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MIER EN SLANG 
Onder deze titel is door het Natuurhisto
risch Museum Maastricht een expositie 
ingericht in de bibliotheek van de Rijks
universiteit Limburg aan de Bonnefan-
tenstraat 2. 
Onderwerp vormt de correspondentie 
tussen de Jezuïet Erich Wasmann en 
de gereformeerde hoogleraar Frits 
Buytendijk. 
Als gevolg van hun gezamenlijke be
langstelling voor mieren, raakten zij ook 
gegrepen door de vraagstukken van 
evolutie en de verhouding tussen "re
de" en "openbaring". In kerkelijke krin
gen spitste de discussie zich toe op de 
vraag of de slang uit het Bijbelboek 
Genesis echt gesproken had. Zie ook de 
mededeling op blz 295. 

Illustratie uit Buytendijks boekje "De 
Wijsheid der Mieren" (1922). 
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HERPETOLOGIE: TIEN JAAR SPRINGERS EN KRUIPERS 

De toekomst voor de Limburgse kikkers ziet er rooskleurig uit. Of niet soms? Ruim 80 leden van de Herpetologische Studie
groep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg zetten zich nu al meer dan tien jaar in voor het behoud en herstel 
van de Limburgse herpetofauna. En zie daar, in de loop der jaren hebben ijver en inzet geleid tot resultaten die ook buiten 
de provinciegrenzen hun weerklank vinden. Moeten we hierbij denken aan de opkomst van de Bruinkikker via het circuit 
van de tuincentra of aan de Groene Milieukikker, met Bovag-garantie? Of hebben nu ook de goedkopere restaurantketens 
langs onze autowegen eindelijk hel culinaire genot van kikkerbilletjes en gegrilde paddesnoeren ontdekt? 
Nee, geen van al deze buitensporige zaken hebben ook maar iets met natuurbescherming te maken. De ware herpetoloog 
is bezig in het veld. Hij zoekt, neemt waar, noteert en gebruikt de verzamelde gegevens voor het sturen van beleid en be
heer in een richting die flora en fauna, en dus ook de herpetofauna, ten goede komt. 
In deze aflevering van het Natuurhistorisch Maandblad kunnen we op een comfortabele manier lezen hoe het onderzoek 
en de situatie van de Limburgse herpetofauna het afgelopen decennium verlopen is. Een aantal soorten en aspekten passe
ren hierbij de revue. Iets wat daarbij vaak niet aan de orde komt is de tijd die nodig was om de gegevens te verzamelen. 
Reeds vroeg in het voorjaar, als de avonden nog kil en vochtig zijn, gaat de herpetoloog op pad om de paring van de 
Bruine kikker en de paddentrek te observeren. Mening onderzoeker komt dan met natte kleren en ijskoude handen thuis. 
Uitgerust met zaklantaarns en schepnet kan in de periode daarna de voortplanting van diverse salamandersoorten goed 
onderzocht worden. Ook de kooraktiviteiten van de meeste kikker- en paddesoorten vinden bij voorkeur in de avond en 
nacht plaats. Meestal zijn de weersomstandigheden dan wat aangenamer. Dit laatste geldt in ieder geval voor het onder
zoek dat aan de reptielen plaatsvindt. Onze inheemse slangen en hagedissen koesteren zich na een maandenlange win
terslaap in de zon om voldoende energie te krijgen voor de actieve voortplantingsperiode die komen gaat. Het voorjaar, 
de zomer en de herfst zijn echter alle drie geschikte jaargetijden om herpetologisch onderzoek uit te voeren, dus wat dat 
betreft hoeven de leden van de Herpetologische Studiegroep zich geen moment te vervelen. Dit bewijzen de onderwerpen 
die in dit Maandblad aan de orde komen. 
In de loop der jaren is op vele fronten werk verricht teneinde de Limburgse amfibieën en reptielen een betere toekomst te 
geven. Naast het uitvoeren van onderzoek is het ook belangrijk dat er goede contacten werden gelegd met de overheden 
en natuurbeschermingsorganisaties. Dit leidde in 1983 onder meer tot de oprichting van een Overleggroep Poelenbeheer. 
In een samenwerking tussen deze overleggroep en de Herpetologische Studiegroep Limburg zijn inmiddels drie actieplan
nen tot behoud en herstel van de Limburgse amfibieën opgesteld. De benodigde inventarisatiegegevens worden voor een 
groot deel door de leden verzameld. Talloze subsididies worden voor deze en andere actieplannen via de Herpetologi
sche Studiegroep aangevraagd en gehonoreerd, waardoor de uitvoering van poelenaanleg en -herstel niet lang op zich 
laat wachten. De veelal positieve resultaten kunnen zonder twijfel spectaculair worden genoemd. Ook over deze facetten 
wordt in deze uitgave bericht. 
De publicitaire kant van de Herpetologische Studiegroep dient niet vergeten te worden. Reeds vanaf het begin wordt jaar
lijks een verslag uitgegeven, waarin de verzamelde waarnemingsgegevens worden gepresenteerd. Er staan artikelen in 
over onderzoek en wetenswaardigheden op het gebied van de herpetofauna. Thans is dit jaarverslag aan haar tiende uit
gave toe en bestrijkt het, door een toenemende samenwerking tussen de diverse groeperingen die op herpetologisch ge
bied werkzaam zijn, geheel Nederland. Het Natuurhistorisch Maandblad vormt voor Limburg eveneens een belangrijk me
dium waarin de resultaten van onderzoek gepubliceerd kunnen worden. De publicitaire hoogtepunten in het bestaan van 
de studiegroep vormen het vervaardigen van de film "Amfibieën en Reptielen van Limburg" door Peter Keysers en Niek 
Frigge, en de deelname aan het TV-programma "ia, Natuurlijk", waar het herpetologisch team goed uit de bus kwam. 
Op educatief en informatief gebied heeft de Herpetologische Studiegroep zich reeds meerdere malen getoond. Voor leden 
en belangstellenden worden jaarlijks excursies en lezingen georganiseerd. Daarnaast verleent de groep haar medewerking 
aan diverse tentoonstellingen. Voor het eerst wordt dit jaar in samenwerking met de Stichting Herpetologische Studiegroe
pen de "Bronzen Kikker" uitgereikt, een prijs die wordt toegekend aan die groepering, gemeente, instelling of persoon, 
die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor het behoud en herstel van de inheemse amfibieën en reptielen. 
Het zou te ver voeren om hier alle activiteiten op te sommen die door de Herpetologische Studiegroep Limburg werden en 
worden uitgevoerd. Ik hoop dat de lezer aan de hand van dit themanummer over herpetofauna een goede indruk zal krij
gen. Eén ding is echter zeker-, de herpetoloog zal ook in de toekomst al springend en kruipend zijn weg weten te vinden in 
de boeiende natuur om hem heen. 

H . J . M . V A N B U G G E N U M 

voorzitter Herpetologische Studiegroep Limburg 



TIEN JAAR AMFIBIEËN EN REPTIELEN 
INVENTARISEREN IN LIMBURG 
EEN ATLAS VAN DE HERPETOFAUNA 

J O V A N DER C O E L E N , Herbenusstraat 144, Maastricht 

Vanaf haar oprichting in 1979 verzamelt de Herpetologische Stu
diegroep gegevens over het voorkomen van amfibieën en reptie
len in Limburg. Na tien jaar leek de tijd rijp om de vele waarne
mingen grondig te bewerken en in een boekwerk te bundelen. 

DOELSTELLING VAN HET 
ATLASPROJECT 

Het verzamelen van waarnemingen 
van planten en dieren is leuk en z invol . 
Het kan echter niet de bedoeling z i jn 
om deze gegevens op te slaan in een 
archief en er verder weinig of niets mee 
te doen. De Herpetologische Studie
groep heeft dan ook al snel onderkend 
dat publicatie van de waarnemingen 
een belangrijk onderdeel van haar acti
viteiten moest z i jn . Het resultaat is be
kend: dit jaar is reeds haar tiende jaar
verslag verschenen. Bovendien is in 
1 9 8 8 een voorlopig verspreidingsover
zicht van de herpetofauna in Limburg, 
op basis van kilometerhokken, versche
nen (LENDERS, 1 9 8 8 ) . Dit overzicht vatte 
de gegevens uit de periode 1 9 8 0 -
1 9 8 5 samen. Verder z i jn in het Natuur
historisch Maandblad regelmatig arti
kelen gepubliceerd, die onderzoek aan 
amfibieën en reptielen in Limburg tot 
onderwerp hadden. In 1 9 8 9 rees 
tenslotte de gedachte om de gege
vens, die een decennium lang waren 
verzameld, te bundelen tot een heuse 
atlas. Naast het uitgeven van een w e 
tenschappelijk verantwoorde versprei
dingsatlas, heeft het project als doel de 
achteruitgang van amfibieën en reptie
len onder de aandacht van een groter 
publiek te brengen. Een derde, en z e 
ker niet minder belangrijke, doelstell ing 
is het wi j zen van beleidsmakers op hun 
verantwoordeli jkheden ten aanzien 
van beheer en bescherming van de 
herpetofauna. Een goed beleid kan 
slechts gevoerd worden als er voldoen
de gegevens voorhanden z i jn . De atlas 
wi l aan deze behoefte aan informatie 
voorz ien. N iet alléén de studiegroep 
wi lde de gegevens gebundeld z ien, 
ook de Provincie Limburg en de Directie 
Natuur, Mi l ieu en Faunabeheer van het 
Minister ie van Landbouw, Natuurbe
heer en Visser i j onderkenden dat ze 

zeer gebaat waren bij deze kennis en 
waren bereid om het project te finan
cieren. Bovendien kunnen als doel
groepen van de atlas gemeenten, w a 
terschappen, terreinbeherende instan
ties (Staatsbosbeheer, Natuurmonu
menten, Limburgs Landschap, Stichting 
Instandhouding Kleine Landschapsele
menten) en milieugroepen genoemd 
worden. 

Figuur 1. Verspreiding van de Alpenwater
salamander in Limburg, op basis van kilo
meterhokken, periode 1980 - 1990. 
Bron: archief Herpetologische Studiegroep 
Limburg. 

VERWERKING VAN DE 
GEGEVENS 

In de jaren tachtig z i jn niet minder dan 
1 9 . 0 0 0 waarnemingskaartjes, ver
deeld over 2 5 soorten amfibieën en 
reptielen, bij de Studiegroep ingele
verd. Aan de hand van deze gegevens 
kunnen van elke soort verspreidings-
kaarten op basis van kilometerhokken 
gemaakt worden. Nauwkeur iger ana
lyses z i jn echter ook mogelijk: bij circa 
de helft van alle waarnemingen kunnen 
we de plaats tot op 100 of 2 0 0 meter 
bepalen (de zogenaamde poelhok-
ken). O p de waarnemingskaartjes kun
nen tevens de aantallen waargenomen 
dieren en allerlei bi jzonderheden, z o 
als gedrag, biotoop en eventuele 
doodsoorzaken, genoteerd worden. 
Dit maakt vele bewerkingen mogelijk. 
Voor het atlasproject is de volgende 
werkwi j ze gevolgd. De waarnemings
kaartjes z i jn door het Biogeografisch 
Informatie Centrum verponst, waardoor 
het materiaal met een computer be
werkt kan worden. Vervolgens kon een 
team van 15 deskundigen, die elk één 
of meerdere soorten voor hun rekening 
namen, aan de s lag. Z i j produceren 
per soort een tekst die het voorkomen 
in de provincie Limburg beschrijft. De 
taak van ondergetekende is het schrij
ven van de algemene hoofdstukken en 
het coördineren van alle activiteiten die 
het atlasproject betreffen. 

DE ATLAS 

De atlas bestaat uit een algemeen en 
een bijzonder gedeelte. 
In de algemene hoofdstukken komen 
zaken aan de orde als landschapsbe
schrijvingen, werkwi j ze van de inventa
risaties, bedreiging en beheer van bio
topen en bescherming van amfibieën 
en reptielen. In het bijzonder gedeelte 
worden de verschillende soorten stuk 
voor stuk besproken. Verspreiding en 
voorkomen in Limburg komen uitvoerig 
aan de orde, waarbi j de gegevens uit 
het archief van de Studiegroep en de 
resultaten van in Limburg verricht on
derzoek de basis van de teksten vor-



men. Van elke soort wordt een ver-
spreidingskaart op kilometerhok-basis 
opgenomen. Als voorbeeld heb ik 
hier de kaart van de Alpenwatersala
mander Triturus alpestris afgedrukt (fi
guur 1) . 
De werzkaamheden voor de atlas 
gingen van start in december 1 9 8 9 . Als 
alles volgens schema verloopt zal er in 
juli 1991 een drukklaar manuscript op 
tafel l iggen, zodat de atlas eind 1991 
voor iedereen verkri jgbaar za l z i jn . 

W A T T E DOEN NA HET 
VERSCHIJNEN VAN DE ATLAS? 

N a publicatie van de atlas kan de Her
petologische Studiegroep niet op haar 
lauweren gaan rusten. Het boekwerk 
beschrijft de actuele situatie, waarin de 

amfibieën en reptielen in onze provin
cie z ich bevinden. Deze situatie is voor 
de meeste soorten verre van rooskleu
r ig. W e zul len ons moeten blijven in
zetten voor beschermings- en beheers-
activiteiten en de betreffende instanties 
wi j zen op hun verantwoordeli jkheden. 
Ook op het gebied van onderzoek aan 
de herpetofauna kan nog veel gedaan 
worden, waarbi j de leden van de Stu
diegroep een grote rol spelen. De atlas 
za l op veel vragen een antwoord ge
ven, maar even zovele lacunes in onze 
kennis laten z ien. Daarnaast is het van 
belang dat het reguliere inventariseren 
gewoon doorgaat. Een volgende at
las, in het jaar 2 0 0 0 of later?, kan dan 
de balans opmaken. 
In het bovenstaande heb ik me beperkt 
tot het atlasproject in Limburg. Het is 
echter de bedoeling dat na voltooiing 

van deze atlas de andere provincies in 
Nederland aan de beurt komen. De 
Stichting Herpetologische Studiegroe
pen denkt dat Noord-Brabant en Gel 
derland in de eerste plaats in aanmer
king komen voor een vervolgproject. In 
beide provincies z i jn inmiddels door de 
daar actieve Studiegroepen veel gege
vens verzameld. Ik spreek dan ook de 
hoop uit dat we daar even voortvarend 
aan de slag kunnen gaan als in 
Limburg. 

L I T E R A T U U R 

LENDERS, A.J.M., 1988. Voorlopig verspreidingso
verzicht van de Limburgse amfibieën en reptielen. 
Uitgave Herpetologische Studiegroep Limburg, 
Maastricht. 

BOOMKIKKERS (HYLA ARBOREA L.) IN LIMBURG 
W.G. V E R G O O S S E N , Hulststraat 20, Echt 

De Boomkikker (fig. 1), een tot 4,5 cm lang groen kikkertje, met 
een opvallende zwarte zijstreep (die de dieren individueel herken
baar maakt) en duidelijke zuignappen aan de uiteinden van de te
nen, is niet alleen vanwege dit uiterlijk, maar ook omwille van zijn 
biotoopgebruik, één van Limburgs intrigerendste amfibieën. 
Amper vijftien jaar geleden leek het doek definitief gevallen voor 
deze soort. Op dit moment is gelukkig weer sprake van een ge
zonde populatie, die daarenboven één van de grootste in het hele 
land is. 

De Boomkikker. 

HISTORIE 

In de eerste helft van deze eeuw kwam 
de Boomkikker verspreid over het ge
hele gebied ten zuiden van de denk
beeldige lijn Weer t -A rcen voor. H is to
risch onderzoek leverde niet alleen de 
oudste melding voor Limburg op (Heer
len ± 1 8 8 0 ) , maar bovendien 4 0 loka
ties (fig. 2) waar de soort ooit voor
kwam. Deels gaat het hierbij om losse 
jaartallen, deels om lange reeksen van 
jaren die de teleurgang van eens grote 
populaties en ontbrekende bescher
ming i l lustreren. 
De Boomkikker bewoonde voorheen 
moerassige weilanden, vennen, vee-
drinkpoelen, plassen, kasteelgrachten 
en door kleiafgravingen ontstane ga
ten. Het verdwijnen of ongeschikt ra
ken van deze voortplantingsbiotopen 
door drooglegging, gebrek aan onder
houd, verlanding, afvalstort, bebou
wing e.d. , evenals de vernietiging van 
het zomerbiotoop door rekreatieve 
en/of agrarische aktiviteiten en niet op 
de laatste plaats het wegvangen van 
dieren ten behoeve van terraria, zo rg
den veelal voor een onherstelbare ge
nadeklap. 
Omstreeks het midden der zeventiger 
jaren resteren in Limburg nog een hand
vol lokaties met Boomkikkers, die in het 
navolgende decennium echter even
eens vr i jwel alle verdwijnen. Een uit-



Figuur 2. Verspreiding van de Boomkikker 
in de periode 1880 - 1990. 

zonderingspositie neemt de gemeente 
Echt in. 
De Boomkikker is al vanaf het einde van 
de negentiende eeuw uit Echt bekend. 
De soort kwam hier op tal van plaatsen 
in vennen, poelen, moerassige weilan
den en langzaam stromende beken 
voor. Een belangrijke kategorie vorm
den de door de kleiindustrie gevormde 
tichelgaten. Terwijl vrijwel alle andere 
wateren in de loop der tijd verdwenen 
of ongeschikt raakten, boden de tichel
gaten de Boomkikker ruime kans om als 
pioniersoort zijn bestaan te consoli
deren. Vanaf 1930 bereikten de afgra
vingen het huidige onderzoeksgebied 
en omstreeks 1960 ontstonden tenslot
te de poelen die als laatste bolwerk 
zouden gaan fungeren. 
In de zestiger jaren herbergt het ge
bied nog een behoorlijke populatie. 
Aantallen van enkele honderden 
boomkikkers tijdens onvolledige tellin
gen vormen geen uitzondering. Vanaf 
1972 nemen de aantallen schrikbarend 
snel af. In 1976 en 1977 leveren tellin
gen in het zomerbiotoop resp. nog 7 en 
12 exemplaren op. Een en ander vormt 
de reden om een ad hoc-werkgroep op 
te richten, die zich in de periode 

1978-1990 met onderzoek, beheer en 
bescherming van de Boomkikker bezig
houdt (o.a. B R O E N & V E R G O O S S E N , 

1983). 

DE HUIDIGE SITUATIE 

De werkgroep verricht haar onderzoek 
door het afvangen en individueel mer
ken van Boomkikkers in de koorperiode 
(1978-1985) en in het zomerbiotoop 
( 1978-1981 ) en daarnaast door syste
matische tellingen in de koorperiode en 
in het zomerbiotoop (1978-1990). De 
resultaten hiervan geven al snel aanlei
ding om een groot aantal beheers
maatregelen te formuleren, die Staats
bosbeheer Limburg, als beherende in
stantie van dit gebied, vervolgens al 
dan niet uitvoert. Zo komt de rem op 
het verlandingsproces van de laatste 
voortplantingspoel, verdwijnt de over
schaduwende randvegetatie van strui
ken en bomen en krijgt het braamstru
weel enig onderhoud. Een permanente 
aanvoer van water vanuit de Middels-
graaf naar de 's zomers regelmatig 
droogvallende poel laat echter nog ve
le jaren op zich wachten. Op al deze 
maatregelen reageert de restpopulatie 
minimaal met een stabilisatie van het 
aantal koorroepende mannetjes. 
Vanaf 1982 begint de fase van 'gelei
de uitbreiding'. Eerst rondom de moe
derpoel en later ook op grotere afstand 
worden nieuwe poelen aangelegd. De 
Boomkikker reageert hierop middels 

Tabel I. Aantal poelen met kooraktiviteit 

jaartal aantal poelen 

1978 2 
1979 2 
1980 2 
1981 1 
1982 2 
1983 4 
1984 5 
1985 6 
1986 7 
1987 13 
1988 13 
1989 20 

een toename van het aantal koorroe
pende mannetjes en een grote juvenie-
lenproduktie, met als voorlopig eindre
sultaat op dit moment een totaal van 
200-250 koorroepende mannetjes (fig. 
3) in liefst 20 poelen in een straal van 
5 km rondom het basisgebied (tabel I). 
Het beheer van het voortplantings- en 
zomerbiotoop vindt nog steeds plaats, 
maar loopt de laatste jaren niet meer 
parallel en is soms tegenstrijdig met de 
uitbreidingstendensen. Zo zijn nu al en
kele jaren achter elkaar tijdens be-
heerswerkzaamheden delen van het 
zomerbiotoop per ongeluk afgebrand 
en prevaleren bij het beheer van de 
omringende hooilanden ekonomisch 
motieven. Deze hooilanden vormen 
vanaf juli een belangrijke voedselbron 
en een tussenbiotoop voor met name 
de juvenielen. Elk jaar worden nu juist 
deze hooilanden al in de eerste week 
van juli gemaaid. 

300 

200 k 
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Figuur 3. Aantal koor
roepende mannetjes 
in de periode 1978-
1980. 1978 1979 1980 1981 1982 19B3 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 



DE TOEKOMST 

Afgaande op het huidige aantal dieren 
en voortplantingslokaties lijkt de Boom
kikker in Midden-Limburg een redelijk 
zekere toekomst tegemoet te gaan. 
Desondanks blijft het een open vraag 
of dit ook zonder menselijke begelei
ding het geval zal zijn. Op nagenoeg 
alle historische lokaties is de Boom
kikker immers verdwenen door vernieti
ging of gebrekkig beheer van zijn bio

toop. Een zelfgenoegzame houding, 
zich uitend in een niet adekwaat be
heer van de huidige voortplantings- en 
zomerbiotopen en onvoldoende be
schermingsmaatregelen weer op het 
randje van uitsterven bregen. Willen 
wij de Boomkikker voor Limburg behou
den, dan zullen wij welbewuste keuzes 
moeten maken en vervolgens niet terug 
dienen te sachrikken voor de konse-
kwenties daarvan. Premature diskussies 
over uitzetakties ten behoeve van de 

soortendiversiteit zijn binnen de hui
dige situatie nauwelijks realistisch te 
noemen. 

L ITERATUUR 

BROEN, A.J.J. & W . G . VERGOOSSEN, 1983 . Zes sei
zoenen onderzoek en beheer van een Boomkikker-
populatie in Midden-Limburg ( 1 9 7 8 - 1 9 3 1 ) Na
tuurhistorisch Maandblad 72 (10/11) : 195-202. 

GESCHIEDENIS EN TOEKOMST VAN DE 
MUURHAGEDIS 
B E R T K R U Y N T J E N S , Postbus 642, Maastricht. 

In Nederland komt de Muurhagedis (fig. 1) van nature slechts 
voor in de stad Maastricht. Het dier bewoont hier de oude 
vestingmuren van de vestingcomplexen de Hoge Fronten en de 
Lage Fronten. Er zijn meldingen van Muurhagedissen uit diverse 
andere plaatsen in Nederland, doch deze berusten meestal op 
foute determinaties of op uitgezette of ontsnapte exemplaren. 
Voor een uitgebreid verslag hierover raadplege men BERGMANS 
(1984). 

De eerste melding van de vondst van 
een Muurhagedis in Maastricht stamt 
uit 1897 ( K NAKE , 1905). Omdat de 
Muurhagedis tot in de 50/60er jaren 
van deze eeuw nog op meerdere 
plaatsen verspreid over de stad voor
kwam, neem ik aan dat dit voorkomen 
in de vorige eeuw nog uitgebreider is 

geweest. In 1867 werd de vesting 
Maastricht opgeheven en werden bij
na alle muren gesloopt. Hierbij moeten 
vele Muurhagedissen het leven hebben 
gelaten. Ook in de jaren hierna ver
dwenen nog vele muren door kanalisa
tie, wegenbouw, industrievestiging, 
huizenbouw e.d. Ook het vangen van 

Muurhagedissen door kinderen en 
terrariumhouders heeft wellicht nega
tief bijgedragen tot het verdwijnen of 
decimeren van populaties. Uiteindelijk 
hebben zich alleen nog dieren weten 
te handhaven in de Hoge Fronten en 
de Lage Fronten. 

Al vanaf het begin van deze eeuw pro
beert de gemeente Maastricht de Ho
ge Fronten in eigendom te krijgen. Een 
van de eerste plannen was om er ar
beiderswoningen te bouwen. Later 
zouden nog vele andere plannen vol
gen, maar gelukkig bleef het slechts bij 
plannen. Het gebied is lange tijd als 
schietterrein gebruikt door het Departe
ment van Oorlog. Men wenste het ge
bied niet af te staan aan de gemeente 
en behoedde daarmee ongewild de 
Muurhagedis voor de ondergang. In 
de Lage Fronten werd een deel van de 
grachten volgestort om er vervolgens 
fabrieken op te bouwen. Een klein deel 
bleef dit lot bespaard en tot op de dag 
van vandaag leven hier Muurhagedis
sen. 
Nadat de militairen uit de Hoge Fron
ten waren vertrokken nam de jeugd be
zit van het terrein. Oudere Maastrich
tenaren die hier als kind hebben 
gespeeld weten te verhalen over de 
grote aantallen Muurhagedissen en 
Hazelwormen die werden gezien of 
gevangen. 
Al snel veranderden "de Wèrreke", 
zoals de Hoge Fronten in de volksmond 
werden genoemd, in een wildernis. 
Door het gebrek aan beheer kreeg de 
vegetatie vrij spel. Hierdoor werd het 
verval van de muren bespoedigd. De
ze ontwikkeling was ook negatief voor Figuur I. 9 Lage Fronten 1989 (Foto: B. Kruyntjens). 



Figuur 2. Gebruik van pneumatische hamer bij de restauratie van de holle flank van Erf
prins-West; 1981 (Foto: B. Kruyntjens). 

Figuur 3. De vertikale mergelketting van Erfprins-West wordt geheel vernieuwd met mergel-
blokken; niet bepaald Muurhagedisvriendelijk (Foto: B. Kruyntjens). 

Figuur 4. De mergelketting is zo degelijk gerestaureerd, dat er in 1990 nog steeds geen 
Muurhagedissen van gebruik maken (Foto: B. Kruyntjens). 

de Muurhagedissen die gebaat zijn bij 
een open, zonnig biotoop. 

Begin 70er jaren kwam er steeds meer 
zicht op restauratie van de Hoge Fron
ten: een lang gekoesterde droom van 
de gemeente Maastricht. Om al vast 
een begin met deze restauratie te ma
ken werd het grachtengebied met een 
bulldozer opgeschoond. Deze onbe
zonnen daad heeft zeker een negatie
ve uitwerking gehad op de populatie. 
Door de grondverplaatsingen zijn wel
licht hagedisseneieren vernietigd en 
door het verwijderen van de vegetatie 
in de grachten heeft men de Muurha
gedis gedurende minstens één seizoen 
een deel van zijn biotoop ontnomen. 
Vooral onder de Hazelwormen moeten 
veel slachtoffers gevallen zijn, aange
zien de dieren vaak de grachtbodems 
vlak voor de muren bewonen. 
In 1977 begon men daadwerkelijk met 
de restauratie. Omdat men vanuit de 
natuurbeschermingshoek de bui al zag 
hangen werd er geld vrijgemaakt voor 
een onderzoek naar de Muurhagedis. 
Een van de doelen van dit onderzoek, 
dat geleid werd door Dr. H. Strijbosch 
van de afdeling Dieroecologie van de 
Universiteit te Nijmegen, was het 
opstellen van kriteria voor het behoud 
van de soort. Men pleitte voor een 
dier- en plantvriendelijke restauratie. In 
de praktijk kwam hier echter bitter wei
nig van terecht. In feite was er sprake 
van een soort vrijblijvendheid ten aan
zien van het al dan niet Muurhagedis
vriendelijk uitvoeren van de werkzaam
heden. Bovendien was de aannemer 
niet gewend "slecht" werk af te leve
ren. Door gebrek aan restauratiebege
leiding ter plekke werden een aantal — 
voor de Muurhagedissen belangrijke — 
muren vrijwel geheel dichtgemetseld 
(de muren Holstein-Oost, Holstein-
West en de face van Erfprins-West). 
De hagedissen op deze muren werden 
gedood of verjaagd. 
Om te voorkomen dat dit zich bij een 
voortgang van de restauratie zou her
halen, werden de Muurhagedissen en 
Hazelwormen vóór de restauratie van 
de flank en sortie C van Erfprins-West 
weggevangen en uitgezet op een 
niet-gerestaureerde muur. Omdat de 
vindplaatsen van de Muurhagedissen 
waren ingetekend op foto's, was be
kend welke (winter)holen belangrijk 
waren voor de dieren. Met deze we
tenschap wist ik de aannemer tot op 
zekere hoogte ervan te doordringen 
niet alles met Portland-cement dicht 
te smeren. Deze restauratie werd we
derom te groots aangepakt (fig. 2 , 3 en 
4): tijd is geld (vrachtauto's, graaf ma-



Figuur 5. Veel voegen tussen oude mergelblokken heeft men tij
dens de restauratie oppervlakkig met Portland-cement dichtgezet 
(Foto: B. Kruyntjens). 

Figuur 6. Door de dunne laag cement te verwijderen komt weer 
een oud winterhol met "zonneplateautje" te voorschijn. Enkele 
weken later werd dit gecreëerde hol al weer bewoond door een 
Muurhagedis; 1990 (Foto B. Kruyntjens). 

chines, pneumatische breekhamers, 
meterslange steigers). Na de restaura
tie was de muur totaal onbegroeid en 
de bodem vlak voor de muur verdicht. 
Om de zaak weer enigszins geschikt te 
maken werd bovenop de muur hier en 
daar wat vegetatie aangebracht en 
werd de verdichte bodem met de 
handschop omgezet. Twee jaar na de 
restauratie werden de Muurhagedissen 
van de muur Erfprins-West weer terug
gezet. Daarna volgden nog enkele 
spontane migraties. 
In 1981 werd de zgn. contrescarpe-
muur tegenover Holstein-Noord ge
restaureerd. Ook hier werd weer het 
grootste deel te netjes gerestaureerd. 
In 1982 werd de restauratie van de 
Hoge Fronten stilgelegd wegens geld
gebrek. Wel werd in 1983 nog het 
zgn. B.B.-gebouw onder handen ge
nomen. Omdat dit niet rechtstreeks uit 
hetzelfde potje werd betaald als bij de 
andere restauratiewerkzaamheden 
vond de aannemer het niet nodig reke
ning te houden wat de Muurhagedis en 
de Hazelworm. Men ging zo driest te 
werk dat men 6 nog in winterslaap ver
toevende subadulte Muurhagedissen 
tijdens breekwerkzaamheden uit de 
muur haalde. Gelukkig werden de die
ren door de werklieden bewaard, 
waardoor ze later op een veilige plek 
konden worden uitgezet. Vlak vóór de
ze restauratie werden nog een aantal 
Muurhagedissen en Hazelwormen 
overgeplaatst. 

Momenteel komen er weer Muurhage
dissen voor op enkele gerestaureerde 
muren (op de muur Holstein-Oost is dit 
niet het geval; deze werd té goed on
der handen genomen). De dieren na
men weer spontaan bezit van deze mu

ren omdat de tand des tijds hier en 
daar de oppervlakkig aangebrachte 
Portland-cement deed afbrokkelen (fig. 
5 en 6). Hierdoor kwamen weer oude 
holen, winterholen en voegen vrij. 
Daarbij deden de dieren natuurlijk ook 
hun voordeel met de door de aanne
mer met rust gelaten holletjes. Op deze 
muren worden zelfs weer jonge hage
dissen geboren. Of deze biotopen ook 
op langere termijn geschikt zijn is onbe
kend. In ieder geval zitten de dieren 
sterk opeengepakt. Dit veranderde 
ruimtegebrek is te wijten aan het feit 
dat het mergelgedeelte aan de voet 
van de muren intensief wordt gebruikt. 
Dit in tegenstelling tot het bakstenen 
gedeelte, dat té rigoreus is gerestau
reerd. Het bakstenen gedeelte wordt 
wel vaker door juvenielen gebruikt, 
maar dit komt omdat juvenielen nogal 
beweeglijk zijn en zij met hun kleine 
lengte zelfs in de meest minieme spleet
jes kunnen kruipen. 
Gelukkig heeft men in het beheersplan 
van NMF opgenomen dat muren die té 
oud gerestaureerd zijn weer geschikt 
moeten gemaakt worden als 
Muurhagedissen-biotoop. Hierbij moe
ten we denken aan het boren van hol
letjes, het hier en daar weghalen van 
cement uit voegen tussen bakstenen en 
mergelblokken of het aanbrengen van 
humus en muurplanten. 

Wellicht zullen de Hoge Fronten in 
1991 worden benoemd tot beschermd 
natuurmonument of zelfs staatsnatuur-
monument. Om een en ander in goede 
handen te leiden is er door NMF-
Roermond een beheersvisie en een be
heersplan opgesteld. Er zijn zelfs 
posten opgenomen ten behoeve van 
de begeleiding van Muurhagedis-vrien

delijke restauratie en een nieuw te star
ten onderzoek naar de Muurhagedis. 
Wie in de toekomst met het beheer van 
het gebied wordt belast is nog niet be
kend. In ieder geval hoeven we niet 
meer zo bang te zijn dat de Muurhage
dis in Nederland zal uitsterven. Hope
lijk gaat men er ook toe over de Lage 
Fronten een beschermde status te ge
ven omdat ook hier een aanzienlijk 
aantal Muurhagedissen voorkomt. De 
gemeente Maastricht wil de Lage Fron
ten in de toekomst inpassen in het zgn. 
"Noorderpark" waardoor het voort
bestaan van de Muurhagedis en vele 
andere natuurwaarden in het gedrang 
kan komen. 

In 1989 werd een kweekprogramma 
gestart om de Muurhagedissen-popu
latie weer op peil te brengen. Inmid
dels zijn al zo'n 20 jonge hagedissen in 
terraria geboren en in Maastricht uitge
zet. Natuurlijk is het niet de bedoeling 
hiermee in lengte van dagen door te 
gaan. Als straks de Muurhagedis de 
lang verwachte bescherming krijgt, zal 
het vanzelf weer beter met de dieren 
gaan zodat ze "selfsupporting" zijn. 

Misschien is het dan mogelijk Muurha
gedissen uit te zetten op plaatsen waar 
ze vroeger voorkwamen (Fort Willem, 
Fort Sint Pieter). 
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POELENAANLEG IN LIMBURG 1980 - 1990 
L. H E I J K E R S , NMF, Postbus 965, Roermond 

In de provincie Limburg komen nu nog alle 15 amfibieënsoorten 
voor die we in Nederland kunnen aantreffen. Limburg is hierdoor 
van groot belang als leefgebied van deze dieren. 
Door de sterke verslechtering van het leefmilieu in de afgelopen 
decennia is een groot aantal amfibieënpopulaties drastisch 
afgenomen. 

Door intensivering van het agrarische 
grondgebruik, schaalvergroting binnen 
de landbouw, gebruik van landbouw
gif, overbemesting, ontwatering en ont
sluiting van landelijke gebieden is het 
land- en waterbiotoop van de amfi
bieën enorm aangetast. Ook Limburg is 
niet aan deze bedreigingen voor de 
herpetofauna ontkomen. Van een aan
tal soorten is de toestand zo kritiek dat 
deze dreigen uit te sterven als er op 
korte termijn geen maatregelen worden 
getroffen. Een voorbeeld hiervan is de 
Boomkikker. Figuur 1 geeft het verloop 
van de verspreiding van de Boomkikker 
in Limburg weer gedurende de periode 
1 9 0 0 - 1 9 8 0 . 
De achteruitgang van de Limburgse 
amfibieën is terug te voeren tot drie 
hoofdoorzaken, namelijk verslechtering 
van voortplantingsbiotoop, van land
biotoop en van migratiemogelijkheden. 
Al snel werd duidelijk dat er op korte 
termijn met relatief geringe inspanning 

vooral iets aan de voortplantingsbio
topen gedaan kon worden. 
Om de achteruitgang te stoppen werd 
in 1982 de Overleggroep Poelenbe-
heer samengesteld, bestaande uit ver
tegenwoordigers van het Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Vis
serij en diverse natuurbeschermings
instanties en wetenschappelijke onder
zoeksinstellingen, met als eerste daad 
het uitbrengen van een uitgewerkt ak
tieplan voor Zuid-Limburg. 
Een voor Limburg belangrijke voort
plantingsbiotoop vormen veedrinkpoe-
len. Deze poelen worden vaak ge
dempt, ontwaterd of geheel droogge
legd. Een onderzoek naar de achteruit
gang in Zuid-Limburg heeft dit uitgewe
zen. Het aktieplan tot behoud en her
stel van de Zuidlimburgse amfibieën 
voorziet in de aanleg van 557 poelen 
waarvan er tot en met 1989 circa 350 
aangelegd en hersteld zijn. Het succes 
van de nieuwe poelen is aangetoond 

door het feit dat reeds na één jaar 30% 
bevolkt is door één of meerdere soor
ten. 

In navolging van Zuid-Limburg is in 
1984 besloten een gelijke aktie te on
dernemen in Midden-Limburg en in 
1989 in Noord-Limburg. De Over leg
groep Poelenbeheer heeft als doel be
houd en herstel van de Limburgse amfi
bieënpopulaties te bevorderen. Het 
voorzitterschap en secretariaat wordt 
verzorgd door het Consulentenschap 
Natuur, Milieu en Faunabeheer. Tij
dens de verslagperiode zijn 31 bijeen
komsten van de overleggroep gehou
den. In figuur 2 is de ligging van de 
aktieplan-gebieden aangegeven. De 
aktieplan-gebieden zijn gelegen in die 
delen van Limburg waar de potenties 
voor herstel van de amfibieën-popu
laties het grootst zijn. 
Poelenaanleg en herstel vormen een 
belangrijk onderdeel van dit driespo-
renbeleid. Dat bestaat uit handhaving 
en verbetering van voortplantingsmo-
gelijkheden, landbiotopen en migratie
mogelijkheden. Door toepassing van 
de Natuurbeschermingswet, aankoop 
van natuurgebieden, uitvoeren Rijksre
gelingen Onderhoud Landschapsele
menten en het behartigen van de na-
tuurbelangen binnen landinrichtings
projecten, streeft NMF naar handha
ving en verbetering van migratiemo
gelijkheden en landbiotopen van de 
amfibieën. Naast beleidsbehartiging 
houdt het consulentschap zich tevens 
bezig met de uitvoering van de aktie
plannen. 

HET AKTIEPLAN PROGRAMMA 

Zu id-L imburg (Beek, Mergelland) 
In 1982 is het aktieplan tot behoud en 
herstel van de Zuidlimburgse amfi
bieën, met als doel aanleg en herstel 
van 557 poelen, uitgebracht. Als werk
gebied is het Nationale Landschap 
Mergelland aangewezen. Volgens een 
prioriteitsvolgorde is gestreeft naar 
aanleg van 50-55 poelen per jaar. De
ze planning is gebaseerd op een inven
tarisatie van de gewenste poeluitbrei
ding. 
In 1989 is het aktieplan voor herstel en 
aanleg van voortplantingsbiotopen 
voor amfibieën in het uitzonderingsge
bied Beek en Centraal Plateau uitge-

Figuur 1. De verspreiding van de Boomkikker in Limburg. 
A - Alle uurhokken waarin vanaf 1900 Boomkikkers zijn aangetrof
fen; B — Het voorkomen van de soort na 1960; C - De versprei
ding na 1980. Met een kleinere ster zijn enkele hokken op Belgisch 
grondgebied ingetekend (naar BROEN en VERGOOSSEN, 1983). 



Figuur 2. Ligging van de aktieplangebieden. 

bracht, waarin is voorzien in de aanleg 
van 247 poelen. Binnen het gebied zijn 
14 kerngebieden aangewezen waarin 
nog goede voortplantingsbiotopen ge
legen zijn of gebieden met hoge po
tenties. 

Midden-Limburg (Stadsgewest Roer
mond) 
In maart 1985 is door de Overleg
groep Poelenbeheer een aktieplan tot 
behoud en herstel van de in het Stads
gewest Roermond voorkomende amfi
bieën gepresenteerd. Dit plan stelt de 
aanleg voor van 1044 poelen op tien
jarige basis, gecombineerd met de vei
ligstelling van reeds bestaande voort-
plantingswateren. 

Tijdens de uitvoering van het plan bleek 
behoefte te bestaan aan gedetailleer
de informatie over de huidige toestand 
van de poelen. In 1987 is door NMF 
een inventarisatie hiernaar uitgevoerd. 

Bij het onderzoek zijn 3 3 3 poelen 
bestudeerd. Hieruit bleek dat ruim 50% 
enigszins tot zeer ernstig bedreigd is. 

Noord-Limburg (Maasdal) 
Het aktieplan amfibieën Maasdal 
Noord-Limburg is in 1989 uitgekomen. 
Dit plan is opgesteld om de aanwezige 
amfibieënpopulaties te behouden, te 
herstellen en te ontwikkelen, mede 
door de aanleg en herstel van 821 
poelen. Uit inventarisaties, verricht in 
1985 tot en met 1988, blijkt dat in dit 
gebied het aantal geschikte voortplan
tingsbiotopen voor amfibieën is terug
gelopen van 278 naar slechts 70. De 
poelen worden aangelegd in 25 kern
gebieden die onderling verbonden 
worden. Voor de uitvoering van de 
maatregelen is structureel over de plan
periode van 1 0 jaar, ongeveer 1,4 mil
joen gulden nodig. 

UITVOERING EN FINANCIERING 

De aktieplannen richten zich vooral op 
het verbeteren van de voortplantings-
mogelijkheden. Buiten de aktiegebie-
den zijn ook poelen aangelegd of her
steld. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om 

uitvoering in terreinen van Staatsbos
beheer, Limburg Landschap en Natuur
monumenten. 
De financiering door NMF van de aan 
te leggen poelen is afhankelijk van de 
lokatie. 
NMF financiert vooral in de gebieden 
waar de Rijksregeling Onderhoud en 
Aanleg Landschapselementen van toe
passing is. Dit zijn het Uitzonderingsge
bied Beek en Mergelland in Zuid-Lim
burg en het Maasheggengebied in 
Noord-Limburg. 
Bovendien in natuurgebieden, wan
neer dit niet in het kader van regulier 
beheer kan plaatsvinden. 
In een aantal relatienotagebieden in 
Noord- en Midden-Limburg kan het on
derhoud en herstel worden vergoed. 

RESULTATEN 

Realisering plannen 
De uitgangspunten voor het aanleggen 
en herstellen van poelen zijn: 
— versterken van bestaande versprei-

Overzicht aanleg en herstel poelen in Limburg 1980 - 1990 

Aantal poelen 

6 0 0 

5 0 0 

200J 

Z-LIMBURG 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Gebied 

Z-Limburg 
M-Limburg 
N-Limburg 

Totaal 

Cumulatief 

17 125 74 42 59 45 41 54 118 
— 3 3 117 43 — 58 15 

- - - - 8 15 10 — 75 56 

- 17 125 77 53 191 98 41 187 189 

17 142 219 272 463 561 602 789 978 

Figuur 3. Hef aantal aangelegde en herstelde poelen, 1980 - 1990. 



Poelen aktieplannen Limburg stand van zaken 1990 

Aantal poelen 

4 0 0 0 - 1 

3 0 0 0 4 

20004 

Z - L I M B U R G M - L I M B U R G 

^ ^ ^ ^ Gewenst aantal poelen 

y//7///\ Aangelegd/hersteld aantal poelen 

dingskernen; 
— voorrang verlenen aan aanleg van 

voortplantingsbiotopen van be
dreigde soorten; 

- verbinden geïsoleerde populaties. 

In het onderstaande overzicht (figuur 3) 
is het aantal aangelegde en herstelde 
poelen, periode 1 9 8 0 - 1990 , weer
gegeven. 

In de periode 1 9 8 0 - 1 9 9 0 z i jn in totaal 
9 7 8 poelen door diverse instanties 
aangelegd. De verdeling is als volgt: 
- Minister ie van L N V / N M F 6 5 % 
— Staatsbosbeheer 5 % 
- IKL 2 0 % 
— Natuurmonumenten/Limb. 

Landschap 5 % 
— Herpetologische Studie-

groep/IVN 2 % 
- Gemeenten en overige 3 % 

Het Minister ie van Landbouw, Natuur
beheer en Visser i j heeft middels de Di
rectie Natuur, Mi l ieu en Faunabeheer 
in 10 jaar tijd voor ruim 2,1 miljoen gul
den de aanleg en het herstel van poe
len gefinancierd. Zoa l s uit het onder
staande schema (figuur 4) blijkt, is voor 
realisering van het aktieplan-program-
ma minstens het dubbele bedrag no
dig. In de toekomst za l daarbij vooral 
in N o o r d - en Midden-Limburg geïn
vesteerd worden. 

Effecten op amfibieën 
In de periode 1 9 8 0 - 1 9 8 4 is door le
den van de Herpetologische Studie-

N - L I M B U R G T O T A A L 

groep en N M F in het zuidwesten van 
Zuid-Limburg een onderzoek verricht 
naar amfibieën in herstelde en aange
legde poelen. In 9 van de 2 7 onder
zochte poelen z i jn amfibieën ( 3 0 % ) 
waargenomen (BlEZER en L E N D E R S , 
1 9 8 6 ) . Van de 6 8 nieuw aangelegde 
poelen z i jn er 19 ( 2 8 % ) aangetroffen 
met amfibieën. In de periode was , als 
gevolg van de droogte, in 13 poelen 
onvoldoende water aanwezig. 

In 1 9 8 5 z i jn 8 6 poelen in het gebied 
Nationaal Landschap Mergel land door 
de Katholieke Universiteit Ni jmegen in 
opdracht van het Minister ie van Land
bouw, Natuurbeheer en Visser i j be
monsterd. 
In 9 5 % van de oude poelen werden 
één of meer soorten amfibieën aange
troffen. Voor herstelde poelen was dit 
1 0 0 % en voor nieuwe poelen was dit 

9 0 % ( LAAN en V E R B O O M , 1 9 8 8 ) . 

Door leden van de Herpetologische 
Studiegroep is in de periode 1 9 7 8 -
1983 , in samenwerking met het Staats
bosbeheer, uitgebreid onderzoek ver
richt naar de boomkikkerpopulatie in 
het natuurgebied " D e D o o r t " , 
Midden-Limburg ( B R O E N en V E R G O O S 

S E N . 1 9 8 3 ) . Per seizoen werd een 
populatie-omvang van ongeveer 3 0 
roepende mannetjes vastgesteld. Het 
door Staatsbosbeheer in samenwer
king met de Herpetologische Studie
groep gevoerde beheer en herstel van 
oude kleigaten en aanleg van nieuwe 
poelen leidde tot herstel van de boom

kikkerpopulatie. In 1 9 8 9 is een inventa
risatie uitgevoerd waarbi j een 
populatie-omvang van ± 2 0 0 dieren is 
vastgesteld. Hiermee is de Boomkikker 
uit de kritieke fase van " m e t uitsterven 
bedre igd" gekomen. 

T O E K O M S T 

Momenteel bestaan er vier aktieplan
nen voor amfibieën in Limburg. Voor 
een deel z i jn deze plannen al uitge
voerd, zoals blijkt uit de voorafgaande 
overzichten. Tot op heden is vooral 
door N M F , terreinbeherende instan
ties, Herpetologische Studiegroep en 
het IKL een bijdrage aan de realisering 
van deze aktieplannen geleverd. Het 
gaat hier om het selecteren van de lo
caties, bestekken opstellen, het werk 
uitvoeren c.q. begeleiden en de finan
ciering. 

De volgende financieringsmogelijkhe
den z i jn aanwez ig: 
- RAL/ROL (Zuid-Limburg, Maasheg-

gengebied; 
- natuurontwikkeling Natuurbeleids

plan ( N B P ) ; 
- soortenbeschermingsplannen; 
- Provincie, subsidieregeling natuur

beheer en -ontwikkeling; 
- overige, incidentele financierings

bronnen. 

Gesteld kan worden dat tot op heden, 
door een alerte en aktieve opstelling 
van de leden van de Overleggroep 
Poelenbeheer, veel poelen z i jn aange
legd en hersteld. 
Voor zover het aandeel van N M F be
treft, wordt opgemerkt dat dit boven 
op het normale takenpakket van het 
consulentschap kwam en nog steeds 
komt en derhalve vaak een piekbe-
lasting voor de betrokken medewerkers 
tot gevolg heeft. Te r i l lustratie, de voor
bereiding en begeleiding van een 
bestek voor aanleg en herstel van 6 0 
poelen in Noord-Limburg heeft onge
veer 7 0 werkdagen vereist. 
Gez ien de huidige ontwikkelingen met 
betrekking tot reorganisatie en her
schikking op taken, waaronder schei
ding van beleid en uitvoering, binnen 
de ri jksoverheid zal de betrokkenheid 
van N M F bij de uitvoering van de ak
tieplannen veranderen. 
Dit laat onverlet dat naar ieders oor
deel de uitvoering van de aktieplannen 
in het huidige tempo moet worden 
voortgezet. 
Terreinbeherende instanties stellen 
daarom zelf bestekken op. De financie
ring vindt in principe plaats uit eigen 

Figuur 4. Stand van zaken aktieplannen Limburg, T990 



middelen. 
De aanleg en herstel van poelen in de 
RAL/ROL-gebieden wordt vooralsnog 
door N M F uitgevoerd. 
De aanleg buiten de RAL/ROL-gebie
den vindt plaats door het IKL. Hierbi j 
wordt samengewerkt met de Herpe
tologische Studiegroep, I V N , Mi l ieu
groepen en Wildbeheereenheden. 
Aanleg van dergelijke poelen dient bij 
voorkeur binnen de ecologische hoofd
structuur zoals aangegeven in het N B P 
te geschieden. 
Binnen landinrichtingsprojecten bekijkt 
N M F planmatig, hoe aanleg en herstel 
van poelen kan plaatsvinden. Dit zal in 
het kader van natuurtechniek plaatsvin
den. Van belang is een structurele f i
nanciering van de aktieplannen. Dit 
kan gebeuren op basis van natuuront
wikkeling en soortenbescherming. Bui

ten de aktieplangebieden bevindt zich 
echter ook een aantal herpetologisch 
waardevolle gebieden. Het verdient 
aanbeveling dat hiervoor ook aktie
plannen worden opgesteld. Uitvoering 
van bestaande plannen heeft echter 
voorrang. De prioriteit van de directie 
N M F bij financiering ligt in deze gebie
den bij de ecologische hoofdstructuur 
en de aandachtsoorten uit het N B P . 
Om het areaal voortplantingsbiotopen 
in stand te houden is structureel onder
houd nodig. Binnen de ROL/RAL-
gebieden wordt dit middels onder-
houdsovereenkomsten geregeld. De 
terreinbeherende instanties onderhou
den de poelen op hun terreinen in het 
kader van normaal beheer. Regulier 
onderhoud buiten ROL/RAL-gebieden 
op particuliere gronden wordt in princi
pe door het IKL uitgevoerd. Onderzoek 

naar effecten op amfibieënpopulaties 
door aanleg en onderhoud van poelen 
is noodzakeli jk. Deze kennis is nodig 
voor verdere planontwikkeling en uit
voering van amfibievoortplantingsbio-
topen in de toekomst. 
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HERPETOFAUNA EN BELEID 
A.J .W. L E N D E R S , Groenstraat 106, Melick 

Bij de relatie tussen herpetofauna en beleid kan men twee ingan
gen kiezen. Enerzijds hebben bestuurlijke beslissingen, met name 
op het gebied van de ruimtelijke ordening, invloed op bestaande 
populaties van reptielen en amfibieën. Anderzijds heeft herpeto
logisch onderzoek, zeker de laatste jaren, in toenemende mate in
vloed op het beleid van zowel lagere overheden als de rijksover
heid. Beide invalshoeken zullen in dit artikel verder uitgewerkt 
worden. 

De invloeden die de mens uitoefent op 
z i jn milieu z i jn genoegzaam bekend. 
Ook de herpetofauna heeft in deze z i jn 
tol al ruimschoots betaald. Van de 2 3 
soorten reptielen en amfibieën die in 
Nederland voorkomen is meer dan de 
helft in meerdere of mindere mate in 
z i jn voortbestaan bedreigd. In feite z i jn 
slechts Kleine watersalamander, Ge
wone pad, Middelste en Grote groene 
kikker, Bruine kikker en mogelijk ook 
Rugstreeppad en Levendbarende ha
gedis in Nederland zo algemeen dat 
men op korte termijn niet hoeft te vre
zen dat deze soorten uitsterven ( S T U M -
PEL, 1 9 8 0 ; B E R G M A N S en Z U I D E R W U K , 

1 9 8 6 ) . Typische Zuidl imburgse soorten 
als Muurhagedis, Vuursalamander en 
Geelbuikvuurpad echter ondervinden 
momenteel z o ' n sterke bedreigingen 
dat men er rekening mee moet houden 
dat ze op termijn geen deel meer uit 
zul len maken van de Nederlandse fau
na. Hoewel men zich moet realiseren 

dat deze soorten bij ons de noord- of 
westgrens van hun verspreiding berei
ken en dus buiten het uiterste zuiden 
van ons land niet worden aangetrof
fen, is de situatie thans zo dat van elk 
van deze diersoorten nog slechts één 
grote populatie in Limburg aanwezig i s . 
De oorzaken van de achteruitgang bij 
de herpetofauna zi jn legio en reeds 
vaak beschreven (SïUMPEL, 1 9 8 0 en 
1 9 8 1 ; B E R G M A N S en Z U I D E R W U K , 1 9 8 6 ) . 

Geïntensiveerd agrarisch grondgebruik 
en het daarmee samenhangende ge
bruik van bestri jdingsmiddelen, ontwa
tering van drassige gronden met daar
aan gekoppeld een versneld afvoerre-
giem door de aanleg van sloten of het 
kanaliseren van beken, een zich inten
siverende en expanderende recreatie, 
de uitbreiding van dorpen, steden en 
industriegebieden en het uitbreiden 
van menselijke infrastructuur in de vorm 
van wegen, kanalen en spoorwegen 
zi jn factoren die met name het biotoop 

van de dieren sterk hebben aangetast. 
Het is evident dat de overheid bij haar 
beleid in het verleden onvoldoende re
kening heeft gehouden met herpeto-
faunistische en andere natuurbelan-
gen. 
Echter ook het beheer van onze natuur
terreinen laat te wensen over. Dit be
heer heeft tot voor kort nauweli jks aan
dacht geschonken aan herpetofaunisti-
sche waarden en werkte daardoor een 
verdere verarming in de hand. De con
clusie is dat overheden en helaas ook 
natuurbeherende instanties tot voor en
kele jaren geen oog hebben gehad 
voor een paar van de meest karakte
ristieke, maar tegelijk ook meest be
dreigde diergroepen van ons land. 
Is er dan van overheidswege helemaal 
niets gebeurd? Vreemd genoeg rea
geert de ri jksoverheid op het overmatig 
insecticidengebruik in de zest iger jaren 
met invoering van de Natuurbescher
mingswet, waarin bij Koninklijk Besluit 
het vangen of doden, verstoren en ver
kopen van alle Nederlandse soorten 
reptielen en amfibieën strafbaar wordt 
gesteld. Hierbi j kreeg de soort alle 
aandacht, maar werd er aanvankelijk 
geen aandacht besteed aan het bio
toop. N a de invoering van de wet in 
1 9 7 3 is de toestand dan ook verder 
verslechterd omdat de oorzaken van 
de teruggang niet onderkend of gene
geerd werden. Bij de nationale wetge-



ver bleven daarna echt structurele 
maatregelen uit. 
In het begin van de tachtiger jaren 
kwam vanuit de provincie Limburg een 
omwenteling op gang. Binnen het N a 
tuurhistorisch Genootschap werd een 
Herpetologische Studiegroep opge
richt, waarin een groot aantal geli jkge
zinde vr i jwi l l igers zich verenigden. Z i j 
stelden en stellen zich tot doel de in
heemse herpetofauna verder te inven
tariseren en te bestuderen, teneinde 
met deze gegevens te komen tot een 
doelmatige bescherming van de dieren 
en hun biotoop. 

Tegeli jkerti jd begon ook in de universi
taire wereld het besef door te dringen 
dat wetenschappelijk onderzoek om 
de wetenschap zelve een achterhaald 
uitgangspunt was en dat maatschap
pelijke ontwikkelingen een meer prakti
sche benadering van de natuur ver
langden. Deze weg werd ook ingesla
gen door het Rijksinstituut voor Natuur
beheer, waar meer dan voorheen de 
nadruk kwam te liggen op praktisch on
derzoek gericht op natuurbehoud en 
natuurontwikkeling. Een trend die ove
rigens inmiddels al weer verlaten is , ge
tuige het feit dat het aantal op korte 
termijn gepubliceerde en gerefereerde 
titels binnen de onderzoekswereld be
langrijker schijnt te z i jn dan de inhoude
lijke kant van het onderzoek. 
In samenspraak met de toenmalige N a 
tuurbeschermingsconsulent van het 
Staatsbosbeheer, het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer en de Herpetologische 
Studiegroep werd in onze provincie in 
1982 een Poelenoverleg geïnitieerd, 
waarin alle Limburgse terreinbeheren

de instanties werden uitgenodigd. Dit 
resulteerde in een Actieplan voor het 
Zuidl imburgse Mergelland ( B O S S E N 
BROEK et al, 1 9 8 2 ) , later gevolgd door 
Actieplannen voor het Stadsgewest 
Roermond ( B O S S E N B R O E K & L E N D E R S , 

1985 ; G U B B E L S et al, / 9 8 9 ) , het M a a s 
dal in Noord-Limburg ( C R O M B A G H S et 

al, 1989) en het uitzonderingsgebied 
Beek en het Centraal Plateau (CLEVEN, 
1 9 8 9 ) . Het grootste deel van Limburg 
is z o voorz ien met een herstelstrategie 
voor de herpetofauna. Beleidsmatig 
heeft het Minister ie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visser i j in de provin
cie Limburg zo een kader geschapen 
waarin andere overheden, maar ook 
particuliere instanties en personen kun
nen inspringen. 

De eerste resultaten van de actieplan
nen z i jn hoopgevend. Onderzoeken 
(BLEZER & L E N D E R S , 1 9 8 6 ; L A A N & VER

B O O M , 1986 , 1988 ; C R O M B A G H S , 1987 ; 

G U B B E L S et al, 1990) hebben aange
toond dat de uitgestippelde strategie in 
grote lijnen voldoet en dat deze zelfs 
tot onverwachte resultaten op korte ter
mijn leidt. Tevens heeft een ruimere 
toepassing van de Natuurbeschermings
wet geleid tot de aanwijz ing van reser-
vaatsgebieden (o.a. Meertensgroeve 
en Nekamigroeve) waarbinnen het be
heer vooral gericht is op de instand
houding en versteviging van herpeto-
fauna-populaties. Al met al ontwikke
lingen die aantonen dat er beleidsma
tig op provinciaal niveau voor de her
petofauna zeker kansen liggen. 
Maar ook hier sloeg een misplaatste 
bezuinigingsdrang toe. W a s het bij de 
oprichting van het Poelenoverleg voor-

Figuur 1. De Zandhagedis zocht steun bij de mens. Vooralsnog zonder veel begrip (Foto: 
A. Lenders). 

al zaak om de nodige financiële midde
len te verwerven, thans blijft gereser
veerd geld ongebruikt liggen of vloeit 
terug naar ' s lands schatkist. Een aantal 
elkaar opvolgende reorganisaties bin
nen de "zachte sector " van het M i 
nisterie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visser i j heeft gezorgd voor een ver
dere uitholling van het ambtelijk appa
raat, zodat er nauweli jks nog mogelijk
heden z i jn voor begeleiding bij de rea
lisatie van de actieplannen. 
Een andere inhoudelijke kanttekening 
die men nog zou kunnen maken is dat 
de reptielen in veel plannen vergeten 
worden. Maar dit moet ongetwijfeld 
toegeschreven worden aan de slecht 
bekende en moeilijk te realiseren bio
toopeisen van deze diergroep. 
De ri jkshoverheid is inmiddels begon
nen met het opstellen van Soortenbe
schermingsplannen voor Geelbuikvuur
pad, Vroedmeesterpad, Boomkikker, 
Kamsalamander en Muurhagedis waar
door een meer soortgerichte strategie 
mogelijk moet worden. Bij dit soorten
beleid zoals dat gepresenteerd wordt 
in het Natuurbeleidsplan z i jn overigens 
nog veel vraagtekens te plaatsen. Z o 
komt, naast de eerder genoemde in 
Limburg aanwezige soorten, alleen de 
Ringslang nog in aanmerking voor een 
beschermingsplan. Een beslissing waar
tegen de Stichting Herpetologische 
Studiegroepen (samen met Lacerta) fel 
heeft geprotesteerd en inmiddels ook 
gedeeltelijk gelijk heeft gekregen. Het 
door de Raad van het Mi l ieu- en 
Natuuronderzoek opgestelde rapport 
"Mi l ieukarter ing: van inventarisatie tot 
interpretatie" behaalt op het gebied 
van de herpetofauna een dikke onvol
doende. Het schetst een vertekend 
beeld van de stand van zaken met be
trekking tot herpetofauna-inventarisa-
ties en van de mogelijkheden die de 
herpetofauna biedt bij het ontwikkelen 
en uitvoeren van natuur- en milieube
leid. De samenstellers van de betref
fende publicatie onderkennen in een 
schriftelijke reactie dat de herpetofau
na inderdaad onderbelicht is gebleven. 
Inmiddels is deze z ienswi j ze doorge
geven aan de Directie Natuur, Mi l ieu 
en Faunabeheer van het Minister ie. 
Het is te hopen dat dit za l leiden tot 
een bijstelling van het beleid met be
trekking tot reptielen en amfibieën. Het 
is immers volstrekt onaanvaardbaar dat 
er binnen het Natuurbeleidsplan geen 
extra geld beschikbaar wordt gesteld 
voor sterk bedreigde soorten als Zand
hagedis (fig. 1 ) , Gladde slang, Adder, 
Haze lworm, Vuursalamander, Draad-
staartsalamander, Alpenwatersala
mander (fig. 2 ) , Heikikker, Poelkikker 



Figuur 2. De Alpenwatersalamander krijgt ten onrechte geen speciale aandacht in het Na 
tuurbeleidsplan (Foto: A. Lenders). 

en Knoflookpad. 
Het is daarnaast verwonderlijk dat bin
nen het Natuurbeleidsplan veel aan
dacht uitgaat naar monitoring, als een 
graadmeter voor ons milieu. W a t de 
herpetofauna betreft moeten er vraag
tekens gezet worden bij het monitoren 
van soorten. Meerjarige studies in qua 
biotoop nauwelijks veranderende na
tuurreservaten (CREEMERS & S T R U B O S C H , 

1 9 8 9 ; V A N GELDER, 1 9 8 9 ) tonen aan 
dat populaties van amfibieën en reptie
len ook onder gelijkblijvende omstan
digheden sterk kunnen fluctueren. Te
gen deze achtergrond was het verstan
diger geweest eerst een studie te ma
ken naar een geschikt instrumentarium 
voor monitoring en of de herpetofauna 
zich wel leent voor dit soort onder
zoek. 
De constatering dat de herpetofauna in 
zijn aanwezigheid een belangrijke indi
catorfunctie bezit in natuurlijke en half-
natuurlijke ecosystemen wordt thans 
breed aanvaard. Dit dankzij het werk 
van vele vooral particuliere belangen
groeperingen. Hier moet vooral gewe
zen worden op activiteiten van verni-
gingen als Lacerta en de provinciale 
Herpetologische Studiegroepen die 
steeds maar weer de overheden ge
wezen hebben op het belang van de 
herpetofauna. De rol van de individue
le waarnemer staat hierbij centraal 
( LENDERS , 1 9 9 0 ) . Daarnaast is het werk 
van talloze vrijwilligers bij locale groe
peringen gericht op paddenoverzet-
acties van onschatbare educatieve 
waarde richting bevolking en plaatselij
ke overheden. 

Dit heeft ertoe geleid dat de be
langstelling voor verspreidingsgege-
vens van reptielen en amfibieën sterk is 
toegenomen. Dankzij een tienjarige in
ventarisatie in de provincie Limburg is 
thans een bestand aanwezig dat goed 
bruikbaar is voor een afweging van al
lerlei plannen op het gebied van de 
ruimtelijke ordening. De Herpetologi
sche Studiegroep Limburg heeft inmid
dels tal van lagere overheden en na-
tuurbeherende instanties van informatie 
voorzien bij het opstellen van dergelij
ke plannen. Deze ontwikkeling zet zich 
voort op landelijk niveau. 
Samenvattend kunnen we stellen dat 
het op herpetofauna gericht beleid de 
laatste jaren beduidend meer aan
dacht heeft gekregen. De provincie 
Limburg loopt in deze duidelijk voorop. 
Diensten bij het provinciebestuur het 
consulentschap Natuur, Milieu en Fau
nabeheer Limburg, waterschappen, 

streek- en stadsgewesten, gemeenten 
en terreinbeherende instanties zetten 
een trend die hopelijk op rijksniveau 
spoedig navolging zal krijgen. Voorals
nog laat de rijksoverheid, zeker wat 
betreft de ambtelijke bezetting van 
diensten die het natuurbeleid straks tot 
uitvoer moeten brengen, het volledig 
afweten. 

S U M M A R Y 

This article gives a survey of the Dutch poli
cy concerning herpetofaunaspecies in relati
on to measurements taken by governmental, 
provincial and communal policies. It is obvi
ous that especially lower authorities pay at
tention to reptiele and amphibian species to 
an increasing extent. 
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SUMMARY 
TENTH ANNIVERSARY OF THE LIMBURG HERPETOLOGY STUDY GROUP 

A study day on amphibians and repti
les in Limburg was held in Roermond on 
3 November 1 9 9 0 , on the occasion of 
the tenth anniversary of the Study on 
Herpetology of the Limburg Natural 
H is tory Society. 
Th i s thematic issue of our monthly ma
gazine presents the lectures given on 
that study day. In his introduction, 
chairman H . VAN BUGGENUM of the 
Study Group describes the activities 
undertaken over the past ten years . He 
emphasizes the great importance of 
the inventories made by the members 
of the Study Group, which provide the 
basis for the conservation activities 
which have been realized in coopera
tion with various authorities and con
servationist organisations. Examples in
clude the activities of the Contact 
Group on Pool Management and the 
development of action plans for the 
protection of amphibians in Limburg. In 
addition, the Study Group has develo
ped various educational activities 
through publications and other media. 
In his article entitled ' Ten years of 
inventorying amphibians in Limburg', 
J. VAN DER COELEN discusses the " A t l a s 
Project" which aims to publish a distr i
bution atlas on the basis of a km 2 grid 
in 1 9 9 1 . Th i s atlas wi l l record the re
sults of ten years of inventory, and wi l l 
provide an important basis for further 
policy development with respect to the 
Limburg herpetofauna. The atlas wi l l be 
based on over 1 9 . 0 0 0 observations, 
covering 2 5 species. These data wi l l 
be used to discuss in detail the distr ibu
tion of each species, as wel l as the ma
nagement and conservation of amphi
bian and reptile populations. 

Next , W . VERGOOSSEN in his contributi
on ' T ree frogs (Hyla arboreaj in Lim
burg' elaborates on the distribution of 

this species. In the first half of the pre
sent century the tree frog was still found 
in 4 0 locations. Afterwards, a serious 
decline set in, caused mainly by the 
disappearance of suitable biotopes. 
Hal fway through the 1 9 7 0 s the tree 
frogs in Limburg seemed on the verge 
of extinction. As a result of though re
search and the right management mea
sures, however, the last viable popula
tion in the province (in the municipality 
of Echt) has shown a spectacular reco
very. At present, over 2 0 0 calling ma
les can be found in 2 0 pools within an 
area of 5 kilometers around the central 
area. The author concludes that the fu
ture of the tree frog in the middle part 
of Limburg looks reasonably bright, but 
he also warns against complacency: 
the correct management of the area 
must be kept up. 

Another rare species is also discussed 
in the present issue: B. KRUYNTJENS sur
veys the situation with regard to the 
wal l l izard (Podarcis muralis) in Lim
burg. In this province, the wal l l izard is 
only found in the old Maastricht fortif i
cations, in two small populations isola
ted from each other. The author discus
ses the stringent demands this species 
makes upon its biotope, which makes it 
highly vulnerable to all sorts of changes 
in its environment. It is especially the 
radical restoration of the fortification 
walls which seriously threatens the exis
tence of the populations. The author 
explains how these restoration activi
ties can be executed in a " w a l l l izard 
f r iend ly " manner. 

In his article " P o o l construction in Lim
burg 1 9 8 0 - 1 9 9 0 " , L. HEIJKERS descri
bes the activities undertaken to create 
reproduction sites for amphibians. The 
disappearance of natural watering pla
ces for cattle in particular has meant 
the loss of many reproductive biotopes. 

Action plans are being developed in an 
attempt to compensate for these losses. 
Such action plans are based on though 
inventories and indicate how many 
pools should be constructed and in 
which places. The cooperation be
tween various authorities, estate 
owners and the Study Group on Her
petology has results in a situation 
where action plans have come into for
ce on nearly half to the total territory of 
the province. In al l , the construction or 
repair of 3 0 0 0 pools is required. Over 
the period 1981 - 1990 , 1 0 0 0 pools 
have been constructed or repaired. 
Th i s has favourably influenced the num
bers of certain amphibian species. 

A. LENDERS elaborates on the relation 
between herpetofauna and manage
ment policies. In the past, authorities 
and nature conservancy organisations 
have given insufficient thought to the in
terests of amphibians and reptiles. The 
early 1 9 8 0 s saw a change in their atti
tudes, partly as a result of the founding 
of the Study Group on Herpetology. 
Various authorities and organisations 
have started to pay more attention to 
the conservation of herpetofauna. N e 
vertheless, there is no cause for jubilati
on yet. Cuts in spending and reorgani
sations at government level hamper the 
optimal execution of protective measu
res. The efforts of private organisations 
and provincial and municipal authori
ties should be fol lowed by more ade
quate policy-making at state level. 
The study day was concluded with the 
presentation of the tenth annual report 
of the Study Group on Herpetology, 
after which the municipality of Melick 
en Herkenbosch was awarded a trop
hy (the " B r o n z e F r o g " ) as a token of 
gratitude for its many efforts to protect 
amphibians and reptiles. 

KORTE MEDEDELINGEN 
BRONZEN KIKKER 1990 
VOOR DE GEMEENTE 
MELICK EN HERKENBOSCH 

De stuurgroep van de Herpetologische 
Studiegroep van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg heeft, in sa

menwerking met de Stichting Herpeto
logische Studiegroepen, besloten de 
" B r o n z e n K i kke r " 1 9 9 0 (figuur 1) u i t te 
reiken aan de Middenlimburgse ge
meente Melick en Herkenbosch. In to
taal werden vier Limburgse gemeenten 
genomineerd. Deze ontvangen een 
oorkonde als uiting van dankbaarheid 
voor de inspanningen die ze verricht 

hebben om de herpetofauna in hun ge
meente te beschermen. 

Gemeente B E R G E N : de inspanningen 
van deze gemeente liggen vooral op 
het gebied van het beheer van de aan
wez ige heideterreinen. Met name de 
Berger- en Gemeenteheide vormen 
een belangrijk zomer- en voortplan-



tingsbiotoop voor tal van amfibie- en 
reptielsoorten in Noord-Limburg. Ook 
de restauratie van het zgn . "D r ie s sen -
v e n " is van belang als voortplantings-
water voor vele soorten padden, kik
kers en salamanders. 

Gemeente MEL ICK en H E R K E N B O S C H : 
de gemeente Melick en Herkenbosch is 
reeds vele jaren actief op het gebied 
van bescherming van de herpetofauna. 
Een groot aantal poelen werd in het 
buitengebied aangelegd. Ook het 
educatieve aspect is niet uit het oog 
verloren. De basisscholen adopteren 
ieder een poel, zodat de plaatselijke 
jeugd snel in aanraking kan komen met 
beheer en omgang met de natuur. 

Gemeente W I T T E M : binnen deze ge
meente ligt een van de weinige, nog 
natuurlijk meanderende beken in N e 
derland, de Gulp. Het beheer van het 
Gulpdal verdient alle lof, temeer daar 
op herpetologisch terrein grote waar
den aanwezig z i jn . De gemeente be
schikt over een gedetailleerde poelen-
kaart, die bij het beheer en planologie 
goede diensten bewijst. 

Gemeente E C H T : binnen de gemeente 
Echt liggen diverse gebieden die nog 
rijk z i jn aan amfibieën en reptielen, of 
die door een aangepast beheer weer 
rijk kunnen worden. In dit kader heeft 
de gemeente reeds diverse nieuwe 
voortplantingswateren aangelegd en is 
men bezig om ook het zomerbiotoop 
voor de herpetofauna te verbeteren. 
Hierbi j kan gedacht worden aan exten
sief bermbeheer, aanleg van beplan
tingen langs wegen en dergeli jke. 

H . J . M . V A N B U G G E N U M 
voorzitter Herpetologische Studiegroep 

WAARNEMINGEN VAN 
AMFIBIEËN EN REPTIELEN 
IN NEDERLAND, 1989 

Het verslag van amfibieën- en reptie
lenwaarnemingen in Nederland in 
1 9 8 9 is onlangs verschenen. W a t ooit 
begon als jaarverslag van de Herpeto
logische Studiegroep Limburg in 1 9 8 0 , 
is nu uitgegroeid tot een landelijk over
zicht van waarnemingen aan de herpe
tofauna. Deze publicatie is een geza
menlijke uitgave van de Stichting Herpe
tologische Studiegroepen, de Herpe-
togeografische Dienst van Lacerta en 
de Landelijke Herpetofauna Inventari
satie. De redactie was in handen van 
H . van Buggenum en J. van der Coe-
len. 

Het jaarverslag geeft een overzicht 
van de activiteiten van de bovenge
noemde organisaties in 1 9 8 9 . Vervol
gens worden de in 1 9 8 9 verzamelde 
verspreidingsgegevens (ruim 7 5 0 0 
waarnemingen!) van de in Nederland 
voorkomende amfibieën en reptielen 
gepresenteerd door middel van kaar
ten en een li jst van de waargenomen 
soorten per gemeente. Bovendien z i jn 
in het verslag zes artikelen over onder
zoek aan de herpetofauna opgeno
men: 

— De Bruine kikker: een onderzoek 
waard! ( H . J . M . van Buggenum) 

— Over de biotoopkeuze en de ach
teruitgang van de Zandhagedis in 
Gelderland (H.J .R . Lenders). 

— Reptielen en amfibieën door het 
dal; de herpetofauna van de Ge l 
derse Vallei (H.J .R . Lenders & D J . 
Stronks) 

— Herkenning van neotenie bij water
salamanders (S . & W . Jansen). 

— Amfibieën en hun voortplantings-
biotopen in zuidoost Utrecht (M.L.A. 
Steeghs) 

— Het voorkomen van de Groene kik
ker in enkele graslandpolders in 
Noord-Hol land (A. Zonderland & 
E. Bui j s ) . 

Het jaarverslag wordt afgesloten met 
een literatuurlijst, een li jst van waarne
mers en een summary. Het verslag om
vat 100 pagina's, 2 4 zwart -wi t foto's 
en tal van figuren en tabellen. 

De uitgave is verkrijgbaar voor f 13,— + 
f 4,50 verzendkosten (Genootschapsle
den) of f 19,— + f 4,50 verzendkosten 
(niet-leden). Het bedrag kan onder vermel
ding van Jaarverslag 1989 worden overge
maakt op giro 429 851 ten name van Publi
catiebureau Natuurhistorisch Genootschap 
te Melick. Het verslag is bovendien ver
krijgbaar aan de balie van het Natuurhisto
risch Museum Maastricht. 

MIER EN SLANG 

Onder deze titel heeft het Natuurhisto
risch Museum Maastricht een ten
toonstelling ingericht in de Univers i 
teitsbibliotheek aan de Bonnefanten-
straat 2. Deze exposit ie is te z ien tot 1 7 
januari 1 9 9 1 . 
Onderwerp vormt de briefwissel ing uit 
de eerste helft van deze eeuw tussen 
de Jezuïet Erich Wasmann en de gere
formeerde hoogleraar F.J.J. Buyten
dijk. Onderwerp van hun gemeen
schappelijke belangstelling was de bi
ologie en meer in het bi jzonder al les 
wat met mieren te maken haak Maar er 

was meer dat hen bezig hield: beiden 
raakten nauw betrokken bij de discus
sie over evolutie, een discussie die in 
kerkelijke kringen doorgaans werd ver
meden. En beiden aanvaardden -z i j 
het ieder op eigen w i j ze - de evolutie
theorie van Darwin als wetenschappe
lijke hypothese. 

Erich Wasmann 

Erich Wasmann werd geboren in 
1 8 5 9 , het jaar waarin charles Darwin 
z i jn beroemd geworden boek " T h e or i 
gin of species by means of natural se
lection or the preservation of favoured 
races in the struggle for l i f e " publiceer
de. Toeval of een bijzonder synchro
nisme? Darwins evolutietheorie zou 
een belangrijke rol gaan spelen in het 
leven van W a s m a n n . 
Aanvankelijk was Wasmann vooral in 
kevers geïnteresseerd maar in de loop 
van de tijd verlegde hij z i jn aandacht 
naar mieren en termieten en vooral 
naar de zogenaamde "mierengas-
t e n " : soorten die om uiteenlopende re
denen in mieren of termietennesten w o 
nen. Een toen nog braakliggend studie
terrein. In de loop van de tijd legde 
Wasmann een bijzonder waardevolle 
collectie aan, bestaande uit ruim 1 0 0 0 
soorten mieren, 2 0 0 0 soorten termieten 
en liefst 2 0 0 0 soorten "m ie rengas ten" , 
waarvan vele nieuw voor de weten
schap. 

Wasmann trad op zestienjarige leeftijd 
in bij de Duitse Jezuïeten, die als ge
volg van de "Ku l tu rkampf " uit Duits
land waren verdreven. Z o kwam hij in 
1875 terecht in het noviciaat van de 
Duitse Jezuïeten in Exaeten bij Roer
mond. 
Naar aanleiding van z i jn eerste publi
catie werd hij al gauw de "keverpa-
t e r " genoemd. O p grond van z i jn talri j
ke volgende publicaties zou dit veran
deren in "mierenpater " . Deze veran
dering werd mede veroorzaakt door 
z i jn zwakke gezondheid. Een longziek
te, waaraan hij z i jn hele leven zou l i j
den, bracht hem aan de rand van het 
graf. H i j mocht zich door privé theolo
gie te studeren op het priesterschap 
voorbereiden en moest daarnaast veel 
in de fr isse lucht verbli jven: de hei was 
daar bij uitstek geschikt voor. Deze da
gelijkse uitstapjes zouden helemaal in 
het teken komen te staan van z i jn studie 
van mieren. 
De Collectie Wasmann is in entomolo
gische kringen wereldberoemd. In 
1943 werd de collectie nog " i n beslag 
genomen" en naar Berli jn getranspor
teerd. Gelukkig is de collectie nu veilig 
ondergebracht in het Natuurhistorisch 
Museum Maastr icht. 



Maar Wasmann werd door meer ge
boeid dan door mieren alleen. Door zijn 
studie en door wat hij zag aan vormen
rijkdom en "aanpassingen" van "mie-
rengasten" kon hij niet anders dan con
cluderen dat wat hij zag, ontstaan 
moest zijn door natuurlijke selectie. 
Als Jezuïet aanvaardde hij de evolutie
theorie! Maar voor de mens maakte hij 
een uitzondering. De mens was als zo
danig geschapen 

PROFESSOR BUYTENDIJK 

Frits Buytendijk was enig kind in een 
protestants gezin. Al op jonge leeftijd 
verzamelde hij planten, kevers en 
vlinders. 
Na zijn opleiding tot arts was Buyten
dijk van 1914 tot 1925 werkzaam bij 
de Vrije Universiteit in Amsterdam, 
eerst als lector, later als hoogleraar. In 
1925 volgde een benoeming als hoog
leraar in Groningen. Hij was de auteur 
van het eerste Nederlandstalige leer
boek algemene fysiologie voor studen
ten geneeskunde. 

Professor F.J.J. Buytendijk geldt als de 

grondlegger van de fenomenologische 
antropologie in Nederland. 
Al vroeg raakte hij geïnteresseerd in het 
probleem betreffende de verhouding 
tussen "rede" en "openbaring", in 
gereformeerde kringen toegespitst op 
de vraag of de slang in het bijbelboek 
Genesis echt gesproken had. 
In zijn inaugurale rede ("Oude proble
men in de moderne biologie") venwees 
Buytendijk naar een publicatie van 
Wasmann uit 1919: "Die moderne Bi
ologie und die Entwicklungstheorie". In 
1920 ontmoetten zij elkaar voor het 
eerst, toen Wasmann een gastcollege 
("met lichtbeelden") kwam geven in 
de collegezaal van Buytendijks labora
torium in de Valeriuskliniek. Later be
zocht Buytentijk Wasmann in Valken
burg. Buytendijks "mierenboekje" 
("De wijsheid der mieren", 1922) 
kwam mede tot stand naar aanleiding 
van de discussie die zij voerden. Later 
zou Wasmann de Duitse bewerking 
("Die Weisheit der Ameisen", 1925) 
verzorgen. 

De ziel van de mens 
Buytendijk verschilde met Wasmann 
van mening over de vraag naar het 

ontstaan van de menselijke ziel. 
Wasmann was van mening dat hier
voor een bijzondere scheppingsdaad 
van God nodig was, hetgeen door 
Buytendijk werd ontkend. 
Beiden hebben echter een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het bespreek
baar maken van de evolutietheorie bin
nen de kerken. 

Mier en slang 
Bij de expositie is een boekje uitgege
ven onder de titel "Mier en Slang". In 
dit boekje, van de hand van Henk 
Struyker Boudier van de faculteit der 
Wijsbegeerte te Nijmegen, wordt de 
correspondentie en discussie over evo
lutie tussen Wasmann en Buytendijk 
beschreven en toegelicht. Ook wordt 
geprobeerd aan de hand van die cor
respondentie de vraag te beantwoor
den of de problematiek van het ont
staan der soorten ook in onze tijd, 
waarin juist het einde van veel soorten 
nabij is, nog actueel is. 
Het boekje is verkrijgbaar bij het Na
tuurhistorisch Museum Maastricht. De 
Bosquetplein 6-7, 6211 KJ Maastricht. 

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

BOEKBESPREKING 
OERMENSEN IN NEDERLAND; 
DE ARCHEOLOGIE VAN DE 
OUDE STEENTIJD 

W . ROEBROEKS, 1990. Meulenhoff Neder
land bv, Amsterdam. 120 p, i l l . , lit. opg., 
reg. Prijs: I 29,50. 

KLIMAAT EN LANDSCHAP 
IN DE OUDE STEENTIJD 

T H . VAN DER KOLFSCHOTEN 1990. Natuurhis
torisch Museum Maastricht, Maastricht. 
28 p., i l l ., lit. opg. Prijs: f 2,50. Alleen ver
krijgbaar bij het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht. 

Door een aantal recente opgravingen zijn 
de inzichten over de eerste bewoners van 
Noordwest-Europa, hun samenlevingen en 
het toenmalige landschap radicaal veran
derd. 
Van groot belang hierbij waren de resulta
ten van de opgravingen in de groeve Belvé
dère op het Cabergterras bij Maastricht. 
Aan deze opgravingen zijn nog tot 20 ja
nuari twee exposities gewijd in het Bonne-
fantenmuseum en het Natuurhistorisch Mu
seum Maastricht. Naar aanleiding van deze 
tentoonstelling zijn bovenstaande boekjes 
uitgegeven. 

Het onderzoek in de groeve Belvédère is uit
gebreid beschreven in hoofdstuk 7 van het 
boek "Oermensen in Nederland". De ge

schiedenis van het onderzoek, de werkwij
ze, de vondsten, het "denkwerk" en de uit
eindelijke conclusies worden helder beschre
ven. Duidelijk blijkt dat de opgravingen van 
de laatste tien jaar resultaten opleverden 
die niet onder doen voor de andere spraak
makende opgravingen in Noordwest-Europa. 
De vondsten worden, doordat het boek 
meer beschrijft dan de opgraving bij 
Maastricht, geplaatst in het grote verhaal 
van de evolutie van de mens, een verhaal 
dat miljoenen jaren geleden begon in Oost-
Afrika. Zo wordt de "ontdekking" van de 
"oermensch" op beknopte maar boeiende 
wijze beschreven in het tweede hoofdstuk. 
Uiteraard krijgen de vondsten in Afrika ook 
aandacht (hoofdstuk 3). Origineel van op
zet is het vierde hoofdstuk dat onder de titel 
"vertaalproblemen" ingaat op de proble
men bij het interpreteren van vondsten uit 
geheel verschillende gebieden. Het laatste 
hoofdstuk ("Waar komen wij vandaan?") 
levert weliswaar geen antwoord op alle op
geroepen vragen maar schetst wel nog eens 
hoe boeiend archeologie kan zijn. En daar
mee is (overigens ook in de voorgaande 
hoofdstukken) de auteur er zeker in ge
slaagd een van zijn doelstellingen te berei
ken: het geven van een boeiend beeld van 
de geschiedenis van onze voorouders. 

Het klimaat en landschap uit de tijd waarin 
deze Belvédère-mensen leefden staan cen
traal in het boekje van Van Kolfschoten. Ver
anderingen in het klimaat vormen daarbij lo

gischerwijze de leidraad. Immers, het groot
ste deel van de afzettingen in de groeve 
Belvédère is afgezet tijdens het Pleistoceen, 
een periode uit de geschiedenis die wordt 
gekenmerkt door enorme klimaatsverande
ringen. De gevolgen voor het landschap, 
voor flora en fauna worden beknopt maar 
(of juist daardoor) op een voor iedereen be
grijpelijke wijze beschreven. Uiteraard 
wordt daarbij ook ingegaan op de terras
vorming en meer in het bijzonder het 
Caberg-terras. Na een korte uiteenzetting 
over de wijze waarop het paleontologisch 
onderzoek werd verricht, wordt ingegaan 
op de vondsten uit de grindlaag (Mammoe
ten, Paarden, Edelherten en Wolharige 
neushoorns), de zandlaag (Hamsters, 
Grondbeekhoorns, Fluithazen, Lemmingen, 
Driekleurige muizen en Steppeneushoorns 
en Fluithazen) en fijnzandige en lemige af
zettingen waarin de resten van menselijke 
bewoning zijn aangetroffen. Korten bondig 
wordt beschreven welke conclusies uit de 
vondsten kunnen worden getrokken voor 
wat betreft klimaat en landschap. 
Beide boekjes geven samen niet alleen een 
goed beeld van de opgravingen in de groe
ve Belvédère maar vooral ook van de mo
derne archeologie en paleontologie. Beide 
de moeite waard, ook als u de exposities 
niet kunt bezoeken. Dat laatste zou natuur
lijk jammer zijn omdat daar te zien is, waar 
de auteurs het over hebben. 

DOUWDE T H . DE GRAAF 



BERG BEELD 
EEN VERKENNING VAN HET LIMBURGSE PLATEAULANDSCHAP 

Ruim drie jaar geleden is de Jan van Eyck 
Akademie te Maastricht onder de naam 
BERG BEELD een (praktijk)onderzoek be
gonnen naar de relaties tussen kunst en 
landschap in onze tijd. 

Hierbij staat het woord BERG voor Sint 
Pietersberg - met inbegrip van alle ande
re Limburgse "bergen" - en het woord 
BEELD voor de verbeelding van de kunste
aar. 

Een uniek samengaan van kunst en weten
schap maakte het mogelijk om het terrein 
van aktie - het door de Maas en haar z i j 
rivieren doorsneden plateau van zowel 
Belgisch als Nederlands Zuid-Limburg -
op een deskundige wijze te verkennen en 
te beschrijven. 

Deze veldverkenning, verricht door we
tenschappers van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg en het Geolo
gisch Bureau van de Rijksgeologische 
Dienst te Heerlen resulteerde in overleg 
met de Jan van Eyck Akademie in de keu
ze van een zestigtal lokaties, elk met een 
unieke kombinarie van voor het plateau 
kenmerkende eigenschappen op het ge
bied van de archeologie, fauna, flora, 
geologie, geomorfologie, hydrologie, het 
natuurbeheer en de geschiedenis van kui
tuur en natuur. 

De publikatie die uitgegeven wordt door 
de Jan van Eyck Akademie in samenwer
king met het Natuurhistorisch Genoot
schap in Limburg en het Geologisch Bu
reau van de Rijksgeologische Dienst te 
Heerlen, omvat 136 pagina's tekst for
maat A4, 120 zwart/wit foto's, een pano
ramische kleurenfoto (omslag) en een spe
ciaal hiervoor getekende kaart waarop al
le lokaties zijn aangegeven. 

De auteurs zijn C. Blok, kunstkritikus, dr. 
H. van Amerom en P J . Felder, geologen, 
drs. B. Graatsma en drs. H. Hillegers, 
biologen. 

De publikatie die vergezeld gaat van een 
veelkleurige brochure en die zowel het to
tale projekt BERG BEELD inleidt alsook alle 
lokaties uitvoerig beschrijft, is een unieke 
gids geworden en daarmee een "must " 
voor allen die in het Limburgse plateau
landschap zijn geïnteresseerd. 

HOOFDINDEL ING PUBLIKATIE: 

VOORWOORD 
OVER BETEKENISSEN IN HET LANDSCHAP 

NEDERLANDS LIMBURG 
WESTELIJK ZUID-LIMBURG 
MAASDAL WESTZIJDE EN JEKERDAL 
MAASDAL OOSTZIJDE 
CENTRAAL ZUID-LIMBURG 
OOSTELIJK ZUID-LIMBURG 
STREEKMUSEA 

BELGISCH LIMBURG 
VOERSTREEK 
MAAS-EN JEKERDAL 
HASPENGOUW 
KEMPEN 
STREEKMUSEA 

Deze publikatie (boek + brochure) is te bestellen door het overmaken van 
f 22,50 (voor leden) en f 28,— (voor niet-leden) op postgiro 429851 t.n.v. 
Publicatiebureau Natuurhistorisch Genootschap, Groenstraat 106, 6074 EL 
Melick, onder vermelding van "Berg Beeld". De publikatie wordt u dan per 
omgaande toegezonden. 
De publikatie is ook te koop in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. 



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

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

DONDERDAG 1 DECEMBER houdt Kring Maastricht haar maandelijkse bijeenkomst in het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht. Evenals vorige maand worden de leden verzocht me
dedelingen te doen, naturalia en dia's te tonen. Uiteraard is er volop gelegenheid tot discus
sie over het getoonde. De bijeenkomst begint om 20 uur. 

DINSDAG 11 DECEMBER is de eerstvolgende bijeenkomst van het Algemeen Bestuur. Even
tuele agendapunten kunnen tot I december bij de secretaris worden aangemeld. 

DINSDAG 1 1 DECEMBER houdt de heer J. van Diermen een voordracht voor Kring Heerlen 
over de Sperwer. De Sperwerstand heeft zich na een dramatisch dieptepunt in de zestiger 
jaren goed hersteld. De heer Van Diermen bestudeert sinds 1981 een populatiestudie in een 
gebied van circa 350 km 2. Daarbij werden o.a. legselgrootte, eipredatie en aantal en 
geslacht van de jongen onderzocht. Ook werd de aandacht gericht op vestiging van jongen 
in een nieuw broedgebied, de mogelijkheid om de vogels individueel te herkennen en het 
verschil in broedsucces tussen de verschillende wijfjes. Kortom, een uitvoerig onderzoek 
naar het leven van de Sperwer. De bijeenkomst wordt gehouden in de zaal van de Neder
lands Hervormde Kerk aan de ds. Jongeneelstraat 1 te Heerlen (zijingang aan het 
Temsplein) en begint om 20 uur. 

W O E N S D A G 12 DECEMBER houdt de Vlinderstudiegroep haar maandelijkse bijeenkomst 
in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. De heer J. Poot zal dan verslag doen van zijn 
vlinderwaarnemingen in Hongarije. De bijeenkomst begint om 20 uur en iedereen is welkom. 

W O E N S D A G 12 DECEMBER is er weer een bijeenkomst waarop leden van de Plantenstu
diegroep en andere belangstellenden gegevens invoeren in de centrale computer van het 
Genootschap. Voor het feitelijke werk zijn vier terminals beschikbaar waar telkens twee per
sonen tegelijk aan kunnen werken. Bovendien moeten er voorbereidende (controlerende) 
werkzaamheden worden verricht. Ook belangstellenden in het voor en in samenwerking met 
het Genootschap ontwikkelde programma INVENTAR zijn deze avond welkom: er kan een 
goede indruk verkregen worden van de wijze waarop natuurhistorische gegevens van ge
heel verschillende aard (naast planten ook vogels, zoogdieren, insekten, amfibieën en rep
tielen) op een bijzonder gebruiksvriendelijke wijze kunnen worden ingevoerd in geautomati
seerde databestanden. 

ZONDAG 16 DECEMBER organiseert Kring Heerlen een watervogelexcursie naar de Mid
denlimburgse Maasplassen. Vertrek om 8 uur op de parkeerplaats achter het station in Heer
len aan de Spoorsingel. 

DINSDAG 18 DECEMBER komen leden van de Plantenstudiegroep bijeen in het Natuur
historisch Museum Maastricht. De heer H. Hillegers zal dan een inleiding houden over het 
Wegdistelverbond. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om door de leden meegebracht her
bariummateriaal en dia's te tonen en te bespreken. 

DONDERDAG 3 JANUARI is de eerste bijeenkomst in 
formatie in het volgende Maandblad. 

1991 van Kring Maastricht. Meerin-

HERPETOLOGISCHE STUDIEGROEP 
Secretaris: G. Janssen 
Marktstraat 4, 
5801 BM Venray. Tel.: 0 4 7 8 0 - 8 9 / 9 7 

PLANTENSTUDIEGROEP 
Secretaris: E .N. Blink 
Pius XII straat 20, 6247 A W Gronsveld 

S P I N N E N W E R K G R O E P L IMBURG 
Inlichtingen: J.H.G. Peeters 
telefoon overdag: 043 -293064 

STUDIEGROEP ONDERAARDSE 
KALKSTEENGROEVEN 
Secretaris: D. Scheien 
Parallellaan 17, 6301 XX Valkenburg 

VLINDERSTUDIEGROEP 
Secretaris: M. Waber 
Graetheidelaan 34, 6129 GG Urmond 

Z O O G D I E R E N W E R K G R O E P 
Secretaris: J. Knoors 
Raadhuisstraat 3, 6061 EA Posterholt 

KEVERSTUDIEGROEP 
Secretaris: G.J.M. van Buren 
Handvorm 9, 6372 DK Schaesberg 

PADDESTOELENSTUDIEGROEP 
Inlichtingen: P.H. Kelderman 
Herkenbroekerweg 23, 6301 EG Valkenburg 

WERKGROEP B E H O U D 
SCHINVELDSE BOSSEN E N 
BRUNSSUMMER HEIDE 
Inlichtingen: W . Bult 
Treubstraat 6, 6415 EP Heerlen 

KRING MAASTRICHT 

Voorzitter: E .N. Blink, Pius XII straat 20, 6247 A W Gronsveld 

KRING HEERLEN 

Secretaris: P. Spreuwenberg, Aan de Slagboom 2, 6372 K W Schaesberg 

KRING VENLO 
Voorzitter: W . Weener, Goselingstraat 48, 5931 HT Tegelen 




