter van dit bericht. Er wordt 
gesproken over een "k raamkl in iek " 
alsof de mens daadwerkeli jk ingrijpt bij 
de geboorte van de vleermuizen. Dit is 
gelukkig niet nodig. Ook staat er ver
meld dat de dieren in de derde week 
van maart ter plaatse arriveren. Z o pre
cies is de terugtocht vanuit de winter

kwartieren naar het zomerverbli j f niet 
geregeld. Onderzoek elders in Fr ies
land wees uit dat z i j vanaf begin april 
tot in mei in het zomerbiotoop aanko
men. Half mei z i jn alle zwangere en 
ook een aantal niet drachtige vrouw
tjes present. Er wordt in het bericht 
gesproken over training van de pas ge
boren vleermuizen. In werkeli jkheid is 
daar niets van bekend. Het is mogelijk 
dat de moeders bepaalde vaardighe
den op de jongen overdragen, maar 
het kan ook z i jn dat de laatsten alle es
sentiële " k e n n i s " om te overleven al bij 
de geboorte hebben meegekregen. 
In het bericht wordt gesuggereerd dat 
de T jerkwerdse dieren in de herfst alle
maal naar winterverbli jven in Zu id -
Limburg zouden verhuizen. W i j z i jn 
daar onvoldoende over geïnformeerd. 
Sommigen doen dit vermoedelijk we l , 
anderen trekken well icht naar grotten, 
groeven, kelders, bunkers e.d. in 
West -Dui t s land, België en N o o r d -
Frankrijk. Enkelen vinden misschien on
derdak in soortgeli jke verblijven veel 
dichter bij huis, in Noord - en Zu id -
Hol land. In holle bomen zi jn z i j voor 
zover ik weet nooit aangetroffen. 
To t slot van het bericht wordt terecht 
melding gemaakt van de inspanningen 
van de bewoners van T jerkwerd voor 
het behoud van hun kerkgebouw en de 
daarin verblijvende vleermuizen. Inder
daad een hartverwarmend gebeuren. 
Maar er wordt m.i. ten onrechte ver
zwegen, dat ook anderen en andere 
instanties zich enorm hebben ingespan
nen voor het behoud van gebouw en 
bewoners. Al lereerst is daar de Over
heid die, omdat het gebouw een be
schermd monument i s , via de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg, opdraait 
voor circa 8 0 % van de subsidiabele 
restauratiekosten. Daar bovenop komt 
een extra subsidie van het Minister ie 
Van Landbouw en Visser i j ten bedrage 
van f 8 3 . 5 0 0 , — , omdat het gebouw 
een unieke kolonie beschermde dieren 
herbergt. Tenslotte is er een werkgroep 
van de Vereniging voorZoogdierkunde 
en Zoogdierbescherming, die onder 
haar leden een inzameling heeft ge
houden. De resultaten daarvan maak
ten het mogelijk een onderdeel van het 
restauratieplan voor de somma van 
f 1 3 5 0 , — t e adopteren. 

A . M . VOUTE, 
Vleermuiswerkgroep Nederland 

NEDERLANDSE NAMEN 
VOOR 2000 VOGELSOORTEN 

In samenwerking met het Centraal Bu
reau voor de Statistiek (CBS) en de 
Stichting Dutch Birding Association 
(SDBA) heeft de Nederlandse Vereni
ging tot Bescherming van Vogels een 
lijst uitgegeven van Nederlandse na
men voor bijna 2 0 0 0 vogelsoorten. 

Hiermee wi l len deze organisaties een 
aanzet geven om te komen tot enige 
uniformiteit in het gebruik van Neder
landse vogelnamen. 

Van de ruim 8 6 0 0 vogelsoorten op 
aarde hebben alleen de in Europa 
voorkomende soorten een Nederland
se naam die algemeen aanvaard i s . De 
rest heeft geen Nederlandse naam of 
er z i jn verschillende namen voor de
zelfde soort in gebruik. Hieraan 
bestaat wel behoefte voor vogel- en 
natuurboeken, tijdschriften, teksten bij 
natuurfilms, tentoonstellingen van vo
gelpostzegels, encyclopedieën, woor
denboeken, soortenli jsten bij wetten en 
dergeli jke. O p initiatief van het Cen
traal Bureau voor de Statistiek hebben 
E.J. van Uzendoorn (SDBA) , E.R. 
Osieck (Vogelbescherming) en L. van 
Duuren (CBS) daarom een lijst samen
gesteld van Nederlandse namen voor 
alle vogelsoorten die in Europa, 
Noord-Afr ika, Az ië en Noord-Amerika 
voorkomen. 

De naamlijst bevat 1 9 5 0 namen van 
vogels in systematische volgorde en a l 
fabetische indexen op Nederlandse en 
wetenschappelijke namen. Naast de 
Nederlandse en wetenschappelijke 
naam zi jn van iedere soort ook het Eu-
ringnummer (unieke vijfcijferige code) 
en de status van de soort in Nederland 
opgenomen. De lijst is gebaseerd op 
de " L i s t of recent Holarctic b i r d s " die 
al meer dan 10 jaar in gebruik is en op
gesteld is door Prof. dr. K . H . Voous 
(Hu izen) . De nu uitgebrachte lijst van 
Nederlandse namen heeft een voor lo
pig karakter. De auteurs staan open 
voor commentaar en suggesties; het 
plan is om in 1 9 9 0 een meer definitieve 
li jst uit te geven. 

L. V A N D U U R E N , 

C B S , tel. 0 7 0 - 6 9 4 3 4 1 toestel 3 1 9 1 . 
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EXPOS I T I E I N H E T N A T U U R H I S T O R I S C H M U S E U M M A A S T R I C H T 

T o t 1 september te z ien op werkdagen van 10 - 1 2 . 3 0 en van 1 3 . 3 0 tot 17 uur en op zondagen van 14 tot 17 uur. 



AKT IV I TE I TEN VAN H E T NATUURHISTORISCH G E N O O T S C H A P IN LIMBURG 

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. 
In juli zijn er geen bijeenkomsten van Kring Maastricht en Kring Heerlen. 
ZATERDAG 15 JULI bezoekt de Plantenstudiegroep de Grote Heide ten oosten van Venlo. 
Vertrek om 10.10 uur voor station Venlo. De excursie duurt tot circa 16 uur, waarna 
terugreis. 
W O E N S D A G 26 JULI komt de beheergroep voor de computer(s) om 20 uur bijeen in het 
kantoor van het Genootschap in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Naast een be
spreking van wensen en andere beheertechnische zaken, zal worden doorgegaan met het 
(met behulp van het programma INVENTAR) invoeren van gegevens in het geautomatiseer
de bestand. W ie hier aan mee wil doen maar er nog geen ervaring mee heeft, kan zich van 
te voren aanmelden bij Johan den Boer, Kornoeljeweerd 56, 6229 TE Maastricht, tel.: 
043-615173. 
ZATERDAG 29 JULI worden door de Plantenstudiegroep weer enkele terreinen in de omge
ving van Susteren en Nieuwstad bezocht. Vertrek om 10 uur bij het NS-station in Susteren. 
De excursie duurt tot circa 13 uur. 
ZATERDAG 5 A U G U S T U S bezoeken leden van de Plantenstudiegroep enkele terreinen in 
de buurt van Heibloem, noord van Roggel. Vertrek om 10 uur voor NS-station Roermond. 
De excursie duurt tot circa 16 uur, waarna terugreis. 
ZATERDAG 19 A U G U S T U S organiseert de Plantenstudiegroep een feestelijke excursie naar 
aanleiding van het 1 0-jarig bestaan van de studiegroep. Het is een dag-excursie naar enke
le heel bijzondere terreinen in de omgeving van Aken en Düren (D). De excursie begint om 
10 uur bij de noordelijke uitgang van NS-station Heerlen en eindigt om circa 1 7 uur. Om 
19 uur begint een feestelijke avond in Herberg De Swaen te 's-Gravenvoeren. Opgave voor 
deze avond is verplicht en kan bij Bart Graatsma, overdag 043-293066 of 293064. 
MAANDAG 21 A U G U S T U S is er weer een bijeenkomst voor leden van de Spinnenwerk
groep Limburg in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, aanvang 19 uur. Niet-leden die 
toch willen deelnemen aan de studie-avond worden verzocht eerst kontakt op te nemen met 
de secretaris van de werkgroep, adres zie hiernaast. 

ZONDAG 27 A U G U S T U S organiseert Kring Heerlen een zomerwandeling in de bossen na
bij Vijlen. Vertrek om 13.30 uur op de parkeerplaats achter het NS-station aan de Spoorsin
gel (naast het bus-station) te Heerlen. 
ZATERDAG 2 SEPTEMBER bezoeken leden van de Plantenstudiegroep het Platte Bos en het 
Colmonderbos en omgeving. Vertrek om 9.45 uur vanaf de parkeerplaats bij station 
Maastricht aan de Meerssenerweg (dus de oostzijde) of om 10 uur op de parkeerplaats 
langs de oostzijde van de weg Nijswiller-Baneheide aan de bosrand. De excursie duurt tot 
circa 13 uur, maar kan bij voldoende belangstelling doorgaan tot circa 16 uur, waarna 
terugreis. 
DINSDAG 5 SEPTEMBER is de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van 
het Genootschap. De vergadering wordt gehouden in Roermond. Agenda-punten indienen 
vóór 20 augustus. Nadere informatie in het volgende Maandblad. 
DONDERDAG 7 SEPTEMBER is er weer een bijeenkomst van Kring Maastricht. Tijdens deze 
bijeenkomst zal de heer Hanekamp een voordracht houden over vleermuizen. Binnen het 
Genootschap is altijd grote belangstelling voor deze diergroep, maar de kennis van de 
meeste leden beperkt zich tot de soorten die ook in Nederland voorkomen en waarvan een 
deel in de Zuidlimburgse kalksteengroeven overwintert. De heer Hanekamp zal deze avond 
vooral ingaan op die andere soorten, die voor ons vrij onbekend zijn. Het belooft een boei
ende avond te worden, waarop iedereen welkom is. De bijeenkomst begint om 20 uur in 
het Natuurhistorisch Museum Maastricht. 

DONDERDAG 7 SEPTEMBER zijn vooral de leden van de Studiegroep Onderaardse 
Kalksteengroeven welkom bij de door Kring Maastricht georganiseerde lezing over vleer
muizen. Voor een uitgebreidere aankondiging: zie bij Kring Maastricht. 
W O E N S D A G 13 SEPTEMBER komt de beheergroep voor de computer(s) om 20 uur bijeen 
in het kantoor van het Genootschap in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Naast een 
bespreking van wensen en andere beheertechnische zaken, zal worden doorgegaan met 
het (met behulp van het programma INVENTAR) invoeren van gegevens in het geautomati
seerde bestand. W ie hier aan mee wil doen maar er nog geen ervaring mee heeft, kan zich 
van te voren aanmelden bij Johan den Boer, Kornoeljeweerd 56, 6229 TE Maastricht, tel.: 
043-615173. 

W O E N S D A G 13 SEPTEMBER komt ook de Vlinderstudiegroep weer bijeen in het Natuur
historisch Museum Maastricht. Deze bijeenkomst begint zoals gebruikelijk om 20 uur. 
MAANDAG 18 SEPTEMBER is er weer een bijeenkomst voor leden van de Spinnenwerk
groep Limburg in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, aanvang 19 uur. Niet-leden die 
toch willen deelnemen aan de studie-avond worden verzocht eerst kontakt op te nemen met 
de secretaris van de werkgroep, adres zie hiernaast. 
VRIJDAG 22 SEPTEMBER organiseert de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven een 
bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Deze bijeenkomst (voor leden) be
gint om 20 uur. 
VRIJDAG 29 SEPTEMBER is er weer een bijeenkomst voor leden van de Zoogdierenstudie
groep, waarop ook andere belangstellenden welkom zijn. De bijeenkomst vindt plaats in het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht en begint om 20 uur. 
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