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KLEUREN IN HET LANDSCHAP 

Het wordt lente. No de overvloedige sneeuwval en de daarop volgende dooi bloeit inmiddels het Klein hoefblad op 
sommige plaatsen al volop. De bloemknoppen van het Speenkruid staan zo ongeveer op springen. Het landschap krijgt 
weer kleur, na een grauwe winter, leder jaar is het weer even wonderbaarlijk te zien hoe de natuur zich in korte tijd 
kleurrijk ontplooit met tapijten van vroege bloeiers als Klein hoefblad, Speenkruid, Bosanemoon, enz. W e vinden het 
haast vanzelfsprekend. Maar is dat wel zo? 

Een oud gezegde over het voorjaar luidt: "Een nieuwe lente, een nieuw geluid". De geluiden zijn ook al weer te 
horen. Heggemus, Merel, Zanglijster en verschillende soorten mezen zingen al weer volop. Andere soorten zullen 
spoedig volgen. 
Ook mensen maken nieuwe geluiden. Niet zozeer vanwege de lente alswel vanwege de aanstaande verkiezingen voor 
de Provinciale Staten. Het (zich met) groene (affiches tooiende) CDA is de strijd nu al aangegaan over de toekomstige 
verdeling van de portefeuilles. Volgens het CDA heeft die partij het meeste recht op de post Ruimtelijke Ordening (die 
nu in handen is van een PvdA politicus) omdat deze partij "het meest betrokken is bij het landelijk gebied" (citaat uit 
een provinciaal dagblad). 
Je moet maar durven. Betrokkenheid bij het landelijk gebied houdt méér in dot het voeren van een primair op de land
bouw gericht beleid, ingegeven vanuit een "groene" lobby. Een lobby van via het CDA werkende belangengroepen 
van landbouwers. Het groen van de lobby moet niet worden misverstaan: het is het gifgroen, het groen van overbe-
meste graslanden en het groen van uitgestrekte moïsakkers. Het groen van een visie waarin landbouwbelangen zwaar
der moeten wegen don de belangen van natuur en milieu. 

Zo 'n anderhalf jaar geleden permitteerde de redactie zich op deze plaats enkele uitspraken over de "groene" lobby 
van - en vooral binnen! - het CDA (Natuurhistorisch Maandblad 78(9) : 125). De discussie over dit onderwerp ver
plaatste zich toen naar de kolommen van Dagblad De Limburger. Daarin stelde de voorzitter van het CDA in Limburg 
dot er geen sprake was van een dergelijke lobby of van belangenverstrengeling, zoals door de redactie was gesugge
reerd. De redactie is daar toen niet verder op ingegaan. Het Natuurhistorisch Maandblad is tenslotte geen politiek 
tijdschrift. 
Er staan nu weer verkiezingen voor de deur. En nu geeft het CDA door de argumentatie bij de claim op de portefeuille 
Ruimtelijke Ordening de redactie van dit tijdschrift tóch nog gelijk: "het CDA is het meest betrokken bij het landelijk 
gebied". En om dit te staven staan op de kieslijst van het CDA minstens 7 namen van werknemers of bestuursleden van 
de Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB). Op verkiesbare plaatsen welteverstaan! De betrokkenheid van het CDA 
getuigt echter niet van een kleurrijke en brede kijk op "het landelijk gebied". 
Ik ben geneigd de vraag die gesteld werd in het Natuurhistorisch Maandblad van september 1989 nu te veranderen in 
een stelling: een stem vóór het CDA is een stem tégen natuur en landschap. 

Het landschap van Limburg krijgt langzaamaan weer kleur. Een bonte en ongelooflijk rijke schakering van groentinten 
met daar doorheen alle kleuren van de regenboog. Een nieuwe lente is aangebroken. Oude geluiden worden 
herhaald. 

D O U W E T H . DE GRAAF 



42 80/3 1991 N A T U U R H I S T O R I S C H MAANDBLAD 

WATERSCHEIDINGEN IN DE PEEL 
PIET V A N D E N MUNCKHOF, Saturnusstraat 4 7 , 6 5 4 3 X E Nijmegen 

In dit artikel wordt een nieuwe theorie over het ontstaan van laag-
en hoogvenen geformuleerd. Hoogvenen ontstaan volgens deze 
theorie alleen bovenop waterscheidingen of hoog op de flanken 
daarvan; laagveen daarentegen kan ook veel lager op de flanken 
van waterscheidingen gevormd worden. Voor de Peelvenen blijkt 
de theorie te kloppen met de praktijk. In het artikel worden verder 
allerlei aspekten van de twee hoofdwaterscheidingen in de Peel 
behandeld, zoals het ontstaan, de beken die er vanaf stromen en 
de vorming van bekkens, waarin veenvorming op kon gaan 
treden. 

INLEIDING 

De Peel bestond vroeger uit duizenden 
hektoren hoogveen, verdeeld overeen 
aantal afzonderlijke complexen ("Pe
len"). Uit fig. 1 blijkt, dat die hoogve
nen hoger liggen dan de wijde omge
ving. Het lijkt een raar idee, dot een 
gebied enerzijds hoog ligt, moor an
derzijds toch zo nat is, dot er volop 
veen in is ontstaan. Generaties mensen 
hebben zich daar al over verbaasd. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het Venroyse 
weekblad "Peel en Maas" van 15 
opril 1893, waarin we lezen; "Waar 
zooveel water, zooveel moeras te vin
den was, is men geneigd om de streek 
als zeer laag gelegen voor te stellen. 
Dit was de fout, die meestal gemaakt 
werd. De Peel toch (...) lag hoog." 
(ANON. , 1893). 

Hanewinkel verbaasde zich in 1 799 al 
over het feit, dat de Peel hoog ligt en 
tevens erg nat is; "...doch het is al op
merkelijk, dot deze Peel, schoon op het 
allerhoogste der Majorij gelegen, een 
moeras is, waardoor men niet kan 
gaan, veel min rijden, als alleen over 
de, door dezelve aangelegde, wegen, 
of het moet zeer droog z i jn . . . " (HANE
WINKEL, 1799). 
Ook veel andere hoogveengebieden 
zijn ontstaan in hooggelegen delen van 
het landschap. Zo lag er vroeger zelfs 
hoog in de Belgische Kempen een 
hoogveen (zie de kaart in CROMP-
VOETS, 1981). Dat veen in de Kempen 
en de Peelvenen behoren tot de al
lerzuidelijkste grote hoogvenen in 
de Noordwest-Europese laagvlakte 
(JOOSTEN & BAKKER, 1987); nog verder 
zuidwaarts zijn de hoogvenen kennelijk 
zelfs volledig beperkt tot hoger gele
gen streken zoals (middel)gebergten. 
In dit artikel wordt een theorie gelan
ceerd, volgens welke hoogvenen ge

makkelijker ontstaan bovenop water
scheidingen; hoog gelegen gebieden, 
waar grond- en/of oppervlaktewater 
uit omlaag stroomt. Bij waterscheidin
gen kan men denken aan enorme berg-
of heuvelruggen, maar er zijn ook klei
nere waterscheidingen zoals duinreek
sen. Stuifzandruggetjes zijn in principe 

eveneens op te vatten als waterschei
dingen. De theorie geldt ook voor der
gelijke hele kleine waterscheidingen. In 
deze beschouwing komen alleen grote 
waterscheidingen, ter grootte van bij
voorbeeld de rug o-o' van fig. 1, aan 
de orde. Het ontstaan van de in de 
Peel aanwezige grote waterscheidin
gen wordt besproken, alsmede de vor
ming van de bekkens, waarin de veen-
vorming ooit begonnen is. 

HOOGVENEN EN 
WATERSCHEIDINGEN 

Al honderden jaren geleden hebben 
mensen zich met de studie van hoogve
nen bezig gehouden. Findorff sprak in 
de achttiende eeuw ol over "Mohrklu-
ge" (veendeskundigen) (JOOSTEN & 
BAKKER, 1987). Veel Mohrkluge heb-

Figuur 7. Hoogtekaart van de Peelstreek, gewijzigd naar PiKET, 1972. De hoogten zijn in 
m. + NAP. Gestippeld: de (voormalige) Peelhoogvenen. 



N A T U U R H I S T O R I S C H MAANDBLAD 80/3 1991 43 

ben de afgelopen eeuwen pogingen 
ondernomen, om de verspreiding van 
hoogvenen en/of van laogvenen (waar 
hoogvenen in de praktijk altijd op blij
ken te ontstaan) te verklaren. Daarbij 
werd steeds een sterke nadruk gelegd 
op klimatologische aspekten, terwijl 
andere faktoren grotendeels buiten be
schouwing bleven. J O O S T E N & BAKKER 
(1987) bijvoorbeeld erkennen wel, dot 
er buiten het klimaat meer faktoren 
("gesteente, reliëf") zijn, die de vor
ming van laagveen bepalen, maar zij 
laten die buiten hun theoretische 
beschouwingen. 
Waarschijnlijk legden de Mohrkluge 
de nadruk op het klimaat, omdat ze 
daarover snel en veel exakte gegevens 
te pakken konden krijgen, terwijl gege
vens over bijvoorbeeld de geologie in 
veel mindere mate voorhanden en 
vaak ook niet exakt zijn. In feite nam 
men dus gewoon de weg van de 
minste weerstand. 
In dit artikel wordt die weg niet bewan
deld, omdat er vooral niet-klimatologi-
sche faktoren in worden meegenomen. 
Zoals in de inleiding al werd gesteld, 
wordt er in dit artikel van uit gegaan, 
dat de kans op vorming van hoogve
nen bovenop waterscheidingen of hoog 
op de flanken daarvan het grootst is. 
Een van de eerste aanwijzingen, dat 
hoogvenen wel eens iets met water
scheidingen te maken zouden kunnen 
hebben, is afkomstig van de "Mohrklu
ge" Dou, die in 1823 het volgende 
over hoogveen dichtte; "Vom Regen 
nur und Tau des Hlimmels is es aufge
wachsen;/ die Erde nährt es nicht./ Und 
wenn das Wasser sonst den Abhang 
eilends flieht/ Hier siehst Du es auf Höh 
und Abhang weilen." ( J o O S T E N & BAK
KER, 1987). Dou gebruikt in dit citaat 
het (Duitse) woord (voor) "waterschei
ding" nog niet. Diverse latere auteurs 
(zoals V iSSCHER, 1975 en V A N DEN 
TOORN, 1967) spreken daarentegen 
wel over het voorkomen van hoogve
nen op waterscheidingen of de flanken 
daarvan. 
Laogvenen ontstaan in "bekkens" in 
het landschap met een normaal 
gesproken permanente waterverzodi-
ging. Die waterverzadiging is noodza
kelijk, omdat er anders lucht in het ont
stane veen kan dringen en dit veen dan 
zeer snel kan worden afgebroken door 
zuurstof verbruikende micro-
organismen ( J O O S T E N & BAKKER, 1987). 
Tijdelijke laogvenen kunnen voorkomen 
in bekkens, waarin slechts in een klein 
deel van het joor sprake is van water
verzadiging. Het in die natte jaargetij
den gevormde laagveen wordt in lang
durige droogteperioden afgebroken 

en/of door de wind verwijderd. In bek
kens met een permanente water
verzadiging kunnen ook tijdelijke laog
venen voorkomen, namelijk als er in be
paalde perioden zoveel aanvoer van 
water plaatsvindt, dat het gevormde 
laagveen er door wordt weggespoeld 
( J o o s T E N & BAKKER, 1987). 
In een bekken is alleen sprake van per
manente waterverzadiging, als de 
neerslag (N) en de toestroming (T) van 
oppervlakte- (To) en/of grondwater 
(Tg) samen groter zijn don alle verlie
zen aan water tesamen. Dergelijke ver
liezen kunnen ontstaan door verdam
ping (V) en wegstroming van opper
vlakte- en grondwater (W). Voor N, T, 
V en W moet dus gelden; 

heel eenvoudig; 

O > W (3) 

N - f T > V -E W ( I I 

In plaats van neerslag en verdamping 
spreken "Mohrklugen" vaak over 
"neerslagoverschot" (O); dit is de 
neerslag minus de verdamping (N-V). 
Een neerslagoverschot kan een nega
tieve waarde hebben (het is dan dus 
een "neerslagtekort"). Indien we de 
afzonderlijke termen N en V in bo
venstaande formule vervangen door 
O, dan krijgen we; 

O + T > W (2) 

Uit deze formule volgt, dat laagveen-
vorming mogelijk is, als de som van het 
neerslagoverschot en de watertoevoer 
groter is don de totale verliezen aon 
water door wegstroming van water. 
Hoogveenvorming is alleen mogelijk, 
als T nul is. Hoogveen vormende plan
ten leven namelijk uitsluitend van de 
voedingsstoffen die in de neerslag aan
wezig zijn, van "Regen und Tou des 
Himmels", zoals Dou in 1823 zo mooi 
schreef ( J o o S T E N & BAKKER, 1987). Dit 
maakt formule (2) voor hoogvenen wel 

WATERSCHEIDING 

Figuur 2. Hef ontstaan van veen op een 
v/aterscheiding. 

Hoogveenvorming is dus alleen moge
lijk in bekkens, waarin het neerslago
verschot groter is dan de totale 
wegstroming van water en waarin 
geen toestroming van water plaats
vindt. 
Hoogvenen blijken in onze streken al
tijd op laogvenen te ontstaan ( J o o S T E N 
& BAKKER, 1987). In feite ontwikkelt 
laagveen zich vaak geleidelijk via 
overgangsveen tot hoogveen, maar 
het overgangsveen wordt hier gemaks
halve buiten beschouwing gelaten. 
In fig. 2 is in situatie I het beginstadium 
van de laagveenvorming weergege
ven voor de bekkens a en b en in situa
tie II zijn de beide bekkens geheel met 
laagveen opgevuld. De wegstroming 
(W) van grond- en opper/laktewater 
wordt hier buiten beschouwing gela
ten. Slechts de aanvoer van water (O 
en T) worden bekeken, omdat die fak
toren bepalen of in een bekken eerst 
een loog- en dan een hoogveen kon 
ontstaan of dot er zich hooguit een 
laagveen in kan ontwikkelen. 
In situatie I krijgen de bekkenbodems 
van a en b beiden zowel vanuit de at
mosfeer (O) als vanuit hoger gelegen 
terreindelen (To + Tg) water toege
voerd. Onder dergelijke omstandighe
den is laagveenvorming mogelijk en 
kon er verlanding optreden in de bek
kens. In situatie I I zijn beide depressies 
volledig verlond en opgevuld met laag
veen. Voor bekken a betekent dit, dot 
er niet langer toestroming van 
oppen/lakte- of grondwater vanuit de 
omgeving meer kon plaatsvinden, want 
het veen in bekken a is (althans aan de 
randen) net zo hoog gelegen als die 
omgeving! Voor bekken a zijn To en Tg 
dus nul. Als het neerslagoverschot (O) 
er groter is dan de totale wegstroming 
van water (W), dan kan zich bovenop 
het laagveen in bekken a dus hoog
veen gaan vormen! 
Voor bekken b geldt een heel ander 
verhaal. Dit bekken is in situatie I I welis
waar net zoals bekken o helemaal ver-
land, maar hier kon nog steeds zowel 
oppervlakte- als grondwater toestro
men, omdat er nog steeds terreindelen 
zijn die hoger liggen don de bovenkant 
van het gevormde laagveen. In bekken 
b kan in situatie I I dus geen hoogveen
vorming optreden, omdat zowel To als 
Tg er niet gelijk oon nul zijn! Uit bo
venstaande en uit fig. 2 blijkt, dot 
hoogveenvorming in onze streken the
oretisch veel eerder mogelijk is boven
op, of vlok onder de top van water-
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de Peelbekkens t.o.v. 
gen, moor ook oon 
wegstroming. 

woterscheidin-
genoemde 

Figuur 3. De verspreiding van de Bosbies 
(Scirpus sylvaticus) op de Noordiimburgse 
gedeelten van de Peelrug-flanken (eigen 
waarnemingen). Elke stip stelt een kitome-
terhok voor, waarin de soort na 1970 werd 
aangetroffen. 

scheidingen, omdot door de toestro
ming von grond- en oppervlaktewater 
(Tg resp. To) veel gemakkelijker nul 
kunnen worden. Zoals eerder ol werd 
geschreven, is de wegstroming von 
grond- en oppervlaktewoter (W) in fi
guur 2 gemakshalve buiten beschou
wing geloten. Of er in bekken o in situ
atie II daadwerkelijk hoogveenvorming 
kan optreden, hangt of von het feit of er 
oon formule (3) wordt voldaan. In kli-
moten, woorin het neerslagoverschot 
(O) klein is, moet de totale wegstro
ming van woter (W) ook klein zijn, zo
als blijkt uit formule (3). In klimaten zon
der netto-neerslogoverschot kon geen 
hoogveenvorming optreden, moor wel 
loogveenvorming. Uit formule (2) blijkt 
immers, dat voor loogveenvorming de 
som van O en T groter moet zijn dan 
W . In bijvoorbeeld de Sahara kon dus 
theoretisch nog loogveenvorming op
treden, als er moor voldoende toevoer 
von woter plaatsvindt! 
De Peelhoogvenen behoren, zools in 
de inleiding al werd opgemerkt, tot de 
zuidelijkste grote hoogvenen in de 
Noordwest-Europese laagvlakte. Het 
neerslagoverschot (O) is er oonmerke-
lijk kleiner don bijvoorbeeld in Drente of 
in Noord-Duitsland. Het is zelfs zo 
klein, dot hedendaagse Mohrkluge 
zich ofvrogen of hoogveenvorming in 
de Peel wel optimaal mogelijk is. Toch 
treedt er in de Peel ook nu nog hoog
veenvorming op (in z.g. "boerenkui-
len"). Formule (3) geeft hier een moge
lijke verklaring voor. 
Als de wegstroming (W) von grond- en 
oppervlaktewater in de Peel kleiner is 
dan in genoemde noordelijke streken, 
don is het theoretisch zelfs mogelijk dot 
de omstandigheden voor hoogveen
vorming in de Peel juist optimoler zijn! 
Daarom wordt in dit artikel niet alleen 
aandacht besteed aan de ligging von 

WATERSCHEIDINGEN IN DE 
PEEL 

In de Peel komen enkele van de be
langrijkste waterscheidingen von Ne
derland voor. In fig. 1 zijn de 2 groot
ste aangegeven met " o - o ' " en " b -
b ' " . De langgerekt rug o-o', waarop 
de meeste (voormalige) Peelhoogve
nen (in de figuur gestippeld) liggen, 
wordt de "Peelrug" genoemd. De 
andere waterscheiding is bekend on
der de naam "waterscheiding Weert/ 
Meijel" (PIKET, 1972). 

Bovenop waterscheidingen overheerst 
" inz i jging" of "infiltratie" von grond-
woter; het in de grond zakken van het 
neerslagoverschot. Loger op de flan
ken von de woterscheiding, vindt juist 
het tegenovergestelde plaats, namelijk 
" kwe l " ; het noor de oppervlakte stro
men von grondwater. Dit omhoog 
kwellend grondwater (ook wel "kwel
water" genoemd) vormt door de bron
nen von beken en stroomt via die beken 
verder von de waterscheiding of. Te
genwoordig zijn de brongebieden van 
de Peelbeken door allerlei cultuurtech
nische maatregelen (meestal t.b.v. de 
moderne londbouw) zodanig veran
derd, dat er nagenoeg niets herken
baars meer von terug te vinden is. Ge
lukkig bestaat er nog oude literatuur, 

Figuur 4. De geologie van de Peelstreek, vereenvoudigd naar VANRUMMELEN, 1937. Gear
ceerd: hoogveen. Gestippeld: duinen en stuifzand. Zwart: holocene afzettingen, hoofdzake
lijk in dalen. 
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Figuur 5. De verspreiding van de Bosbies 
(Scirpus sylvaticus) in Zuid-Nederland, ge
baseerd op CooLS, 1989, VAN DER MEUDEN 
et al. fï989j en eigen waarnemingen. Elke 
stip stelt een uurhok of atlasblok voor, waar
in de soort na T950 werd aangetroffen. 

waarin ze beschreven worden. 
LEMMENS (z.j.) geeft bijvoorbeeld de vol
gende informatie over het londschop 
van de "Giezevennekes", het bron-
gebied van een zijtak von de Loobeek 
in het Limburgse Peelgebied; "..een 
sompig, eertijds zeer waterrijk gebied 
(..); in natte jaargetijden vormde het 
een praktisch aaneengesloten piassen-
gebied. In gies herkennen we de bete
kenis von afvloeien von water, doch de 
noomofleiding zou ook verklaard kun
nen worden uit een fomilienoom. In een 
der vennen was een bronnetje. Vol
gens de volksmond log onder het 
grootste en nimmer droogvollende ven 
een "kelder"; mogelijk is dit te kombi-
neren met de sage von een verdronken 
slot (..), doch o.i. mag eerderde bete
kenis worden gezocht in het keltisch 
woord keldo, dat bron betekent (..) De 
Giezevennekes is eveneens een, later 
gedeeltelijk gegraven en verlegde, 
waterlossing noor de Smokterspurkt en 
de Lobeek." 
Lang niet ol het kwelwater uit water
scheidingen komt overigens bij de 
bronnen van beken aan de oppervlok-
te. De beken ontvangen tijdens hun reis 
noor de grote rivieren in feite steeds 
meer kwelwater. Fig. 3 illustreert dit. 
Deze figuur geeft een gedetailleerd 
beeld von het voorkomen van de kwe-
lindicotor Bosbies (Scirpus sylvaticus) 
op (het Noordlimburgse deel van) de 
noordoostflonk von de Peelrug. Kwelin-
dicotoren zijn organismen, die in hun 
voorkomen geheel of grotendeels be
perkt zijn tot kwelgebieden. In de rich
ting von de Moos wordt de Bosbies 

duidelijk veel olgemener, wat er op 
duidt, dot de kwel vanuit de Peelrug in 
die richting inderdaad geleidelijk 
toeneemt. 
In heldere beken, die kwelwater ont
vangen, kon men het verschijnsel kwel 
soms heel fraai waarnemen. Men ziet 
er namelijk "wel len" ; een soort kroter-
tjes, bestoonde uit heel schoon zond, 
die in de beekbodem liggen. FHet zond 
in de kratermonden kon men voortdu
rend zien bewegen; dit wordt door het 
omhoogborrelend kwelwater veroor
zaakt. Dergelijke wellen worden in 
Noord-Limburgs dialect "sprungen" 
genoemd. Zo noemt LEMMENS (z.j.) het 
brongebied van de Weverslose Beek 
in de Limburgse Peel "Op de Sprung". 
In fig. 4 is prochtig te zien, dot de Peel-
njg o-o ' een waterscheiding is, woor 
oon twee zijden beken von of stromen. 
FHet feit, dot de hogere delen von de 
Peelrug in principe inzijgingsgebieden 
zijn, blijkt uit het aldoor ontbreken von 
kwelindicotoren. Fig. 5 geeft net als fig. 
3 de verspreiding von de Bosbies in het 
Peelgebied weer, moor nu van de hele 
Peel en op een veel grovere school. 
Wanneer men fig. 5 vergelijkt met fig. 
1 , don is heel duidelijk te zien, dot de 
Bosbies bovenop de Peelrug ontbreekt, 
maar dot deze plant laag op de flan
ken von de Peelrug in nagenoeg elk 
uurhok voorkomt! 

Dat de Peelrug een waterscheiding is, 
was reeds long bekend. DE LA COURT 
( 1 8 4 1 ) beschreef de waterscheiding 
von de Peelrug ol, overigens zonder 
dat woord erbij te gebruiken; " Tot zoo 
lange de waterpassing ontbreekt, is het 
zekerste middel om de verheffing woor 
te nemen, den afloop von het water 
gade te sloon. Wanneer wij op de 
koort het oog von het zuiden naar het 
noorden wenden, zien wij dot olie de 
beken, die regts van den Peel afdolen, 
noor het land van Kessel of de Maas 
loopen en links noor de Meijerij von 's 
Hertogenbosch of noor de rivier de Ao. 
-Wi j zien alsnog dot tusschen de we
derzijds ofvlietende beken eene zeer 
groote streek gronds overblijft, tot wel
ke geen von de beken opklimmen en ol-
zoo door dezelve niet worden door
sneden.." De lo Court was overigens 
zeker niet de eerste, die de waterschei
ding op de Peelrug beschreef. Waar
schijnlijk ol in 1 6 5 2 schreef Jacques 
Mutier op een kaart bij twee punten op 
de waterscheiding von de Peelrug; 
"s i jn twee plotsen doer t water noer 
brobondtende noerVenrai keert". (De 
betreffende kaart is aanwezig in het 
oudheidkundig museum von Venray) En 
in 1 6 6 9 noteerde iemond op een ande
re kaart over een punt bovenop dezelf
de waterscheiding; "..dair 't water 
herworts ende derworts loopt" (VAN 

Figuur 6. De voornaamste breuken, horsten en slenken in het Peelgebied, naar gegevens 
van de Rijks Geologische Dienst. 
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DEN BRAND, 1 9 8 3 ) . 
Hoe de waterscheidingen a-o ' en b-b ' 
von fig. 1 ontstoon zijn, wordt in de 
volgende porografen besproken. 

BREUKEN IN DE AARDKORST-
HORSTEN EN SLENKEN 

Nederland ligt in een groot bekken, 
waarvan de Noordzee het centrale 
deel vormt en dot daarom het "Noord
zeebekken" wordt genoemd (PiKET, 
1 9 7 2 ) . Dit bekken strekt zich vanuit het 
gebied rond Keulen trechtervormig in 
noordelijke en noordwestelijke richting 
uit. De bodem van dit bekken is ol hon
derden miljoenen joren oon 't dolen, in 
het noordwesten meer dan in het zuid
oosten. In de bodem zijn daarbij vele 
"breuken" of "storingen" ontstoon, 
die oven/vegend een zuidoost-
noorwestelijke richting hebben. 
Ook het Peelgebied wordt doorsneden 
door dergelijke breuken. Fig. 6 loot 
daarvan slechts de voornaamste zien; 
de "Peelrondbreuk", de "Tegelen
breuk" en de "Feldbiss". Van sommi
ge breuken in de Peelstreek is bekend, 
dot ze ol honderden miljoenen jaren 
geleden bestonden. De blokken aard
korst tussen de breuken in zijn in ver
schillende mote betrokken geweest bij 
de dolende bewegingen van de bo
dem. Sommige blokken bleven sterk 
achter in de dalende beweging en ste
gen zelfs t.o.v. aangrenzende blokken. 
Blokken, die t.o.v. aangrenzende blok
ken hoger liggen, noemt men 
"horsten" en de relatief lager gelegen 
blokken heten "s lenken". In fig. 6 zijn 
twee slenken te zien, namelijk de 
"Slenk von Venio" en de "Centrale 
Slenk" en eveneens twee horsten, te 
weten de "Peelhorst" en het "Massief 
van Brabant". Deze worden door tal 
van - in fig. 6 niet weergegeven - min
der belangrijke breuken onderverdeeld 
in een aantal kleinere horsten en slen
ken. In feite vormt de Slenk van VenIo 
samen met de Peelhorst (en een aantal 
Duitse blokken) een geheel, want de 
Slenk von VenIo heeft een veel minder 
duidelijk slenk-korokter don de Centra
le Slenk. Om dit verschil tussen de bei
de slenken van fig. 6 oon te geven, is 
de Tegelenbreuk in deze figuur minder 
dik weergegeven. 

Zoals in fig. 6 aan de pijlen te zien is, 
dolen de horsten en slenken ollemool in 
noordwestelijke richting; ze volgen na
melijk de ol genoemde, algemene da
lingstendens von de bodem van het 
Noordzeebekken. De Peelhorst doolt 
dwars op die lengterichting ook iets in 
noordoostelijke richting, zoals in fig. 7 

overdreven is weergegeven. Deze da
ling in dworse richting is voor het ont
staan von de Peel woorschijnlijk zeer 
belangrijk geweest, zoals nog zal blij
ken. In fig. 7 is ook te zien, dot een 
deel van de Centrole Slenk in zuid
westelijke richting afhelt, omdat bo-
demlogen tijdens het dolen van deze 
slenk enigszins oon de Peelhorst zijn 
blijven "hangen". 
Sommige breuken zijn alleen in een 
(ver) verieden oktief geweest, moor de 
Peelrondbreuk bijvoorbeeld is dot te
genwoordig nog. De Peelhorst stijgt 
jaarlijks gemiddeld zo'n 0 , 3 mm. ten 
opzichte van de Centrale Slenk 
(GONGGRIJP, 1 9 8 5 ) . Dit gebeurt overi
gens niet continu, moor letteriijk schoks
gewijs, woarbij aardbevingen optre
den. Meestal zijn dat moor heel lichte 
schokken, moor soms komen er ook 
zwaardere voor. Zo vond in 1 9 3 2 een 
aardbeving ploots bij de Peelrond
breuk, die zo krachtig was, dat de mu
ren van een missiehuis ten zuiden van 
Uden ervan scheurden (ViSSER, 1 9 4 8 ) . 
De huidige activiteit von de Tegelen
breuk is veel minder don die van de 
Peelrondbreuk. 
Door de bewegingen langs de Peel
rondbreuk liggen bepoolde geologi
sche formoties op de Peelhorst veel ho
ger dan dezelfde formaties in de Cen
trale Slenk, zoals in fig. 7 schematisch 
is weergegeven. Zo bevindt de boven-
kont von de steenkoollagen uit het Car
boon (meer don 2 8 0 miljoen joor oud) 
zich op de Peelhorst waarschijnlijk 
meer don 1 2 0 0 meter (!) hoger dan in 
de Centrale Slenk (PEELCOMMISSIE, 
1 9 6 3 ) . Op de Peelhorst liggen de 
steenkoollagen plaatselijk zelfs zo "on
diep" onder de oppervlakte ( 6 7 0 tot 

7 2 0 meter), dot ze technisch goed win
baar zijn. Net ten zuidoosten van de 
Moos heeft men in het veHeden zelfs 
een kolenmijn (de "Beatr ix") op de 
Peelhorst aangelegd, die echter om fi
nanciële redenen nooit in produktie is 
genomen. De kolen zitten in de Peel 
niet overal op een diepte von ongeveer 
7 0 0 meter. In het noordwestelijk deel 
van de Peelhorst zijn ze door veel dik
kere pakketten jongere afzettingen be
dekt. Dit komt omdat de bodem van het 
Noordzeebekken in die richting steeds 
sterker daalt, zoals reeds werd 
besproken. 
In het Peelgebied komen geologische 
ofzettingen voor, woorin grondwa
terstroming nagenoeg onmogelijk is. Ze 
worden daarom wel de "hydrologi
sche bosis" genoemd. Bovenop deze 
afzettingen komen pakketten jonger 
moteriool voor, woor over het alge
meen wel grondwater doorheen kon 
stromen. Dit zijn de z.g. "watervoeren
de pokketten", die van elkoor geschei
den worden door dunne, voor grond
water min of meer ondoordringbare la
gen. Op de Peelhorst blijkt de boven-
kont von de hydrologische basis ter 
hoogte von de "Deurnese Peel/Morio-
peel" slechts ongeveer 1 5 a 2 0 m. be
neden het maaiveld te liggen en in de 
Centrale Slenk op zo'n 8 0 m. Door de 
ondiepe ligging von de hydrologische 
basis op de Peelhorst zijn de grondwo-
terstonden op deze horst relatief hoger 
don in grote delen von de slenk. 
Aan het oordoppervlok treden voortdu
rend erosie- en sedimentatieprocessen 
op. Normaal gesproken wordt moteri
ool von de bovenkant von de horsten 
noor de slenken getransporteerd, bij
voorbeeld door de wind of door woter. 

P E E L H O R S T 

C E N T R A L E S L E N K 

waterscheiding 

ondoorlatende laag 

Figuur 7. Schematische dwarsdoorsnede over de Peelronl<breul<, van zuidwest (links) naar 
noordoost (rechts), vereenvoudigd naar V A N D E N ToORN, 1967. Overeenkomstige geologi
sche formaties links en rechts van de breuk (die zich bij punt 3 bevindt) zijn gelijk 
aangegeven. 
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5 0 0 M 

CENTRALE SLENK 

Figuur 8. Hoogtekaart van een deel van de Peelrandbreuk (a-a') met naaste omgeving, 
gebaseerd op de "Hoogtekaart van Nededand", schaal 1 : 10.000 (© 1989 Topografi
sche Dienst Emmen). Het betreffende deel van de breuk ligt ter hoogte van de Deurnese 
Peel. Hoogtelijnen met hoogten in m. + NAP, inten/allen 0,5 m. De intervallen tussen 26,5 
en 29 m. zijn gearceerd (donkerder naarmate ze lager liggen) en die beneden 26,5 m. zijn 
zwart gemaakt. 

Met name bij de Peelrandbreuk zijn de 
bewegingen van de horst en de slenk 
zo groot, dat genoemde erosie de re
sultaten van de bewegingen slechts 
gedeeltelijk teniet heeft gedaan. Daar
door is op veel plaatsen aan het aard
oppervlak ook nu nog een hoogtever
schil tussen de slenk en de horst zicht
baar. In de omgeving van de al ge
noemde mijn op de Peelhorst bedraagt 
het verschil tussen de Centrale Slenk en 
de Peelhorst plaatselijk zelfs zo'n 50 
meter (POORTINGA et. ai, 1986)! Ter 
hoogte van de Peel zijn de verschillen 
veel minder spektakulair. Fig. 8 geeft 
daar een voorbeeld van. In deze figuur 
is te zien, dat in de Peelstreek aan 
weerszijden van de Peelrandbreuk oon 
het maaiveld hoogteverschillen van en
kele meters voorkomen, binnen een zo
ne met een breedte van enkele honder
den meters. Duidelijk is in deze figuur 
ook zichtbaar, hoe erosie (door stro
mend water) de hoogteverschillen tus
sen de horst en de slenk gedeeltelijk te
niet kan doen. Een van de dalletjes, die 
door dit water in de horst werden uit
gesleten, is met pijlen aangegeven, die 
in de stroomrichting van het water zijn 
getekend. 
Bij de Tegelenbreuk J<omen geen vrij 

plotselinge hoogteverschillen voor oon 
het maaiveld, zoals die in fig. 8 voor 
de Peelrandbreuk zijn afgebeeld. Aan 
de noordoostzijde van de Peelhorst 
daalt het maaiveld geleidelijk in de 
richting van de Slenk van Venlo. 
Langs de Peelrandbreuk komen op veel 
plaatsen op de Peelhorst natte kwelge-
bieden ("wijstgronden") voor, terwijl 
daaraan in de Centrale Slenk droge in-
zijgingsgebieden grenzen. In hydrolo
gisch opzicht is dit uiterst merkwaardig, 
omdat kwelgebieden normaal lager 
liggen don inzijgingsgebieden! Fig. 9 
loot zien, hoe deze "wijstverschijnse-
len" kunnen ontstaan. In fig. 9a stroomt 
het grondwater op de Peelhorst door 
een dunne, water doorlatende laag 
zond of grind naar de Centrale Slenk, 
over een laag leem of klei, die (nage
noeg) geen water doorlaat. In de slenk 
is de water doorlatende loog veel dik
ker don op de horst en tevens ligt de 
leem- of kleilaag er veel dieper. Daar
door kan het grondwater zich na het 
passeren van de Peelrandbreuk onder
gronds tot enkele meters omloot stor
ten, om in de slenk verder te stromen 
over de ondoorlotende laag. Doordat 
de Peelhorst gekanteld is (zoals eerder 
in deze paragraaf al werd beschre
ven), is het voor 't grondwater op de 
horst moeilijker geworden, de Centrale 
Slenk in te stromen. Dot blijkt duidelijk 
uit de figuren 7 en 9a. Daarin is name
lijk goed te zien, dat een (nagenoeg) 

PEELHORST 

Figuur 9. Twee oor
zaken van "wijsfver-
schijnselen" (zie 
tekst). 

KIEL- OF LEEM-
LAAGJES 
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ondoorlatende laag met de rest van de 
horst mee gekanteld Is en wel zo, dat 
het grondwater er o.h.w. schuin tegen 
omhoog moet stromen, alvorens het 
zich in de slenk kan storten! 
Door de bewegingen van de Peelhorst 
en de Centrale Slenk langs de Peel
randbreuk kunnen in de bodem voorko
mende klei- en leemlogen langs de 
breuk worden omgebogen, zoals in fig. 
9b is weergegeven. Daarbij kon ver
smering optreden, waardoor een 
slecht doorlatende verticale laag 
ontstaat. 
Als gevolg van beide in fig. 9 afgebeel
de verschijnselen is er o.h.w. sprake 
van een soort ondergrondse stuwdam, 
die bijna al het van de Peelhorst rich
ting Centrale Slenk stromende grond
water dwingt, aan de oppervlakte te 
komen! Nog geen 5% van het neer
slagoverschot, dat ter hoogte van de 
huidige "Mariapeel" en de "Deurnese 
Peel" vanaf de Peelhorst naar de Cen
trale Slenk stroomt, passeert de Peel
randbreuk ondergronds (WiT, 1986). 
Veel beken van de Centrale Slenk be
ginnen dan ook vlakbij de Peelrand
breuk; zie fig. 4. Nabij de verlaten ko
lenmijn, in de Middenlimburgse "Mein-
weg" , ontspringen zelfs enkele echte 
bronbeekjes bij de Peelrandbreuk 
(POORTINGA et. al., 1986). 
Niet alleen bij de Peelrandbreuk treden 
wijstverschijnselen op. Ze zijn ook be
kend van diverse andere breuken in het 
Peelgebied. 
Wanneer we de figuren 1 en 6 vergelij
ken, dan zien we dot de Peelhorst van 
fig. 6 overeenkomt met Peelrug a-a ' 
van fig. 1. En de hoge terreindelen bij 
punt c van fig. 1 (uitlopers van de gro
tendeels op Belgisch grondgebied ge
legen Kempen) behoren tot het Massief 
van Brabant van fig. 6. Maar de water
scheiding b-b' van fig. 1 komt niet 
overeen met belangrijke horsten of 
slenken, hiet ontstaan van deze kleine
re, maar voor de Peel ook erg belang
rijke waterscheiding wordt in de vol
gende paragraaf besproken. 

RIVIERTERRASSEN 

Zoals ol eerder werd beschreven, 
maakt het Peelgebied deel uit van de 
Nederrijnse Bocht. In dit bekken zijn in 
het verre veHeden enorme pakketten 
materiaal (o.a. grind, zand en klei) af
gezet door de zee en door voorlopers 
van onder meer de Rijn en de Maas. 
Gedurende het Pleistoceen (van circa 
2 miljoen tot 10.000 joor geleden) 
heeft de Maas in de omgeving van de 
Peel verschillende molen een dal uitge-

Figuur 10. A: De lig
ging van 3 Maaster-
rasranden (de nrs. 1 
t/m 3) links van de 
Maas, naar gegevens 
van de Rijks Geo
logische Dienst. Te
vens zijn de Peelrand-
en de Tegelenbreuk 
in de figuur aangege
ven. 
B: Schematische dwars
doorsnede van het ter-
rassenlandschap van 
de Maas. De numme
ring van de terrasran-
den is gelijk aan die 
van A. 

schuurd in oudere afzettingen en dit tel
kens grotendeels opgevuld met van el
ders (o.a. uit de Ardennen) aange
voerd materiaal. Omdat dot opvullen 
van uitgeschuurde dolen niet volledig 
was, bleven iedere keer aan weerszij
den van de rivier z.g. "terrosranden" 
over, zoals in fig. 10b schematisch is 
weergegeven. 
Het uitschuren van rivierdalen gebeurt 
meestal door rivieren van het meande
rende type. Rivieren van dit t/pe wor
den gekenmerkt door een riviergeul, 
die zich met veel bochten door het 
landschap slingert. Het meanderend ri
viertype werd in onze streken in princi
pe aangetroffen tijdens de warmere 
perioden tussen de ijstijden in. De bo
dem was in die perioden niet perma
nent bevroren en de rivieren hadden 
een regelmatige woteroonvoer, zodat 
erosie en meanderen mogelijk waren. 
Ook de tegenwoordige rivieren in Ne
derland, zoals de Rijn en de Maas, zijn 
meanderende rivieren. De huidige geo
logische periode (het "Holoceen") is 
dan ook eigenlijk niets anders dan een 
warme periode tussen 2 ijstijden in, 
waarvan er een nog moet komen! 
(VAN LOON, 1987). 
Het (gedeeltelijk) opvullen van door 
meanderende rivieren uitgeschuurde 
dalen vond doorgaans plaats geduren
de de ijstijden. In dergelijke koude pe
rioden was de bodem in Nederland en 
omstreken vook een groot deel van het 
jaar bevroren, zodat rivieren zich on
mogelijk diep in konden snijden. Daar
voor was de wateraonvoer gedurende 
ijstijden ook te onregelmatig; 's winters 
werd alle neerslag in de vorm van 

sneeuw tijdelijk geborgen en in het 
voorjaar kwam die hoeveelheid door 
smelten van de sneeuw a.h.w. in een 
klop beschikbaar voor de rivieren. 
Voorts werden de rivieren gedurende 
ijstijden gekenmerkt door een zwoor 
puintransport, veroorzaakt door een 
sterke afspoeling van niet door vegeta
tie beschermde bodems. De rivieren 
vormden gedurende de ijstijden bed
dingen, die zich intensief vertakten en 
weer bijeenkwamen (TEUNISSEN, 
1974). Dergelijke "vlechtende" of 
"verwilderde" riviersystemen komen 
ook tegenwoordig nog voor, moor al
leen in streken, waarin het veel kouder 
is don in NedeHond. Ze zijn zeer be
kend dankzij tol van notuurboeken en 
-films; het zijn de ondiepe, vaak rijk van 
stenen voorziene rivieren in Alasko of 
Canada, waarin moeder de beer zal
men staat te vangen voor haar jongen! 
VAN DEN T O O R N (1967) mookt ook 
melding van rivierinsnijdingen oon het 
begin van ijstijden. Door het kouder 
wordende klimaat groeiden de ijsmas
sa's in de poolgebieden dan, waar
door de zeespiegel ging dalen. Die 
zeespiegel is tevens de erosiebasis 
voor rivieren. Als die basis veHoagd 
wordt, gaan rivieren zich insnijden. Dit 
was aon het begin van de ijstijden nog 
mogelijk, omdat er nog geen (min of 
meer) permanent bevroren grond aan
wezig was. 
Fig. 1 Oa laat de belangrijkste Moaster-
rosranden in de Peelstreek zien, althans 
de terrosranden links van de Maas. 
Heel mooi is in deze figuur te zien, dat 
de Maas hoor loop bij elke insnijding 
verder oostwaarts heeft verlegd. Dit 
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verschijnsel is veroorzaakt door de re; 
lotieve stijging van de Peelhorst, waar
door de Maas o.h.w. van die horst of 
is gegleden, de Slenk van VenIo in. Dit 
proces begon ol rond het begin van de 
worme periode (het Holsteinien) tussen 
de voorlaatste ijstijd (het Soolien) en de 
ijstijd daarvóór (het Elsterien), meer 
don 200.000 jaar geleden. 
In latere perioden sneed de Maas zich 
steeds dieper in de relatief omhoog rij
zende Peelhorst in. Fig. 4 loot goed 
zien, hoe smal het dol von de Maas 
wordt no het passeren von de Peel
rondbreuk, dus tussen de punten 1 en 
2. Bij punt 1 is sprake von - voor Ne
derlandse begrippen - forse hoogtever
schillen tussen het huidige Maasdal en 
de Peelrug oon weerszijden daarvan. 
De linker Maasoever wordt door 
"Mussenberg" genoemd en de rechter 
oever (niet te zien in fig. 4) heet er 
"Donderberg". FHet hoogteverschil 
tussen de Mussenberg en het Moosdol 
bedraagt ongeveer 10 meter. LECLERQ 

(1949) noemt de Mussenberg "een 
hoge, ols een koop vooruitspringende 
heuvel, die de rivier dwingt een grote 
bocht te maken". Volgens Leclercq is 
de linker oever von genoemd deel von 
het Moosdol "hoog en bijna lood
recht". M U L D E R (1959) noemt dit 
Moosdolgedeelte zelfs de "Canyon 
von de Moos" . De linker dolwond is er 
zo steil, dot de von de Peelhorst of stro
mende Tasbeek zich door vroeger on
geveer bij punt 2 van fig. 4 met een 
echte watervol het Moosdol in stortte! 
Deze watervol schijnt zelfs de enige 
natuurlijke watervol von Nederland te 
zijn geweest (LECLERCQ, 1949). De in
snijdingen van de Moos deden de be
langrijke woterscheiding b-b' von fig. 4 
ontstaan. Genoemde figuur toont heel 
duidelijk, dat deze "waterscheiding 
Weert-Meijel" dwars door de Centra
le Slenk heen loopt. Als gevolg daar
van wotert die slenk niet meer uitslui
tend in noordwestelijke richting of, zo
als in fig. 6 nog werd aangegeven, 
maar zowel in noordwestelijke als in 
zuidoostelijke richting. 

BEEKDALEN 

De beken, die von de Peelrug omlaag 
stromen, zijn ontstaan nodot deze rug 
zodanig omhoog was gerezen, dot de 
Moos de Slenk van VenIo in gleed. Dat 
proces begon reeds meer don 
200.000 jaar geleden. Voor de beken 
gold in principe net zoals voor rivieren, 
dot ze zich olleen in de warmere 
tussen-ijstijden en oon het begin von de 
ijstijden diep in konden snijden. In die 

A 1 

C 1 

4 ' 1 0 -

Figuur 11. De "onthoofding" van een beek (II) door een andere, lager gelegen beek (I). 

ijstijden zelf vormden ze brede, ondie
pe smeltwaterdalen. 
Ongeveer 70.000 joor geleden, aan 
het begin von de laatste ijstijd (het 
Weichselien), trad er in onze streken 
een sterke erosie op, waarbij ook de 
Peelbeken zich insneden. Dot gebeur
de niet alleen zijdelings, moor ook 
terugwaorts. 
Terugwaortse insnijding van een rivier 
of beek treedt op, als z'n erosiebasis 
wordt verloogd en/of als het bo
venstroomse gebied wordt verhoogd, 
bijvoorbeeld door bewegingen in de 
aardkorst. Gedurende de laatste ijstijd 
gebeurde dit in het Peelgebied allebei, 
met sterke erosie als gevolg. 
Bij terugschrijdende erosie volgen ri
viertjes de laagste delen von het land
schap. Beken, die min of meer evenwij
dig aon breuken lopen, gaan daarbij 
vook over grote afstanden onder langs 
breuken stromen, zoals de beken I en II 
von fig. 11 a. In de Peelstreek komt dit 
verschijnsel nagenoeg olleen voor bij 
de beken in de Centrale Slenk, omdat 
alleen van die beken de stroomrichting 
in grote lijnen overeenkomt met de rich
ting, waarin de breuken lopen. 
B O N (1972) en M O E N & B O N (1973) 
geven een aantal voorbeelden van 
over enige afstond parollel aan breu
ken stromende beken in het Peelge
bied. Volgens Bon vangen dergelijke 
beken het kwelwater op, dat in wijstge-
bieden langs de breuken omhoog komt 
en via kleine stroompjes over die breu
ken heen stroomt. Volgens hem komt 
dit verschijnsel ook voor bij breuken in 

het buitenland, o.a. in Japon. In fig. 4 
is dit verschijnsel te zien bij het punt, 
waarop het (gearceerde) hoogveen 
de Peelrondbreuk bijna raakt. Fig. 8 
geeft een gedetailleerd beeld van een 
von die dolen. Verder kon men in fig. 
14 over enige afstond porollel oon de 
Peelrondbreuk lopende beekdalen 
ontdekken. 
Enkele jaren geleden werden onder de 
hoogveenrestanten von de "Groote 
Peel" (die geheel in de Centrale Slenk 
ligt) duidelijk dolen aangetoond ( V A N 
D E N M U N C K H O F , 1988). Op grond von 
het verloop von die dolen spreekt 
J O O S T E N (1988) het vermoeden uit, dat 
zich daar ook een breuk in de onder
grond moet bevinden; een breuk, die 
een eindje buiten de Groote Peel overi
gens ol door V A N R E E S V E L L I N G A & 

BROERTJES (1984) werd getraceerd! 
Moasterrosronden kunnen overigens 
eenzelfde geleidend effekt hebben op 
het verloop van beken. Dot blijkt bij
voorbeeld uit fig. 19, waarin het dol 
von de Roggelse Beek onder langs een 
Moosterrasrond von h via i, j , b en k 
noor m loopt. 
FHet porollel oon breuken of Maoster-
rasronden lopen van beekdalen komt 
aan de zijde van de Slenk van VenIo 
nagenoeg niet voor, waarschijnlijk om-
dot de beken door allemaal min of 
meer loodrecht op de richting von de 
breuken en de terrasranden stromen. 
De Loctariobeek (a in fig. 14 vormt 
hierop een uitzondering; deze beek 
stroomt over een aanzienlijke lengte 
min of meer parallel oon een breuk. 
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De Peelbeken ruimden gedurende het 
begin van de Weichselien-iistijd aan
zienlijke delen van bepaalde voor die 
ijstijd gevormde geologische formaties 
op, zoals de "Formatie van Asten"; 
hoofdzakelijk veen- en leemlogen uit 
de warme Eemien-periode vooraf
gaand oon de Weichselien-ijstijd (circa 
1 25.000 - 70.000 jaar geleden). In fig. 
12 zijn de grenzen te zien, tot waar de 
Peelbeken die formatie geheel opruim
den. De veen- en leemlogen van de 
Formatie van Asten zijn min of meer on-
doorlatend voor grondwater. Op 
plaatsen, waar ze aanwezig zijn, staat 
het grondwater daardoor gemiddeld 
aanmerkelijk hoger don op plaatsen, 
waar deze lagen weggeërodeerd of 
nooit afgezet zijn ( B O N , 1974); M O E N 

& B O N , 1973). 
Later in de Weichselien-ijstijd (globaal 
tussen 55.000 en 20.000 jaar geleden) 
vormden de Peelbeken verwilderde, 
brede "dooiwaterstromen". De dolen 
daarvan zijn ook in figuur 12 afge
beeld. In die dalen werden gedurende 
de genoemde periode lagen zand en 
leem afgezet door het dooiwater; dit 
materiaal werd verschillende molen 
door de wind van elders aangevoerd. 
In fig. 1 2 is ook de oudste Maasterras-
rand uit de Peelstreek getekend. Deze 
terrosrond begrenst samen met de 
Peelrandbreuk enkele "terraseilan
den" (in de figuur gestippeld), waar
tussen openingen voorkomen (Deze 
zijn al ver voor de laatste ijstijd ont
staan, toen hier rivieren uitmondden in 
de Maas, waarvan de betreffende ter
rosrond toen nog de linker oever vorm
de). In fig. 1 2 is te zien, dot tijdens de 
laatste ijstijd twee van de Peelbeken de 
Peelhorst d.m.v. terugschrijdende ero
sie via genoemde bressen tussen de 
terraseilanden hebben aangesneden, 
waarna ze zich op de Peelhorst waai
ervormig vertakt hebben. 

D E K Z A N D R U G G E N 

In de tijd, waarin de dooiwaterdalen 
van fig. 12 ontstonden, was het in deze 
streken zo koud, dat de bodem perma
nent bevroren was. Vegetatie was er 
nauwelijks; het landschap bestond een 
groot deel van de ijstijd uit boomloze 
toendra's of zelfs echte "poolwoestij-
nen". Daarin kreeg de wind gemakke
lijk vat op de wegens het ontbreken 
van voldoende vegetatie nagenoeg 
onbeschermde bodem, waarbij enor
me massa's zand werden weggebla
zen. Op andere plaatsen werd het 
weer afgezet. Dit gebeurde tijdens de 
ijstijd in verschillende zeer koude perio-

• breuk ' t e r r a s r a n d 

Figuur 12. Aaneengesloten voorkomens van de Formatie van Asten (gearceerd), dooi-
waterdal-afzetfingen (zwart) en 3 "terraseilanden" (gestippeld) op kaartblad 52 West, ver
eenvoudigd naar VAN DEN TooRN, 1967. Rechtsboven zijn nog net (ook zwart aangegeven) 
Maasafzettingen zichtbaar. 

den, die werden afgewisseld door wat 
minder koude perioden zonder verstui
ving. 
Voor het ontstaan van de Peelvenen is 
vooral het massale zondtronsport van 
belang, dat in het laatste deel van de 
ijstijd (globaal 13.000 tot 10.000 jaar 
geleden) optrad. Dit zond wordt "jong 
dekzand" genoemd. De afzetting van 
jong dekzand werd eenmaal onderbro
ken, namelijk tijdens de warmere " A l -
ler0d"-tussenperiode, die ongeveer 
van 1 1.800 tot 1 1.000 jaar geleden 
duurde. Vóór de Al ler0d werd het 
dekzand ("jong dekzand I") hoofdza
kelijk door westelijke tot noordwestelij
ke richtingen aangevoerd, na de Al-
Ier0od kwam het zond ("jong dek
zand 11") uit westelijke tot zuidwestelij
ke richtingen. 
In Nederland ten zuiden van de grote 

rivieren blijkt het dekzand in verschillen
de, tientallen kilometers lange ruggen 
te zijn afgezet, waarvan de "Midden-
Brabantse rug" de bekendste is. Eén 
zo'n dekzandrug loopt vanaf de Kem
pen ongeveer in noordoostelijke rich
ting door de Peel heen noor de Moos. 
De Jeneverbes (Juniperus communis) is 
ten zuiden van de grote rivieren groten
deels tot (stuifzanden op) genoemde 
ruggen beperkt ( V A N D E N M U N C K H O F , 

1990). In fig. 13, een verspreidings
kaartje van de Jeneverbes in Zuid-
Nederland, is de bedoelde dekzand
rug van de Kempen naar de Maas don 
ook goed herkenbaar, tussen de pun
ten O (Kempen) en o ' (Maasdal) (De 
Peelhorst is in die figuur eveneens te 
herkennen, tussen de punten b en b') . 
Een gedeelte van diezelfde dekzand
rug is ook in fig. 4 terug te vinden; het 
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Figuur 13. De verspreiding van de Jeneverbes (Juniperus com
munis) in Nederland ten zuiden van de Waal, naar VAN DEN 
MÜNCKHOF, 1990a. Elke stip stelt een uurhok of atlasblok voor, 
waarin de soort na 1950 werd aangetroffen. 

hoogteverschillen overigens nog veel 
groter; door bedraagt het verschil tus
sen de hoogste dekzondkop en het 
laagste dot liefst 1 2 meter, over een af
stond van slechts enkele kilometers! 
(VAN DEN MÜNCKHOF, 1 9 8 8 ) . 
Het dekzond kruiste op z'n weg ver
schillende beekdalen. Watervoerende 
beekbeddingen kunnen het zond " in 
gevangen" en tijdelijk vastgehouden 
hebben, waarna het weer kon gaan 
verstuiven, als die beddingen droog
vielen. In fig. 4 is te zien, dat veel zond 
uit het grote dol von de Ao (tussen de 
punten c en d) moet zijn geblazen, om
dat net ten westen van dit dol nauwe
lijks dakzandduinen voorkomen en ten 
oosten ervan zeer veel. 
Fig. 1 6 geeft een detailbeeld von een 
von de zijdalen von de Ao, zools dit 
voorkomt onder de veenrestonten von 

stuifzand en de duinen tussen de pun
ten c en d oon de zuidwestzijde en e en 
f oon de noordoostzijde. In deze figuur 
kon men ook duidelijk zien, dot net ten 
oosten von de Peel verreweg het 
meeste dekzond ligt. In dit gebied, dat 
globool de gemeenten Vierlingsbeek, 
Venray en Horst omvat, ligt dan ook 
het zwoortepunt van de verspreiding 
von de Jeneverbes in Zuid-Nederland 
(zie fig. 1 3 ) , maar hier log - om dezelf
de reden - ook het zwaartepunt von de 
schapenteelt in de vorige eeuw (zie 
V A N DEN MUNCKHOF, 1 9 9 0 ) . 
Fig. 1 4 geeft een gedetoilleerd beeld 
von de dekzondofzettingen in de Peel
streek, voor zover ze althans dikker 
don 2 meter zijn. Deze afzettingen 
worden in de Peel meestal "bergen" 
genoemd, maar soms ook "kleffen" 
(LEMMENS, z . j . ) . Uit fig. 1 4 blijkt, dot de 
meeste dekzondruggen in de Peel een 
zuidwest-noordoostelijk verloop heb
ben. In deze figuur zijn heel fraaie 
voorbeelden te zien von vele kilome
ters lange, vook brede dekzondrug
gen, zools die bij b, c, d, en e. 
In fig. 1 5 is een lengtedoorsnede von 
een gedeelte van de Peelrug afge
beeld. Deze is gemookt rond 1 8 5 0 , 
dus voordat de moderne mens de na
tuurlijke hoogteverschillen in de Peel 
door grootscheepse egalisaties min of 
meer teniet heeft gedaan. In deze fi
guur zijn tol van dekzondruggen te her
kennen, zoals de "Vossenholen" en 
de "Grotenberg". Uit genoemde fi
guur blijkt duidelijk, dot er no afzetting 
von de dekzondruggen meters verschil
len in hoogte waren ontstoon, tussen 
deze ruggen en de dooiwaterdalen, 
waarvan er bij punt A bijvoorbeeld één 
te zien is. In de "Groote Peel" zijn die 

Figuur 14. Dekzondofzettingen dikker dan 2 m. (zwart) en dooiwaterdalafzettingen 
(gestippeld) op kaartblad 52 West, vereenvoudigd naar VAN DEN ToORN, 1967. Rechtsbo
ven zijn nog juist (ook gestippelde) Maasafzettingen te zien. Tevens zijn de 2 breuken weer
gegeven, die de Peelhorst begrenzen. 
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Figuur T5. Een lengtedoorsnede door de minerale bodem onder een deel van de Peelhoog
venen op de Peelrug, vereenvoudigd naar REUVENS, 1854. 

fig. 14 is bij de punten f, g en fi duidelijk 
te zien, dot instuivende dekzondrug
gen de bovenlopen von enkele beek-
dolen oon de zijde van de Slenk van 
VenIo zelfs in de lengte gespleten heb
ben (resp. de dalen van de Grote Mo
lenbeek, de Kobroekse Beek en de 
Loobeek). 
Een tweede mogelijke reden, waarom 
beken aan de kont von de Centrale 
Slenk vook door dekzand afgedamd 
werden, is het feit, dat doar een soort 
concurrentiestrijd tussen de diverse be
ken werd gevoerd met als inzet; erode
rend vermogen. Dot het een harde 
strijd was, moge blijken uit het feit, dat 

de "Groote Peel". Daarin is, bij o, een 
breed dalgedeelte herkenboor, dot 
waarschijnlijk door uitstuiving is ont
staan. Ten oosten daorvon, bij b, ligt 
een heuvel, die ongetwijfeld bestaat uit 
moteriaol, dot bij o uit het dol is geblo-
zen. Ook de "Koeuierberg", bij punt 
c, is waarschijnlijk zo'n dekzondheu-
vel. Op tal von plaatsen werd dekzand 
beekdolen in geblozen. Soms kon de 
betreffende beek het dekzand gedeel
telijk ven/^ijderen. In fig. 1 7 is daarvan 
een prachtig voorbeeld te zien, ook 
weer betrekking hebbend op de dolen 
onder de veenrestonten von de 
"Groote Peel". Hier stoof veel dek
zand vanaf de Amsloberg (linksonder) 
in oostnoordoostelijke richting het dol 
in, woarbij de Vossenberg (rechts) ont
stond. De betreffende beek slaagde er 
in, zich een weg dwars door de dek-
zondrug heen te banen. Doarbij bleef 
echter wel sprake von een vernauwing 
van het dol en bovendien von een ver
hoging in de dalbodem; een z.g. 
"drempel". Fig. 18 geeft nog een 
voorbeeld, van twee dekzanddrem-
pels (o-o' en b-b') in een Peelbeek, 
nomelijk de Kaweise Loop, waarvan 
het dol in fig. 15 bij punt A te zien is. 
Long niet overal sloogden de Peelbe
ken er in, hun weg dwars door ingesto
ven dekzanddommen te vervolgen. 
Voorol oon de zijde von de Centrale 
Slenk werden verschillende beken af
gedamd. Dot dit juist hier gebeurde, 
heeft waarschijnlijk twee oorzoken. Al
lereerst kon dit komen door het feit, dot' 
de stroomrichting van het woter hier 
min of meer loodrecht op de overheer
sende windrichting stond, zodot het 
dekzand er dwars het dal in stoof en 
o.h.w. een damwond vormde. 
Aon de zijde von de Slenk von VenIo 
was dit niet het geval; door stoof wel 
zond in de lengterichting de dolen in, 
waarbij de beken zich vook zijdelings 
langs het zond konden verleggen. In 

Figuur 16. Hoogtekaart van een gebiedje in het centrum van de "Groote Peel" (zie inzet), 
uit VAN D E N M U N C K H O F , 7 9 8 8 . De hoogten (in m. -f N A P j betreffen de bovenkant van de 
minerale bodem onder het veen; intervallen 0,5 m. De inten/allen tussen 25 en 27,5 m. zijn 
gearceerd (donkerder naarmate ze lager liggen) en het interval tussen 24,5 en 25 m is 
zwart gemaakt. 

Figuur 17. Hoogtekaart van een deel van de zuidoostrand van de "Groote Peel" (zie in
zet). Uit VAN DEN MUNCKHOE, 1988. Deze figuur is samengesteld uit meerdere kaarten, die 
niet allemaal even gedetailleerd zijn. Zie verder de toelichting bij figuur 16. 



N A T U U R H I S T O R I S C H MAANDBLAD 80/3 1991 

Figuur 18. Hoogtekaart var) het dal van de Kaweise Loop, gebaseerd op de "Hoogtekaart 
van Nededand", schaal 1 : 10.000 ( © 1989 Topografische Dienst Emmen). Hoogtetijnen 
met hoogten in m + NAP en intervallen van 0,5 m. De intervallen tussen 25,5 en 27,0 m 
zijn gearceerd (donkerder naarmate ze lager liggen) en die beneden 25,5 m zijn zwart 
gemaakt. 

er heel wat beken "onthoofd" wer
den. Fig. 1 1 loot schematisch zien, hoe 
de ene beek de andere kon 
onthoofden. 
In fig. 1 1A zijn de hoofdbeken I en II af
gebeeld, die elk onder langs een breuk 
stromen. Beek I ontspringt bij punt 3, 
beek II bij punt 9. Beek I heeft een zij
tak, la, die bij punt 5 begint. 
Fig. 1 1 B is een lengtedoorsnede door 
zijbeek la van fig. 11A, over de punten 
2, 5 en 8. Daarin is te zien, dot beek II 
hoger ligt don beek I. Een dergelijke si
tuatie komt in de Centrale Slenk oon de 
zijde van de Peel veel voor, omdat het 
maaiveld er van noordoost noor zuid
west daalt (zie fig. 7), terwijl de rich
ting van de hoofdbeken daar min of 
meer loodrecht op stoot; deze stromen 
immers overwegend van zuidoost naar 
noordwest. 
In fig. 1 I C zijn dezelfde beken te zien 
nb terugschrijdende erosie. Beek I ont
springt nu niet meer bij punt 3, moor 
verder terug, bij punt 4. Zijbeek la beeft 
de voormalige hoofdbeek II bij punt 8 
aangetopt door terugschrijdende ero

sie. De voormalige bovenloop van 
beek II (tussen de punten 8 en 10) gaat 
daardoor via de lager gelegen beken 
la en I afwateren. Ook het gedeelte 
van de voormalige loop van beek II tus
sen de punten 7 en 8 goot via beek 1 a 
afwateren op beek I, waarbij dit ge
deelte dus volledig van stroomrichting 
verandert en bij punt 7 o.h.w. een 
"waterscheiding" in de voormalige 
bedding van beek II ontstaat! Slechts 
een gedeelte van de oorspronkelijke 
bedding van beek II (tussen de punten 
6 en 7) blijft tot het stroomgebied van 
beek II behoren; de bovenloop (tussen 
de punten 7 en 10) gaat over noor het 
stroomgebied van beek I en daarmee is 
de onthoofding van beek II door (zijtak 
Io van) beek I een feit! 
Fig. 1 ] D geeft een doorsnede over de 
punten 2, 5 en 8 van fig. 1 1C, waarbij 
de aantapping van de voormalige 
hoofdbeek II door zijbeek la (bij punt 8) 
nog eens goed te zien is. 
De voormalige bedding van hoofdbeek 
II, tussen de punten 6 en 8 van fig. 
11C, kon na de onthoofding gemakke-
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lijk door instuivend dekzand worden af
gedamd. Vooral op punt 7 natuurlijk, 
omdat door so wie so al een water
scheiding was ontstaan t.g.v. de ont
hoofding. Moor ook het onthoofde 
restant van beek II (tussen de punten 6 
en 7) loopt grotere risico's, omdat de
ze beek een veel geringere watertoe
voer en dus een beduidend kleiner ero
derend vermogen heeft don de voor
malige hoofdbeek II. Als de onthoofde 
beek langs een aktieve breuk ligt, zo
dat het gebied rechts van de breuk (fig. 
1 1 C) enkele meters hoger ligt don het 
gebied links ervan, don kan er heel ge
makkelijk stuifzand tegen zo'n breuktre-
de aan waaien, waardoor de onder 
langs die trede stromende beek extra 
gemakkelijk wordt afgedamd. 
Hoofdbeek I van fig. 1 1 heeft z 'n oor
spronkelijke eroderende vermogen juist 
vergroot en zal daarom long niet zo 
gemakkelijk afgedamd worden door in
stuivend dekzand. 
Fig. 4 geeft een poor duidelijke voor
beelden van onthoofding van beken te 
zien. Bij punt 3 heeft de Sterkselse Aa 
de Kievitsloop aangetopt. En bij punt 4 
deed de Peel rijt hetzelfde met de Ao. 
Bij punt 5 tenslotte sneed de Kleine 
Dommel de Groote Ao aan. De Groote 
Aa stroomde vóór deze aantapping 
waarschijnlijk in noordoostelijke rich
ting naar de Vleutloop (punt 6). No de 
onthoofding ging de Groote Ao vanaf 
punt 5 in noordwestelijke richting stro
men, via de bedding van de Kleine 
Dommel. Theoretisch kon een zijbeek 
door terugschrijdende erosie z'n eigen 
hoofdbeek aansnijden. In fig. 4 lijkt de 
Kleine Ao bij punt 7 z'n eigen hoofd
beek, de Ao, inderdaad te bedreigen! 
Bij punt 8 heeft de Oude Ao de eigen 
hoofdbeek, ook nu weer de Aa, waar
schijnlijk zelfs helemaal aangetopt! 
(Het is hier ook mogelijk, dot de Oude 
Aa gewoon een afgesneden meander 
is van de Aa, maar deze mogelijkheid 
lijkt - op grond van fig. 4 althans - min
der waarschijnlijk, want dan had het 
dal van de Oude Ao veel breder moe
ten zijn.) 
In de huidige "Groote Peel" heeft de 
Ao de Eeuwselse Loop aangetopt of 
andersom (vAN D E N MuNCKHOF, 1988). 
In de "Deurnese Peel" werd de Vlier 
onthoofd door de Soeloop (VAN D E N 
M U N C K H O F , 1990b). 
De Dommel was tot in de laatste ijstijd 
vermoedelijk een zijtak van de Aa. 
Toen een zijtak van de Beerze de Dom
mel door terugschrijdende erosie oan-
tapte, ging deze laatste via de Beerze-
zijtok stromen en was ze niet langer 
een zijtak van de Ao ( A N O N Y M U S , z.j.) 
LECLERCQ (1949) beschrijft de onthoof-
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ding van de Itterse Beek door de Thorn-
der Beek, die beiden - net ols olie an
dere genoemde voorbeelden - in de 
Centrole Slenk liggen. Volgens Le
clercq komt het verschijnsel "onthoof
ding" van beken vaak voor. Ook rivie
ren kon het overkomen. Een bekend 
voorbeeld is de Maas, die z'n boven
loop kwijt is geraakt oon de Moezel. 
Hierboven werd ol melding gemaakt 
von hetfeit, dot een "onthoofde" beek 
gevoeliger is voor afdamming door in
stuivend dekzand. Dot is in fig. 4 op 
een plaats wel heel mooi te zien. De 
oude bedding von de bij punt 5 ont
hoofde beek (de Groote Aa) liep 
waarschijnlijk via de punten 1 1, 5, 9 en 
6. Ze stoof iets stroomafwaarts von het 
punt van oontopping dicht, namelijk bij 
9. Doarbij werd en passant ook de 
Peelrijt afgedamd, bij punt 1 0. Von de 
oorspronkelijke Groote Aa bleef 
stroomafwaarts van het dichtgestoven 
deel bij nr. 9 nog slechts een "stomp
j e " over; de Vleutloop (nr. 6). Von de 
Peelrijt ging een deel van de oorspron
kelijke benedenloop (de Rieloop; 
stroomafwaarts von punt 10) gebrekkig 
afwoteren op de Kleine Dommel (punt 
5). De rest van de Peelrijt vormde een 
hele reeks van vennen op de tegen
woordige "Strobrechtse Heide", 
waaronder het grootste ven van Ne
derland; het Beuven (bij punt 10 duide
lijk ols een verdikking in de Peelrijt zicht
baar). Ten zuiden von de huidige 
"Groote Peel", in het gebied von de 
waterscheiding Weert-Meijel, hebben 
waarschijnlijk ook onthoofdingen van 

beken plaatsgehad. Fig. 19 brengt dit 
gebied gedetailleerd in beeld. Het is 
heel waarschijnlijk, dot dalgedeelten 
o-b, b-c en/of b-d oorspronkelijk op de 
Eeuwselse Loop (waartoe het Sche-
persbergpeelke, e, behoort) of de Ao 
(waartoe punt f behoort) afwaterden. 
Nu behoren deze dolen tot het stroom
gebied von een beek oon de andere 
kont von de waterscheiding Weert-
Meijel, namelijk de Roggelse Beek, die 
via de punten h, i, j , b, k en m richting 
Middenllmburgse Moos stroomt. Tus
sen de punten o en b is duidelijk een 
breed dol te zien, dat koorsrecht onder 
langs een breuk (de Peelrondbreuk) 
loopt. Waarschijnlijk loopt er ook langs 
het dol k-1 een breuk, aangezien ook 
dit dal over kilometers lengte kaars
recht loopt. Dit kon heel goed een 
voortzetting von de Breuk von Asten 
zijn, die links van de punten f en c gete
kend is. Zogwijn & Von Stoolduinen ge
ven in de buurt von het dol k-1 inder
daad een mogelijke breuk aan (ZAG-
w i J N & V A N S T A A L D U I N E N (red.), 1975). 
Fig. 19 illustreert heel goed, hoe de 
oorspronkelijk brede dooiwoterdolen 
uit de laatste ijstijd door instuivend dek
zand konden worden veranderd in hele 
reeksen komvormige laagten, von el
koor gescheiden door dekzonddrem-
pels. Een van die drempels (n) is overi
gens in fig. 17 veel gedetailleerder 
weergegeven. Ver Stroete beschreef 
de grotendeels gestremde dalen von 
fig. 19 in 1916 al; " Tot voor weinige 
jaren bestonden in de heidevelden der 
omgeving von Weert vele moerassen. 

M a a s t e r r a s r a n d 

w a t e r s c h e i d i n g ( g l o b a a i ) 

Figuur 19. Hoogtekoort van het oostelijke deel van de waterscheiding Weert-Meijel, geba
seerd op de "Hoogtekaart van Nederland", schaal I .- T0.000 ( © 1989 Topografische 
Dienst Emmenj. Hoogtelijnen met hoogten in m - I - NAP en intervallen van 1 m. De interval
len lager dan 29 m zijn zwart gemaakt en het interval fussen 29 en 30 m is gearceerd. 

b r e u k 

Figuur 20. Enkele dooiwaterdalen (zwart) 
van figuur 14, alsmede dekzondofzettingen 
dikker dan 2 m (gestippeld), vereenvoudigd 
naar VAN DEN ToORN, 1967. Tevens zijn 
breuken weergegeven, die gebaseerd zijn 
op informatie van de Rijks Geologische 
Dienst. 

door den volksmond broek, von of peel 
genoemd, 't Zijn overblijfselen van 
breede woterstroomen uit den tijd der 
vorming von het diluvium. Zij liggen 
meest in rijen, die uren ver zijn te vol
gen en een doorlopend dal vormen, 
dat zijn oorsprong verraadt." (VER 
STRAETE, 1916). 
De beken in de Slenk von VenIo heb
ben elkoor waarschijnlijk niet onthoofd 
om 2 redenen. Allereerst stromen ze 
loodrecht op de richting van de breu
ken, waardoor hun dalen niet zools die 
in fig. 1 1 op duidelijk verschillende 
hoogten liggen, moor min of meer op 
gelijke hoogten. Bovendien hebben ze 
nauwelijks zijtakken gevormd. Mogelijk 
komt dit, omdat in de lengte tussen de 
hoofdbeken in hoge dekzondruggen 
werden afgezet, waardoor zich nage
noeg geen belangrijke zijtokken kon
den vormen. De zijtakjes, die ze heb
ben, zijn zo kort, dat die geen andere 
beken konden oontoppen. 
Indien de dolen o-b, b-c en b-d van fig. 
19 inderdood tot het stroomgebied van 
de Ao hebben behoord, don heeft er 
een oontopping dwars over de water
scheiding Weert-Meijel heen plaatsge
vonden. Van de Peelrug zijn oontop-
pingen dwars over de hoofd water
scheiding heen von enkele punten met 
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zekerheid bekend. Uit fig. 12 blijkt al, 
dat sommige beken oon weerszijden 
van de Peelrug zich achterwaarts zo 
ver hebben ingesneden, dat de Forma
tie van Asten bovenop de waterschei
ding geheel (bij punt a) of grotendeels 
(bij punt b en tussen c en d) werd weg
geërodeerd. Tussen de punten c en d is 
het oorspronkelijke Vlier-dal zoals eer
der ol werd beschreven, aangetopt 
door de Soeloop. Deze beide beken 
uit het stroomgebied van de Aa in de 
Centrale Slenk zijn echter ook nog ze
ker aangesneden door de Kabroekse 
Beek en waarschijnlijk door de Grote 
Molenbeek, allebei beken uit de Slenk 
van Venlo. 
Uit fig. 12 blijkt overigens, dat op 
plaatsen heel brede stukken van de 
waterscheiding bovenop de Peelrug 
niet door beken zijn versneden. Een 
van deze gebieden, "de Loef", wordt 
door L E M M E N S (z.j.) als volgt beschre
ven; "De benaming Loef komt reeds in 
de 16-e eeuw voor. Loef betekent: 
winderige vlokte; er waren geen 
bodemopwelvingen en er stonden 
geen bomen; dit heuvelloos en boom
loos heidegebied lag dus "p lot " en 
geheel open voor de soms harde Peel-
winden. Uit de mond van een milhezer 
Peel-mon hoorden we de benaming 
"platte Peel" (plateau, vlok liggende 
hoogte), hetgeen erop wijst; deze be
naming is voor het venrays gedeelte 
onbekend." 
Uit het bovenstaande zou men gemak
kelijk de indruk kunnen krijgen, dot de 
Peelbeken aan de zijde van de Slenk 
van Venlo in het laatste deel van de 
Weichselien-ijstijd helemaal geen last 
hadden van instuivend dekzand. Dat is 
zeker niet zo. Ze liepen weliswaar min
der risico's door een t.o.v. de over
heersende windrichting gunstige 
stroomrichting en het feit, dat ze elkaar 
nauwelijks oontapten, moor plaatselijk 
werden ze toch afgedamd door dek-
zandruggen. hloe dit kon gebeuren, 
kon uit fig. 20 worden opgemaakt. 
Daarin is te zien, dat verschillende da-
l0n ongeveer ter hoogte van een breuk 
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Figuur 21. Dooiwa
terdalen van de Lolle-
beek met zijtakken 
(gearceerd), vereen
voudigd naar VAN 
DEN TOORN, 1967. 
Zwart: Vennen, zoals 
die voorkomen op de 
"Topografische kaart 
van Nederland", 
schaal 1 : 50.000, 
van 1837-1842 (© 
1989 Topografische 
Dienst Emmen). 

werden afgedamd. Deze kleinere, tot 
dusverre niet besproken, breuk ligt on
geveer dwars op de overheersende 
windrichting, waarmee het dekzand 
werd aangevoerd. De breuk verdeelt 
de Peelhorst ter plaatse in een kleine 
horst en een kleine slenk. Als die kleine 
horst in de tijd, waarin dekzand werd 
aangevoerd, voldoende hoog boven 
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het slenkje heeft uitgestoken, don kon 
het zand gewoon voor tegen deze 
breuktrede zijn blijven hangen. Ook 
kon het zijn, dot er zond is ingevangen 
dooreen langs de breuk liggende wijst-
zone. Dot zoiets in de praktijk ook echt 
gebeurd is, blijkt uit fig. 14, waarin di
verse dekzondvoorkomens te herken
nen zijn, die tegen breuktreden zijn af
gezet (de nrs. i, j en k zijn door duidelij
ke voorbeelden van). 
Van de twee beken, die iets ten noor
den van die van fig. 20 liggen, zijn de 
bovenlopen niet op één plaats door in
stuivend dekzand afgedamd, moor 
waarschijnlijk op tal van plaatsen. Dot 
blijkt wel uit fig. 2 1 . Daarin zijn de ge
noemde beekdalen te zien, zoals V A N 
D E N T O O R N (1967) die aangeeft. 
Stroomopwaarts daarvan logen vroe
ger verschillende vennen, precies in het 
verlengde van de dolen; de "Casten-
rayse Wateren" en de "Veulense 

' breuk te r ras rand 

Figuur 22. Aaneengesloten voorkomens van de Formatie van Asten (gearceerd) en voorko
mens van laagveen (zwari) op kaarfblad 52 V/est, vereenvoudigd naar VAN DEN ToORN, 
1967. 
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Wateren". LEMMENS (z.j.) schrijft over 
de Veulense Wateren, dat zich onder 
deze plassen twee vrij grote bevon
den. Een van de Veulense Wateren 
wordt door hem "de Lol " genoemd. 
Hij geeft er de volgende informatie 
over; "..het meest oostelijke van de 
Veulensewatere, met welke piassen-
gemeenschap het echter alleen bij ho
ge waterstand verbonden was. Bij nor
male waterstand "s iepte" en bij meer 
dan normale waterstand "vloeide" het 
water weg; dit was het begin van de 
aloude Lollebeek. Naderhand werd 
het afvloeien vergemakkelijkt door een 
gegraven sloot, welke nogal kronkelde 
doordat men bij het graven het hoger 
gelegen terrein vermeed. In lol ligt de 
betekenis van krul, kronkel." De Lolle
beek liep vanaf De Lol "nogal flink 
kronkelend noordwestelijk in de Kastel-
sewotere, boog zich zuidwaarts, en 
volgde (nog) de gemeentegrens.." 
Over die Costenroyse Wateren schrijft 
Lemmens; "Het terrein, dot erg moe
rassig was en verschillende plassen en 
vennen had waarin zelfs enkele eiland
jes, strekte zich uit tot zuidelijk van 
Voorstevlies. Tot 1 940 werd hier min of 
meer druk gevist." Het Voorstevlies lag 
vlakbij het Roodvlies, "..met welk ven, 
ofschoon beide vennen een afzonder
lijke bodeminzinking hadden, als het 
ware een geheel vormde; alleen 's zo
mers had men afzonderlijke plassen." 

DE VERSPREIDING VAN 
LAAG- EN HOOGVEEN IN DE 
PEEL 

Fig. 22 geeft een beeld van de loog-
veenvoorkomens, die vanaf het einde 
van de laatste ijstijd (zo'n 10.000 jaar 
geleden) op een deel van de Peelrug 
en in delen van de Slenk van Venlo en 
de Centrale Slenk ontstaan zijn. In de
ze figuur is te zien, dot er vooral veel 
laagveen ontstond in het gebied rond 
punt a in de Centrale Slenk, en op de 
Peelhorst tussen de punten b en c. Ver
der komt er op de Peelhorst - in veel 
mindere mate - laagveen voor tussen 
de punten d en e. 
Rond punt a is het laagveen ontstaan, 
omdat door de Formatie van Asten nog 
overal voorkomt, terwijl enorme dek-
zandafzettingen de afwatering groten
deels stremden. Voor het gebied tussen 
de punten d en e geldt ongeveer 
hetzelfde. 
Tussen de punten b en c ontbreekt de 
Formatie van Asten overal, terwijl daar 
toch over uitgestrekte oppervlakten 
laagveen is ontstaan. Dit komt waar

schijnlijk hoofdzakelijk door het kante
len van de Peelhorst, waardoor de af
watering richting Centrale Slenk sterk 
verslechterd kon zijn. Voorts zal de af
watering van dit gebied sterk bemoei
lijkt worden door het feit, dat de Peel
randbreuk er een soort ondergrondse 
domwand vormt. Uit fig. 22 blijkt ook, 
dat niet alleen op en vlakbij de water
scheiding laagveen ontstond, moor 
ook veel lager op de flanken daan/on, 
tot diep in de Slenk van Venlo toe. Dit 
in tegenstelling tot hoogveengroei, die 
alleen op de hogere delen van de wa
terscheiding van de Peelrug en de wa
terscheiding Weert-Meijel optrad. 
In fig. 4 is te zien, dot hoogveen in de 
hele Peel alleen op of vlok bij de water
scheidingen is ontstaan. Laagveen tref
fen we daarentegen in de diepste de
len van de Centrale Slenk en de Slenk 
van Venlo nog oon, ver van de grote 
waterscheidingen of. Dit is in over
eenstemming met de theorie die in het 
begin van dit artikel werd beschreven. 
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S U M M A R Y 

WATERSHEDS IN THE "PEEL" REGION. 

This paper formulates a new theory on the 
origins of valley and basin bogs. According 
to this theon/, basin (or 'raised') bogs ore 
only produced over or near watersheds, 
while valley bogs con also occur lower 
down the slopes of the watersheds. The 
bogs of the "Peel" (in the border area bet
ween the Dutch provinces of Noord-
Brobant and Limburg) were found to bear 
out this theory. The paper discusses various 
aspects of the two main watersheds in the 
Peel region, including their origins, the 
streams flowing from them and the formation 
of basins which allow peat formation. 
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DE LAATSTE LIMBURGSE POPULATIE VAN DE 
BEEKSCHAATSENRIJDER DOOR BEHEER BEDREIGD 
M . T H . W A S S C H E R , Minstraat 15 bis, Utrecht 
J.G.M. CUPPEN, Vakgroep Natuurbeheer, Landbouwuniversiteit Wogeningen, Ritzema Bosweg 
32A Wogeningen 

In 1989 werd een grote populatie van de Beekschaatsenrijder 
(Gerris najas) op de Oude Graaf in het Weerterbos aangetroffen. 
Het voorkomen op deze plaats van deze in Nederland zeldzaam 
geworden oppervlaktewants was niet bekend ( W A S S C H E R , 1989). 
Bij een later bezoek bleek dat het Waterschap Midden-Limburg 
bezig was met het op een vrij ingrijpende manier aanbrengen van 
een nieuwe oeverbeschoeiïng. Dit was aanleiding voor de tweede 
auteur de populatie van de Beekschaatsenrijder nauwkeurig te 
gaan bekijken. Hierbij bleek ondermeer dat de populatie (op deze 
laatste Limburgse vindplaats) zover nu bekend in grootte de der
de van Nederland is. Daarnaast blijken er ook andere zeldzame 
planten en diersoorten in deze beek voor te komen. Dit zijn onder 
andere een in dit deel van Limburg met uitsterven bedreigde plan
tesoort als Stompbladig fonteinkruid (Pofamogeton obfusifolius) en 
de derde Nederlandse vindplaats van de in Noordwest-Europa 
zeldzame 'miniwaterloper' Microvelia pygmaea. 
Met dit artikel willen we de grote hydrobiologische waarde van 
de Oude Graaf onderstrepen en hopen we dat het beheer van de
ze beek door het Waterschap Midden-Limburg op deze waarde 
zal worden afgestemd. 

De Oude Groof is een beek gelegen 
ten noordwesten von Weert, op de 
grens von Noord-Brabant en Limburg 
(figuur 1). Het door ons onderzochte 
deel von deze beek stroomt door het 
Weerterbos, waarvan het Limburgs 
Londschop eigenaar is. Het is een vrij 
klein beekje met een gemiddelde 
breedte van 2,5 m en een gemiddelde 
diepte von 1 5 - 2 5 cm. Bijzonder oon 
het beekje is dot het gevoed wordt 

door woter uit de Zuid-Willemsvoort, 
waardoor het een van de weinige klei
ne Nederlandse laaglandbeken is die 
nooit droogvolt. 
Gegevens uit dit artikel zijn verzomeld 
op vijf dogen in 1 989. Het eerste be
zoek was een excursie op 16 septem
ber door leden von de sektie Everts (de 
kevergroep) van de Nederlandse Ento
mologische Vereniging. Op deze ex
cursie woren ondermeer Henk Vallen-

duuk (die ons op de populatie had ge
wezen) en de tweede auteur aanwe
zig. Op 30 september werden door de 
tweede auteur gegevens over het 
voorkomen von de Beekschootsenrijder 
over het gehele trajekt von de Oude 
Groof in het Weerterbos verzameld. 

Op deze dato werd de beek bemon
sterd op woter- en oppen/laktewontsen 
en waterkevers. Ten slotte werd de 
beek op 21 en 22 oktober en op 2 no
vember door de eerste auteur bezocht 
voor het verzamelen von aanvullende 
gegevens. 

DE BEEKSCHAATSENRIJDER 

De Beekschaatsenrijder (Gerris najas) 
is een oppervloktewonts die op stro
mende wateren voorkomt. De soort is 
één van de drie grote schaatsenrijder
soorten in Nederland. De Beekschoot
senrijder verschilt von de ondere twee 
grote soorten doordot alleen bij deze 
soort de mannetjes een stuk kleiner zijn 
dan de vrouwtjes, doordat volwassen 
exemplaren vrijwel nooit vleugels heb
ben (figuur 2) en doordat deze soort 
een voorkeur heeft voor stromende wo-
teren. Omdat de soort no enige oefe
ning makkelijk te herkennen is, de aan
tallen makkelijk vost te stellen zijn en 
gebleken is dat de soort specifieke ei
sen oon zijn biotoop stelt, lijkt deze 
soort ols monitorsoort te kunnen dienen 
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op bosbeken In Nederland ( W A S 

SCHER , 1989). Dit houdt in dat verande
ringen in de aantallen von de soort 
aanwijzingen kunnen geven over de 
waterkwaliteit en de notuurwoorde van 
deze beken. 

VOORKOMEN IN LIMBURG 

HiGLER (1967) geeft een overzicht von 
de tot halverwege de zestiger jaren 
bekende vindplootsen van de Beek
schaatsenrijder in Nederiond. In de ja
ren 1 960 - 1 966 trof hij deze soort op 
zes beken in de provincie Limburg oon: 
de Ittersche beek (Hunsel), Thorner 
beek (Thorn), Grothemse beek (Heel 
en Panheel), Middelsgroof (Susteren), 
de Geul (Epen) en de Bisse beek (Wij-
nondsrode). Verder noemt hij nog 10 
gemeenten woor de soort alleen voor 
1960 wos aangetroffen, moor tevens 
spreekt hij het vermoeden uit dot het 
aantal plaatsen waar de soort vroeger 
voorkwam veel hoger zal hebben gele
gen. In de periode 1983-1985 werd 
de soort door NiESER & W A S S C H E R 

(1986) op geen enkele ploots in Lim
burg meer gevonden. Ook later onder
zoek ( W A S S C H E R , 1989; H E R M A N S et 
al., 1990) leverde niets op, totdat in 
1989 een grote populatie van deze 
soort door Henk Vollenduuk werd oon-

Figuur 1. Overzichts
kaartje van de Oude 
Graaf in het Weerter
bos. De Beekschaat
senrijder (Gerris na
jas) is geteld tussen 
het Sterkselsch Ka
naal en de E9. Door 
middel van puntering 
zijn de onbeschaduw
de delen van de Ou
de Graaf aangege
ven. Daarnaast staan 
de twee monsterpun
ten voor de water- en 
oppervtaktewantsen 
en de waterkevers 
aangegeven: A en B. 

getroffen op de Oude Groof. Waar
schijnlijk betreft dit overigens een her
ontdekking gezien het feit dot de ge
meente Weert door HiGLER (1967) ge
noemd wordt ols vindplaats von de 
Beekschaatsenrijder in 1914, welke 
waarneming de Oude Groof zou kun
nen betreffen. De populatie van de 
Beekschaatsenrijder op de Oude 
Graaf is nu in ieder geval de oller-
lootste vindplaats in Limburg von deze 
eens algemene, karakteristieke beek
soort. 

AANTALLEN 

Bij de telling von de populotie von de 
Beekschootsenrijder in het Weerterbos 
werden op 30 september 1989 op het 
4 km lange deel van de Oude Groof 
tussen de snelweg en het Sterkselsch 
kanaal ruim 2600 exemplaren geteld. 
Dit aontol ligt vermoedelijk hoger om
dat er vrij globaal geteld is, de aantal
len niet zijn gekorrigeerd naar de tijd 
op de dog (vergelijk WASSCHER, 
1988) en niet gekorrigeerd zijn voor de 
temperatuur. 
Als we uitgaan van de getelde no-
joorspopulotie van 2600 exemplaren 
zou dot betekenen dat de voorjoorspo-
pulotie uit ongeveer 400 individuen zal 
bestaan vergelijk met W A S S C H E R , 

1988). Op dit moment zijn er in Neder
land een kleine twintig populoties von 
de Beekschootsenrijder bekend ( W A S 

SCHER , 1989) en olleen op de Rotumse 
beek en Astense Aa zijn grotere voor
jaarspopulaties bekend. Hiermee is de 
populatie op de Oude Groof op dit 
moment in grootte de derde von 
Nederland! 

VERSPREIDINGSFAKTOREN 

De Oude Groof is een genormaliseer
de beek met enige flauwe bochten. De 
belangrijkste ruimtelijke variatie wordt 
gevormd door in het woter groeiende 
water- en oeverplanten en in het water 
gevallen takken en bladpakketten. Zo 
ontstaat in de beek een afwisseling von 
sneller stromende delen (met een 
stroomsnelheid van plaatselijk 20-
40 cm per sekonde) en trager stromen
de delen (tot )0 cm per sekonde). De 
Beekschaatsenrijder hield zich vaker bij 
deze kleine stroomversnellinkjes op 
don op de trager stromende delen. 
Doornaost waren vooral rond de aan
wezige bruggen over de beek hogere 
dichtheden aanwezig, teiAvijl grote 
concentraties ook in de buurt van direct 
oon de oever groeiende bomen oon
wezig waren. De reden waarom de 
soort op dergelijke plaatsen meer voor
komt lijkt toch vooral de grotere ruimte
lijke variatie in en langs de beek op die 
plaatsen te zijn. Soms wordt ook wel 
gedacht dat de Beekschootsenrijder 
een brug of een aon het water groeien
de boom als een visueel oriëntatiepunt 
gebruikt. Dit blijkt echter niet woor te 
zijn. Als dit namelijk woor zou zijn, zou
den grote concentroties von deze soort 
ook te ven,vachten zijn in de omgeving 
von over de beek gevallen boomstam
men, die hoog boven het water liggen. 
Bij twee op deze manier over de Oude 

Figuur 2. Een vrouwtje van de Beekschaat
senrijder (Gerris najas) in de nazomer: zo
als gewoon bij deze soort zonder vleugels 
(tekening L.W.G. Higler). 
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Graaf liggende boomstammen werden 
door ons echter geen grote aantallen 
van de Beekschaatsenrijder gevonden. 
Om een beter inzicht te krijgen in de 
verspreiding van de Beekschaatsenrij
der over de beek werd de beek in tra-
jekten ingedeeld op grond van het om
ringende landschap. De trajecten zijn 
zoveel mogelijk homogeen van karak
ter en kunnen varieren in lengte van 5 
m (trajecten rond de bruggen) tot 370 
meter (traject 1). In figuur 3 staan de 
dichtheden (aantallen per meter oever
lengte) op deze trajekten in grafiek uit
gezet. 

In 1988 zijn de trajecten 20 tot 28 door 
het Waterschap Midden-Limburg van 
een nieuw oeverprofiel voorzien, ter
wijl in het najaar van 1989 de trajecten 
16 tot 19 onder handen zijn genomen. 

Als men de dichtheden op deze nieuw 
beschoeide trajecten (trajecten 16-29) 
vergelijkt met het nog niet beschoeide 
deel van de beek (trajecten 1-15) blijkt 
de dichtheid op de niet beschoeide tra
jekten twee keer zo hoog ligt als bij het 
nieuw beschoeide deel. 

Wanneer de dichtheden op de trajec
ten met elkaar worden vergeleken blij
ken de hoogste dichtheden rond de 
bruggen (trajecten 15, 19, 21 en 25) te 
zijn gevonden. Naast deze 'brugtro-
jecten' zijn de hoogste dichtheden te 
vinden op de nog niet geprofileerde 
stukken. Op het sterk beschaduwde 
trajekt 5 werden 200 exemplaren op 
45 meter traject geteld en drie weken 
later bleek dit dit aantal vrijwel verdub
beld te zijn. 

- trajectnummers 

Figuur 3. Dichtheden 
van de Beei<schaahen-
rijder (Gerris najas) 
op 29 trajecten van 
de Oude Graaf tus
sen hef Sterkselsch 
Kanaal en de E9 
(open rondjes: de 
'brugtrajecten'). 

OVERIGE NATUURWAARDEN 

FAUNA 

Op een tweetal plaatsen in het Weer-
terbos (figuur 1) is nader onderzoek 
gedaan naar de voorkomende water
en oppervlaktewantsen en de waterke
vers. FHet eerste monsterpunt betreft de 
Oude Graaf bij de Ruttenbrug in het 
Achterste Hout. De Oude Groof is hier 
2,5 meter breed, 1 5 (plaatselijk 35) cm 
diep en slechts weinig beschaduwd. 
De oevers van de beek zijn hier plaat
selijk ondergraven en niet beschoeid, 
terwijl het water hier door een mo
zaïekpatroon van waterplanten mean
dert. Het tweede monsterpunt is een lo
katie in het Sterkselsch Kanaal even 
voor de Oude Graaf hierin uitmondt. 
Het kanaal is hier 3,5 meter breed, 50 
cm diep en onbeschaduwd. Het water 
staat hier vrijwel stil en er is een weel
derige waterplantenvegetatie aanwe
zig (figuur 4) . 
Uit de resultaten van dit onderzoek (ta
bel I; voor de nomenclatuur in deze ta
bel is voor de wantsen NiESER (1982) 
aangehouden; voor de waterkevers 
V A N N I E U K E R K E N (1982), met uitzonde
ring van het geslacht Anocoeno ( V A N 
BERGE H E N E G O U W E N , 1986)) blijkt dat 
er naast de Beekschaatsenrijder nog 
een aantal opmerkelijke soorten zijn 
waargenomen. Van de wantsen is het 
voorkomen van het Zwart bootsman
netje (Notonecta obliqua) opmerkelijk, 
daar deze soort voornamelijk bekend is 
uit vennen en hoogveenpoelen. Echter 
de meest zeldzame van alle waar
genomen insektesoorten is een kleine 
oppervlaktewants: de 'miniwoterloper' 

Microvelia pygmaea. De Oude Graaf 
is de derde vindplaats in Nederland 
van deze alhier zeer zeldzame soort, 
die slechts bekend was van Afferden 
(RECLAIRE, 1940) en uit de Helenavaart 
bij Griendtsveen en Helenoveen (AuKE-
M A , 1989). Deze vindplaatsen sluiten 
in hun verspreiding aan op vindplaat
sen in de Belgische Kempen. De in Ne
derland en België verzamelde exem
plaren wijken in hun uiterlijk sterk of van 
de Zuid-europese individuen (zoals af
gebeeld in NiESER, 1982) en mogelijk 
betreft het zelfs een andere soort. Over 
de biotoop van M. pygmaea is nog on
voldoende bekend. 
Van de waterkevers zijn zowel Agabus 
didymus als A. paludosus soorten met 
een voorkeur voor stromende wateren. 
Beide soorten zijn in hun verspreiding 
beperkt tot de zandgronden ( V A N 
N I E U K E R K E N , 1981), waarbij A. didymus 
meestal in grotere beken domineert en 
A. paludosus in de kleinere. Ondanks 
de geringe dimensies van de Oude 
Graaf was echter A. didymus hier do
minant. Agabus chalconatus is een 
beeksoort te noemen, hoewel deze 
soort toch vooral wordt aangetroffen in 
beschaduwde bovenlopen van zelden 
of nooit droogvallende, langzaam stro
mende beekjes. Limnebius truncatellus is 
een zeldzame soort, die vooral langs 
de oevers van stromend water wordt 
aangetroffen. Oulimnius tuberculatus is 
een beekbewonende soort van de fa
milie der Elmidae. Deze kleine kevers 
kunnen niet zwemmen en zijn voor hun 
zuurstofvoorziening afhankelijk van het 
zuurstofgehalte van het water. Aange
zien zij hieraan hoge eisen stellen, ver
dwijnen deze soorten meestal bij wa
tervervuiling. De verspreiding van O. 
tuberculatus in Nederland is momenteel 
niet duidelijk, daar veel oude vermel
dingen van deze soort, met name uit 
stilstaand water, betrekking hebben op 
andere soorten (CuPPEN, 1984). Naast 
deze beekbewonende soorten is het 
voorkomen van een aantal soorten die 
normaal in stilstaande, zure of zwak 
zure wateren worden aangetroffen, 
opmerkelijk. Acilius canaliculatus, Hy-
droporus incognitus, tiygrotus decoratus 
en tiydrochus carinatus zijn karakte
ristieke soorten van venige, zure wate
ren zoals deze in het Peelgebied veel 
voorkomen. Deze soorten zijn slechts 
zelden in stromende wateren waar te 
nemen. Dytiscus dimidiatus is een goed 
vliegende soort waarvan slechts wei
nig recente waarnemingen uit Neder
land bekend zijn. Op het water van de 
beek zijn opvallend grote aantallen 
schrijvertjes ('drooikevertjes') aanwe
zig: over een lengte van 600 meter 
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Tabel I. Overzicht van de aangetroffen water- en oppervlaktewantsen en waterkevers in 
de Oude Graaf bij de Ruttenbrug (A) en in het Sterkselsch Kanaal bij de uitmonding van 
de Oude Graaf (B). 1 = één exemplaar; 2 - enkele exemplaren; 3 = veel exemplaren. 

Waterkevers A B 
Familie Haliplidae 
Haliplus flavicollis 2 
Haliplus fluviatilis 2 
Haliplus heydeni 2 2 
Haliplus lineatocollis 3 3 
Haliplus rulicollis 2 2 
Haliplus wehnkei 2 
Familie Dytiscidae 
Acilius canaliculalus 2 
Agabus bipustulatus 3 3 
Agabus chalconafus 2 
Agabus didymus 3 
Agabus paludosus 2 
Agabus sturmii 1 2 
Colymbefes fuscus 2 
Dytiscus dimidiatus 1 
Dytiscus marginalis 2 1 
Graptodytes picfus 2 3 

•!tg<tfi- Hydroglyphus pusillus 2 
Hydroporus angustatus 3 3 
Hydroporus incognitus 3 1 
Hydroporus memnonius \ 
Hydroporus palustris 2 2 
Hydroporus umbrosus 2 
Hygrolus decoratus 2 
Hygrotus inaequalis 1 3 
Hyphydrus ovatus 2 
Ilybius fuliginosus 2 
Laccophilus hyalinus 2 3 
Laccophilus minutus 2 
Familie Gyrinidae 
Gyrinus subslriatus 3 2 
Familie Hydraenidae 
Hydraena testacea 2 
Umnebius nitidus I 
Limnebius truncatel/us 1 
Ochthebius minimus 1 
Familie Hydrophilidoe 

fiebben we 4 0 0 exemplaren geteld. 
Het betreft vooral Gyrinus subslriatus en 
in mindere mate G. marinus. 
Ook Idngs de beek kunnen in de zomer 
enkele minder algemene insektesoorten 
worden waargenomen, zoals ons door 
F. Post is medegedeeld. De Weide-
beekjuffer (Calopteryx splendens) kan 
hier in kleine oontollen worden gezien, 
terwijl van de dagvlinders in het Weer
terbos ondermeer de Kleine ijsvogel
vlinder (Ladoga camilla) von de beek 
gebruikt maakt als verbindingsboon. 
Het vrij zeldzame Bontdikkopje fCorfe-
rocephalus palaemon) is daarnaast ge
bonden aan de vochtige plekken langs 
de beek. De achteruitgang von deze 
soort in Nederland wordt ondermeer 
toegeschreven oon ontwatering door 
beeknormalisaties (TAX, 1 9 8 9 ) . Door 
de ochteruitgong in heel Europa kon de 
soort woorschijnlijk binnenkort oon de 
Europese lijst von met uitsten/en be-

Anocoeno globulus 3 3 
Anocoena limbata 2 
Anacaena lutescens 2 2 
Cymbiodyta marginella 2 
Enochrus coarctatus 1 
Helocfiores lividus 2 
Helophorus aequalts 2 1 
Helophorus brevipalpis 2 
Helophorus minutus 2 
Helophorus obscurus 3 3 
Hydrochus carinatus 2 3 
Laccobius bipundatus 2 2 
Laccobius minutus 2 1 
Familie Dryopidae 
Dryops luridus 3 2 
Familie Elmidae 
Oulimnius tuberculatus 2 

Water- en oppervlaktewantsen 
Familie Hydrometridoe 
Hydromefro stagnorum 2 2 
Familie Veliidae 
Microvelia pygmaea 1 1 
Veiio coproi 1 1 
Familie Gerridoe 
Gerris lacustris 2 
Gerris najas 3 2 
Gerris thoracicus 1 
Familie Nepidae 
Nepa cinerea 1 1 
Ranatra linearis 1 
Familie Notonectidae 
Nofonecfa glauca 2 2 
Nofonecfo obliqua 2 1 
Familie Corixidae 
Corixo punctata 2 
Hesperocorixa sahlbergi 3 2 
Sigara distincta 1 
Sigara striata 1 

dreigde soorten worden toegevoegd. 
In de beek komt verder de Riviergron
del fGobio gob/oj in grote oontollen 
voor, naast de Driedoornige stekel-
boors (Gosterosfeus aculeatus) en het 
in Nederland wettelijk beschermde 
Bermpje (Noemacheilus barbatulus). 
Ook bij de vogelsoorten longs de Ou
de Graaf komen enkele typische beek
soorten voor. De Ijsvogel broedt in 
sommige jaren op een zijsloot in het 
bos en ook buiten het broedseizoen 
kan deze soort hier, evenals de Grote 
gele kwikstaart, worden waargenomen. 

FLORA 

Bij de plontesoorten die in en direct 
langs de Oude Groof voorkomen zijn 
vijf soorten die in dit deel van Limburg 
bedreigd zijn (vergelijk C O R T E N R A A D & 

MULDER, 1 9 8 9 ) . Vooral het in de beek 

plootselijk veel voorkomen van een in 
Limburg met uitsterven bedreigde plan
tesoort als het Stomblodig fonteinkruid 
fPotamogeton obtusifolius) is von groot 
belang. Verder komen in de beek Dui
zendknoopfonteinkruid en Haoksterre-
kroos plaatselijk algemeen voor: res-
pektievelijk een bedreigde en een sterk 
bedreigde soort in Limburg. Vooral op 
de meer open plootsen van de beek 
komen mooie evenwichtig opgebouw
de woterplontenvegetoties voor. Mo
zaïekpatronen von Slanke waterkers en 
Duizendknoopfonteinkruid kunnen el
koor afwisselen terwijl planten ols 
Smalle waterpest, Stompblodig fon
teinkruid en Hooksterrekroos ertussen 
verweven staan. Op een enkele plaats 
bij wat snellere stroming vonden we 
Naaldwaterbies op de bodem groei
en. Alhoewel het water er tamelijk hel
der uitziet, duidt het voorkomen von 
veldjes Klein kroos en zo of en toe slier
ten algenflob erop dot de waterkwali
teit beter zou kunnen. 
Doordat het een ooit genormoliseerd 
beekje betreft, zijn de oevers niet fan
tastisch mooi. Toch kunnen op het nog 
niet geherprofileerde deel varens ols 
Smalle stekelvaren. Wijfjesvaren, Dub-
belloof en de in Nederland bescherm
de Koningsvaren worden gevonden. 
De lootste twee soorten zijn sterk be
dreigd, vooral in dit deel von Limburg. 
Direct langs het woter staat plaatse
lijk Moerosvergeetmijnietje, Egelboter
bloem, Moeroswolstro, Grote woter-
weegbree en Wilde bertrom. Woor de 
beek door zandgrond stroomt stoot op 
enkele plaatsen hogerop de oever 
Blauwe bosbes en Struikheide. Geheel 
stroomopwaarts, woor de beek door 
het akkerland stroomt, duiden plootse
lijk Grote brandnetel en Driedelig tand-
zaad op verstoring. 

BEHEER 

Het Waterschap Midden-Limburg 
schoont ols onderhoud van de beek 
tweemaal per joor machinaal de wo-
tervegetotie. Verder waren, om oever-
ofslog te voorkomen, kleine delen von 
de beek In het begin von de tochtiger 
jaren beschoeid met hout. Doordat de 
bovenlopen van de Oude Graaf stroom
opwaarts van de snelweg bij een ruil
verkaveling recentelijk waren genor
maliseerd, had het Waterschap beslo
ten de beekoevers nu geheel te be-
schoeien en de beek iets te verbreden. 
Het Waterschap was in 1 9 8 8 vorig 
joor met die werkzoomheden begon
nen en deze zouden tot in het najaar 
von 1 9 9 0 duren. Op verzoek von het 
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Figuur 4. De Oude Graaf: een nog niet geprofileerd deel en een deel direct na het aanbrengen van het nieuwe oeverprofiel. Links met 
een mozaïekvormige vegetatie en gevarieerde oevers op het nog niet geprofileerde deel en rechts direct na het aanbrengen van het nieuwe 
oeverprofiel waarover in de toekomst nog zand wordt gestort waardoor echter vrij eenvormige oevers zullen overblijven. 

Limburgs Landschap werden verder 
'bodemvallen' in de beek geplootst 
omdat gedacht werd op die monier de 
omgeving van de beek vochtiger te 
houden. 

B E D R E I G I N G 
B E E K S C H A A T S E N R I J D E R 

De recente activiteiten von het Water
schap, waarbij de oevers von de beek 
worden herbeschoeid, zullen een be
dreiging vormen voor het voorkomen 
von de Beekschaatsenrijder op de Ou
de Groof. Hoe voorzichtig met ingrij
pende maatregelen in een beek moet 
worden omgegaan wordt geïllustreerd 
door HiGLER ( 1 9 6 7 ) : op de Middels-
graaf bij Susteren waren in 1 9 6 2 dui
zenden exemplaren van de Beekschoot
senrijder aanwezig. No konalisotie in 
1 9 6 4 werden in 1 9 6 5 en 1 9 6 6 slechts 
vijf exemplaren geteld en de populatie 
is later geheel verdwenen. 
De huidige activiteiten in de Oude 
Graaf blijken een duidelijk effekt te 
hebben op de dichtheden von de Beek
schootsenrijder: bij onze telling van de 

aantallen bleek dot de dichtheden von 
deze soort op het beschoeide deel 
slechts de helft waren von die op het 
niet beschoeide deel. 
Grote populoties zijn voor de Beek
schaatsenrijder in Nederland om twee 
redenen erg belongrijk: ten eerste om 
zich goed te kunnen handhaven en ten 
tweede om zich in de toekomst moge
lijk te kunnen uitbreiden. Doordat in 
Nederland nog nergens beeksystemen 
in het geheel worden beheerd (zools 
ondermeer bepleit wordt door M O L L E R 
P ILLOT, 1 9 8 9 ) kunnen populaties op ol-
lerlei wijzen bedreigd worden: von 
droogvallen tot door de mens veroor
zaakte colomiteiten (vergelijk W A S 
S C H E R , 1 9 8 9 ) . Naarmate een popu
latie van de Beekschoatsenrijder kleiner 
wordt is de kans op uitsterven groter. 
Doornaast is de Beekschoatsenrijder 
(doordat vrijwel olie exemploren in Ne
derland geen vleugels hebben) voor 
uitbreiding geheel afhankelijk van 
'zwervers over het woter' in de beek
systemen woor de soort in Nederland 
nog voorkomt. Dit zwerfgedrag is of en 
toe waargenomen ( W A S S C H E R , 1 9 8 8 ) . 
Uitbreiding van de populoties op de 

Oude Graaf samen met de iets verder 
stroomafwaarts gelegen populotie op 
het Sterkselsch Konool behoort daarom 
tot de mogelijkheden. Daarbij geldt dot 
bij grotere populaties de kans op zwer
vers groter is. 

M O G E L I J K H E D E N V O O R 
N I E U W B E H E E R 

In dit ortikel is gebleken dot, ondanks 
het feit dot de Oude Groof in het verle
den ooit geheel genormaliseerd is, de
ze beek toch vrij grote natuuPïVaarden 
heeft. W i j willen er hier voor pleiten om 
het beheer von de Oude Groof meer 
op deze natuurwaarden aon te pas
sen. Bij het Woterschop Regge en Din-
kel is men recentelijk begonnen met het 
toekennen von een functie 'natuurlijk 
milieu voor organismen' bij enige be
ken. ( W A T E R S C H A P REGGE E N D INKEL , 
1 9 8 8 ) . Hierbij behoort don een natuurlij
ke levensgemeenschap tot een van de 
doelstellingen voor de beek. Onder
zocht zou kunnen worden of dit bij de 
Oude Groof ook mogelijk toepasbaar is. 
Het Waterschap zal kunnen ovep»ve-
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gen of de herbeschoeiing van het 
resterende deel van de Oude Graaf 
wel door gong moet vinden: overstro
mingen bovenstrooms lijken vooralsnog 
beperkt te zijn tot enkele schietputten 
van het leger. Als versteviging van de 
oevers echt noodzakelijk is, zouden al
ternatieven voor de huidige methode 
ook in beschouwing kunnen worden 
genomen. Hierbij zou gedacht kunnen 
worden aan het aanplanten van bo
men direct langs het water op sommige 
delen van de beek. In een rapport van 
de W E R K G R O E P BEEKBEGELE IDENDE BE

P L A N T I N G E N ( 1 9 8 9 ) van de Landinrich-
tingsdienst worden de voordelen van 
het verstevigen van de oevers door be
plantingen besproken. Zi j schrijven on
dermeer dot door de beworteling van 
de oevers de stevigheid daarvan wordt 
gewaarborgd. Daarnaast worden in 
dot rapport zes ecologische voordelen 
van deze oeverbeplantingen ge
noemd. Bij de Oude Groof zou het bo
vendien voor de Beekschaatsenrijder 
een groot voordeel zijn, gezien het feit 
dot deze soort ondermeer een grote 
voorkeur heeft voor plaatsen waar bo
men direct langs het water staan. Wel 
zal er rekening mee moeten worden 
gehouden dot de huidige variatie in 
zonbeschenen en beschaduwde delen 
van de beek gehandhaafd blijft. 
Ook het tweemaal per jaar machinaal 
schonen van de beek zou heroverwo
gen kunnen worden. In het bovenge
noemde rapport wordt het schonen 
met machines afgeraden omdat er met 
deze methode op de oever en in de 
beek veel vernield wordt. Misschien 
zouden over de Oude Graaf afspraken 
kunnen worden gemaakt met het Lim
burgs Landschap of met de gemeente 
Weert. Het Waterschap Midden-Lim
burg heeft al eens een min of meer ver
gelijkbare (in Nederland unieke) af
spraak met het Staatsbosbeheer ge
maakt: voor de Tungelrooise beek in 
het Leudal hebben zij een onderhouds-
overeenkomst gesloten waarin staat 
dot het Waterschap door geen onder
houdswerkzaamheden meer op de 
beek uitvoert. 

Andere overwegingen voor vergroting 
van de ruimtelijke variatie van de beek 
zou het weer in gebruik nemen van de 
langs de beek nog aanwezige oude 
beekormen kunnen zijn. Hopelijk zal 
door een goed beheer van de Oude 
Graaf de huidige soortenrijkdom zich 
kunnen handhaven of zich misschien in 
de toekomst uitbreiden. 

NAWOORD 

Op 2 november 1 9 8 9 hebben we een 
gesprek met enkele medewerkers van 
het Waterschap Midden-Limburg ge
voerd. In dit gesprek hebben we hun 
de in dit artikel besproken voorstellen 
gedaan. De heer Lightenberg gaf ech
ter namens het Waterschap te kennen 
dat hun werkzaamheden gewoon vol
gens schema zouden worden afge
werkt. Bij een bezoek in juni 1 9 9 0 
bleek dit inderdaad het geval: slechts 
een zeer klein deel van de Oude 
Groof, het meest stroomopwaarts in 
het gebied, was toen nog niet ver
breed en van een nieuwe oeverbe-
schoeFing voorzien. 

SUMMARY 

The waterstrider Gem's najas is nowadays o 
rather rare species in The Netherlonds. 
Many populations of this rheophilic surface 
dwelling bug hove disappeared mainly due 
to water pollution and brook-regulation. The 
very recently rediscovered population of 
Gems najas in the Oude Graof near Weert 
is the lost locolit/ of this species in the prov
ince of Limburg (The Netherlands) and is 
one of the largest in the country. Apart from 
Gems najas other rare insect species as 
Microvelia pygmaea hove been found in the 
brooklet. Furthermore some other rare ani
mals and plants occur, from which some are 
protected under the Nature Conservation 
Low. At the moment the Waterboard Mid-
den-Limburg is involved with further regu
lation of tfiis brooklet. A delay of these 
measures till further examinations of the 
aquatic communities hove been completed 
is strongly desired. Some measurements to 
change the management of the brook ore 
suggested. 
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UIT DE FLORA VAN LIMBURG 
AFLEVERING 32 
J. CORTENRAAD, G . GERAEDTS & T. MULDER, Postbus 5700, Maastricht 

In deze aflevering zijn waarnemingen bij elkaar gebracht van 
zeldzame en bijzondere plontesoorten in de provincie Limburg in 
hoofdzaak uit 1989. Nieuwe opgaven van vondsten van zeldza
me planten blijven bijzonder welkom. Op de lijst van bedreigde 
planten in Limburg (CORTENRAAD en M U L D E R , 1989) kunt u op
zoeken hoe bedreigd en zeldzaam de door u gevonden plant in 
Limburg is. Bij uw waarneming dient u minimaal te vermelden: 
naam van de plant, datum van de vondst en het nummer of de 
coördinaten van het kilometerhok. Aanvullende gegevens over 
aantallen planten, de standplaats en dergelijke zijn altijd zinvol. 
U kunt uw waarnemingen toesturen aan de secretaris van de 
Plontenstudiegroep, E. Blink, Pius XII straat 20, 6247 A W te 
Gronsveld. Bij hem zijn ook formulieren verkrijgbaar voor het 
meedoen aan door de Plontenstudiegroep georganiseerde inven
tarisaties. 

Grote muggenorchis (Gymnadenia co-
nopseoj 
Nederweert, in het notuurreservoot de 
Groote Moost, 1 exemploor (juli '89, 
H. de Mors). De Grote muggenorchis 
was ol vele decennia niet meer woor
genomen in Noord- en Midden-
Limburg. Ze werd gevonden in het 
lootste goed ontwikkelde restant 
blouwgroslond in de provincie. Waar
schijnlijk hangt het voorkomen von de 
orchidee samen met het in het terrein 
oon de oppervlakte komen van colci-
um-corbonoot-houdend grondwoter 
afkomstig von de nabijgelegen Noor
dervoort. 

Gebogen driehoeksvaren (Gymnocar-
pium dryopterus) 
Kerkrode-Bleijerheide, op muur rond 
kerkhof, een tiental pionten (zomer '88, 
E. Blink). Er waren toen deze vondst 
gedoon werd geen recente groeiplaat
sen van de Gebogen driehoeksvaren in 
Zuid-Limburg meer bekend. De laatste 
groeiplaats wos, tot een eind in de ja
ren tachtig een muur bij kasteel Strijt-
hogen. Deze planten zijn echter so-
men met de door eveneens aanwezige 
Steenbreekvarens (Asplenium trichoma-
nes) bij een restauratie weggeschroopt. 

Groot glaskruid (Parietaria officinalis) 
Afferden, aan voet von muur bij de 
kerk, enkele exemplaren (juli '89, S. en 
W . Jonsen). De tweede groeiplaats in 
Noord-Limburg naast de bekende po
pulatie op en langs oude stodsmuren te 
Gennep. 

Maastricht, binnnenploots van gebouw 
Achter de Barakken, enkele vierkante 
meters (zomer '89, Hf. fiillegers) en oe
ver von de Jeker bij de Bisschopsmo
len, enkele exemplaren (zomer '89, 
B.G. Grootsmo). Deze wormteminnen-
de plont wordt in Limburg overwegend 
in stedelijke milieus oongetroffen. Von 
de atlosblokken woorin bovengenoem
de groeiplaatsen vallen zijn ook uit het 
verleden waarnemingen bekend, ech
ter de preciese locatie von de groei
plaatsen wos in ieder geval in Limburg 
niet meer bekend. 

Loogkruid (Salsola fca// subsp. ruthe-
nica) 
Susteren, stationsemplacement, enkele 
tientallen exemplaren (29-7-'89, Plon
tenstudiegroep). De ondersoort kali 
wordt langs de kust gevonden, de on
dersoort ruthen/co is vooral te vinden in 
het binnenduinen, doornoost op zondi
ge industrieterreinen in het binnenland, 
op zandige oevers von Rijn en Waal en 
zeer zeldzaam op spoorwegterreinen. 
Vroeger is deze plant ook diverse mo
len gevonden op mijnsteenbergen in 
Zuid-Limburg. 

Sierlijke vetmuur (Sagina nodosa) 
Nederweert, op open vochtige zond-
grond in de Groote Moost, enkele 
exemplaren (zomer '88, P. van den 
Munckhof). Al decennia long is deze 
soort in Noord- en Midden-Limburg 
niet meer gevonden. Het is één von de 
vele soorten von pioniermilieu's die 
sterk bedreigd zijn. 

Mantelanjer (Petrorbagia prolifera) 
Afferden, in berm von rijksweg Venlo-
Nijmegen, één exemploor (zomer '90, 
Vegetotiekort. Prov. Limburg), tezamen 
met Tripmadam (Sedum rellexum) en 
Zocht vetkruid (Sedum sexangulare). 
Deze soort is zeer zeldzaom geworden 
in het Limburgse Moosdol en Zuid-Lim
burg. Een dichtbij gelegen grote groei
plaats van deze soort te Gennep is 
door bebouwing recent bijna geheel 
verloren gegaan. 

Riempjes (Corrigiola litoralis) 
Ottersum, op een grindige, door strui
ken overschaduwde oever van een 
voormalige zondwinplas, nu visvijver. 
Enkele tientallen exemploren (zomer 
1988, Plontenstudiegroep), Riempjes is 
in Limburg tegenwoordig een zeldza
me verschijning. Het plontje wordt te
genwoordig voorol gevonden op steni
ge spoorterreinen, het meest nog in 
Zuid-Limburg. De standplaats bij Otter
sum komt meer overeen met de 'oude' 
standplaatsen - zandige rivieroevers 
en periodiek vochtige zandpaadjes in 
heiden - woor de plont nu zo goed als 
verdwenen is. Het is de eerste vondst 
van Riempjes in noordelijk Noord-
Limburg sinds vele decennia. 

Gaffelsilene (S/7ene dichotoma) 
Valkenburg, onderaan steile wond in 
kalksteengroeve, vele tientallen exem
plaren (zomer '88, Plontenstudie
groep). 
VenIo, Groote Heide, op steenachtige 
ploots, enkele exemplaren (zomer '89, 
Vegetotiekort. Prov. Limburg). De Gaf
felsilene wordt in Duitsland ols een in
geburgerde soort beschouwd. Zi j is af
komstig uit oostelijk en zuidoostelijk-
Europa en wordt tot vlok aan de Ne
derlandse grens in Duitsland gevon
den. Het is niet uitgesloten dot de ge
noemde vondsten de eerste voorboden 
zijn van een voortschrijdende areaal
uitbreiding in westelijke richting. 

Vlottende waterranonkel (Ranunculus 
fluitans) 
In 1990 is een sterk herstel von deze 
zeldzame plont von stromend water 
geconstateerd in de Jeker vonof de 
Belgische grens tot bijna aan de mon
ding in de Moos. In de Jeker vormt ze 
nu weer een lichtgroen golvend tapijt. 
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Tot 1990 kwam de plant niet ver
der don nabij de hoeve Nekum, circa 
] km ten noorden van de grens. Ver
moedelijk hangt de uitbreiding samen 
met de verbetering van de waterkwa
liteit. 

Italiaanse clematis (Clematis viticella) 

Maastricht, op de hoge Maasoever 
over een lengte van enkele meters (juli 
'89, J . Cortenraad), samen met onder 
meer Bosrank (Clematis vitaiba). De 
oudste vermelding van het Maasdal 
ten zuiden van Maastricht stamt van 
1838, dit is tevens de oudste waarne
ming van de plant voor Nederland. Tot 

in de jaren zestig is de plant in de buurt 
van Eijsden en Heugem gevonden on
der meer veel in heggen bij kasteel 
Oost. Mogelijk komt ze op laatstge
noemde plek nog steeds voor. Recent 
is ze ook aangetroffen nabij Osen (ge
meente Roermond), zie CORTENRAAD, 
1988. 

KORTE MEDEDELINGEN 
AANVULLENDE 
WAARNEMING VAN 
WITTE WATERRANONKEL 
IN NOORD-LIMBURG 

In het vorige nummer van dit tijdschrift 
werd een overzicht gegeven van de re
cente vindplaatsen van Witte waterra
nonkel fRonuncu/us oioleucos) in Lim
burg ) J A N S E N & J A N S E N , 1991). 
Hier kan nog een vindplaats in Noord-
Limburg aan toegevoegd worden. 
Op 15 mei 1 990 trof ik in een spoor-
sloot in de gemeente Grubbenvorst en 
Sevenum (uurblok 52-45), verspreid 
over 4 km-blokken, een honderd-tal 
bloeiende planten van Witte waterra
nonkel aan. Witte waterranonkel stond 
hier in gezelschap van onder meer 
Ondergedoken moerasscherm (Apium 
inundatum), plaatselijk Vlottende bies 
(Scirpus fluitans), Waterpostelein (Ly-
thrum portula), Hoaksterrekroos (Calli-
triche hamulata), Knolrus (Juncus bulbo-
sus) en Egelboterbloem (Ranunculus flam-
mula). Verder vermoedelijk ook nog 
Drijvende waterweegbree (Luronium 
natans) en Duizendknoopfonteinkruid 
(Potamogeton polygonifolius) die alleen 
vegetatief aangetroffen werden. 
De betreffende sloot ligt oon de voet 
van een spoortalud en loopt door een 
heideontginningslandschap dot nu vrij 
intensief in agrarisch gebruik is. In de 
sloot vindt geen waterdoorstroom 
plaats en er is een wisselende wa
terstand (in 1990 van circa 50 cm bo
ven maaiveld in het voorjaar tot op of 
vlak daaronder in de zomer). De bo
dem bestaat uit licht humeus zand. 
Het voorkomen van Witte waterranon
kel en de overige genoemde soorten 
duidt op de aanwezigheid van zwak 
zuur, matig voedselarm en zacht water 
( L Y O N & ROELOFS , 1986). Het is dan ook 
opmerkelijk een dergelijke vegetatie 
oon te treffen midden in het agrarisch 
landschap, te meer omdat de watersa
menstelling wijst op locale herkomst 
van het water. Mijns inziens is dit te 
danken oon de hydrologisch geïsoleer

de ligging van de sloot. De sloot wordt 
waarschijnlijk enkel gevoed door het 
spoortalud van waaruit slechts weinig 
oangerijkt water toestroomt. Er zijn 
geen aanwijzingen voor kwel uit de 
omgeving. Deze locale hydrologische 
situatie is hier overigens al geruime tijd 
zo. 
Hier dreigt echter verandering in te ko
men. De sloot ligt aan de rand van het 
ruilverkavelingsgebied Melderslo. In 
het kader van deze ruilverkaveling wil 
men Maaswater aanvoeren via een 
sloot die de spoorsloot middels een 
duiker kruist. Voor het behoud van de 
aanwezige zeldzame vegetatie in de 
spoorbot zouden bij de uitvoering van 
de ruilverkaveling maatregelen getrof
fen dienen te worden zodat het eutrofe 
Maaswater geen kans ziet in de spoor
sloot te infiltreren. 
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T W E E N I E U W E EXPOSITIES 
IN HET NATUURHISTORISCH 
MUSEUM MAASTRICHT 

In het Natuurhistorisch Museum Maas
tricht zijn momenteel tv/ee nieuwe tij
delijke exposities ingericht, over twee 
zeer uiteenlopende onderwerpen. Ex
posities die een bezoek aan het mu
seum nu extra de moeite waard 
maken. 

AQUARELLEN VAN 
INHEEMSE ORCHIDEEËN 

Deze expositie bestaat uit 50 aquarel
len van de hand van mevrouw E. Klop-

fenstein uit Brussel. 
De aquarellen zijn ware kunststukjes in 
twee opzichten: zowel artistiek als na
tuurwetenschappelijk voldoen zij aan 
de hoogste eisen. Mevrouw Klopfen
stein werd daardoor eerder uitgeno
digd om te exposeren in diverse instel
lingen in heel Europa. In Maastricht zijn 
de aquarellen nog te zien tot en met 1 4 
april. 
De 50 aquarellen geven een beeld van 
de rijkdom aan orchideeën die van
daag de dag nog in Nededand en Bel
gië kon worden aangetroffen, hoewel 
sommige van de afgebeelde soorten 
bijzonder zeldzaam zijn geworden. 
Voor de liefhebbers van wilde planten 
zijn de aquarellen vooral bijzonder om
dat zij de orchideeën óók in hun eigen 
omgeving laten zien: geen "alleen
staande" planten moor kleine stukjes 
natuur waarvan de orchideeën deel 
uitmaken. Details van de schitterende 
bloeiwijzen completeren de werkstuk
ken. 
Bijzonder is ook dat de aquarellen let-
teHijk "naar de natuur" getekend zijn. 
Foto's of schetsen kwamen er niet oon 
te pos. 

DIERENSCHEDELS 

In deze expositie wordt een indruk ge
geven van de zeer uiteenlopende 
bouw van schedels van inheemse en 
exotischedieren. Bijna 100 verschillen
de soorten schedels uit de collectie van 
de gebroeders Bouten uit Venlo laten 
zien hoe verschillend deze dieren ge
bouwd zijn en hoe hun uiteriijk door in
wendige strukturen wordt bepaald. 
De schedels zijn compleet en bijzonder 
vakkundig geprepareerd en gebleekt. 

Het Natuurhistorisch Museum Maas
tricht is gelegen aan het De Bosquet
plein 6-7 ("achter het Conservatori
um") en is geopend voor het publiek 
op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 
12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur en 
op zaterdag- en zondagen van 14.00 
tot 17.00 uur (Ie Paasdag gesloten). 



GENOOTSCHAPSDAG 1991 

Op zaterdag 16 maart wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Vorig jaar werd deze dag voor 
het eerst gegoten in de vorm van een Genootschapdag. Na de Algemene Ledenvergadering werd toen een middag
programma gepresenteerd woorin met name de activiteiten van de studiegroepen centraal stonden. De boeiende lezin
gen, de interessante posterpresentaties van verschillende studiegroepen en de leerzame determinatiedemonstratie van 
de Paddestoelenwerkgroep resulteerden in een gezellige dog met een goede opkomst. 
Ook dit joor heeft het bestuur het voornemen om von deze dog een interessante bijeenkomst te maken. Zoals u in een 
van de vorige afleveringen van het Natuurhistorisch Maandblad heeft kunnen lezen, wil het Genootschap nauwer 
gaan samenwerken met Belgische natuurverenigingen. De grenzen van onze Limburgse notuur houden immers niet op 
bij de Maas. De eerste stap die in dit kader door het bestuur genomen werd, was de benoeming van Bert Berten uit 
Genk tot bestuurslid. De aanstaande Genootschapsdag is een vervolgstap. 
Deze dog zal dit jaar namelijk gehouden worden in België. Tevens zult u uit het programma merken dot er een stevige 
Belgische inbreng is. Als bestuur juichen we deze eerste schreden op weg naar een goede samenwerking met onzel 
Belgische notuurcollega's enorm toe. De natuur, aan beide zijden von de Maas, zal ermee gebaat zijn. 
De Genootschapsdag 1991 zal bestaan uit de Algemene Ledenvergadering ('s ochtends) en een middagprogramma 
met lezingen. Onderstaand treft u meer informatie aon over de invulling van de dag. i 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

De vergadering wordt gehouden in het Provinciaal Natuur-
centrum te Rekem (België) en begint om 1 1.00 uur. Rond 
12.00 uur wordt de vergadering afgesloten. Vonof 10.30 
uur is er gelegenheid om een kop koffie te drinken. 
Adres: Provinciaal Natuurcentrum, Populierenlaan 30, 
Rekem, België, tel. 011 -714444. 
Deze locatie is via de Rijksweg Lanaken - Maasmechelen 
makkelijk bereikbaar. Bij de stoplichten in Rekem rechts afs
laan (gezien vonuit de richting Maastricht). No ongeveer 
300 m treft u oon de linkerzijde het gemeentehuis oon (te
genover de kerk). Hierin is het Natuurcentrum gevestigd. 

Agenda 

1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juni 
1990. Dit verslag werd gepubliceerd in het Natuurhist. 
Maandbl. 79(11) : 266. 
4. Behandeling jaarverslagen 
- verslag van de secretaris 
— verslag von de penningmeester 
Deze verslagen zullen na goedkeuring in het Natuurhisto
risch Maandblad worden gepubliceerd. De concept-ver
slagen zullen ter vergadering worden uitgedeeld. 
5. Begroting 1991. 
6. Mutoties in het Algemeen Bestuur. 
Volgens rooster zijn aftredend de heren B. Graatsma, 
M. Gubbels, L. Hensels, F. Schepers en F. van Westree
nen. De heer Grootsmo stelt zich niet herkiesbaar. Het 
bestuur stelt voor om de overige leden opnieuw te be
noemen. 
7. Rondvraag. 
8. Sluiting. 

Middagprogramma 

Ook het middaggedeelte vindt plaats in het Provinciaal 
Natuurcentrum. 
Het programma ziet er ols volgt uit: 
12.00-13.30 u: Lunch. Door het Provinciaal Natuurcen
trum worden koffie en broodjes aangeboden. 
1 3 .30-13.50 u: Nadere toelichting op de werkzaamhe
den von het Provinciaal Notuurcentrum door dhr. J. 
Geusens. 
13.50-14.20 u: Lezing door dhr. B. Berten. "Historiek 
van de Belgisch-Limburgse Botanische Werkgroep. 
14.20-14.50 u: Lezing door dhr. F. van Westreenen. 
"Onderaardse Kalksteengroeven". 
14.50-15.30 u: Pauze. 
15.30-15.40 u: Impressie von de inventarisatie van de 
Grensmaas oon Belgische zijde door dhr. L. Allemeerch. 
15.40-16.20 u: Lezing door de heren T. Mulder en 
F. Schepers. "Kansen voor natuurontwikkeling in het 
Limburgse Maasdal". 
16.20-1 7.00 u: Afsluiting von de dog door de voorzitter 
en gelegenheid om bij een kop koffie no te praten. 

Zowel hef Publ/kof/ebureou van hef Natuurhistorisch Genoot
schap als het Provinciaal Natuurcentrum zullen met een boe
kenstand vertegenwoordigd zijn. In de pauze en na afloop 
van de lezingen heeft u ruimschoots de gelegenheid om inte
ressante publicaties en boeken te kopen. 

R. GUBBELS, secretaris 



ACTIVITEITEN VAN HET 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 I N L I M B U R G 

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

DONDERDAG 7 MAART komen de leden uit Kring Maastricht weer bijeen in het Natuur
historisch Museum Maastricht voor de maandelijkse bijeenkomst. Het is weer een varia-
avond voor en vooral door de leden. Mededelingen, bespreking van meegebrachte noturo-
lia, enz. Met name dia's van en mededelingen over orchideeën zijn welkom omdat een deel 
van de bijeenkomst gewijd zal zijn oon de tijdelijke expositie van aquarellen van inheemse 
orchideeën van de hond van mevrouw E. Klopfenstein. 
De bijeenkomst begint om 20 uur en eindigt rond 22.30 uur. 

WOENSDAG 13 MAART is er weer een bijeenkomst waarop leden van de Plantenstudie-
groep en andere belangstellenden gegevens invoeren in de centrale computer van het Ge
nootschap. Voor het feitelijke werk zijn vier terminals beschikbaar waar telkens twee perso
nen tegelijk aan kunnen werken. Bovendien moeten er voorbereidende (controlerende) 
werkzaamheden worden verricht. Ook belangstellenden in het voor en in samenwerking met 
het Genootschop ontwikkelde programma INVENTAR zijn deze avond welkom: er kan een 
goede indruk verkregen worden van de wijze waarop natuurhistorische gegevens van ge
heel verschillende oord (naast planten ook vogels, zoogdieren, insekten, amfibieën en rep
tielen) op een bijzonder gebruiksvriendelijke wijze kunnen worden ingevoerd in geautomati
seerde databestanden. 

WOENSDAG 13 MAART komt ook de Vlinderstudiegroep bijeen voor haar maandelijkse 
bijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. De heer J. Sentjens zal don een 
voordracht met dia's verzorgen over zijn ervaringen met stroop-vongsten. Leden en be-
longstellenden zijn welkom vanaf 20 uur. 

ZATERDAG 16 MAART is de jaarlijkse Genootschapsdag. Een uitgebreide aankondiging 
treft u elders oon in dit Maandblad. 

MAANDAG 18 MAART houden de heren J. Claessens en J. Kleynen voor Kring Heerlen 
een voordracht over de orchideeën van het Mittelwald in Zuid-Duitslond. Het Alpenvoor
land is bij de liefhebbers van orchideeën vooral bekend om zijn populaties van 
Dacty/orhyza - soorten (Hondekenskruiden), die in moerassen en in verlondingszones van 
meren voorkomen. Maar ook in de kalk-alpen zelf nemen orchideeën een heel bijzondere 
plaats in. 
De bijeenkomst wordt gehouden in de zool van de N H kerk aan de Ds. Jongeneelstraot 1 
te Heerlen (zij-ingang van de kerk aon het Tempsplein) en begint om 20 uur. 

CXDNDERDAG 21 MAART komen de leden van de Plontenstudiegroep weer bijeen voor hun 
maandelijkse bijeenkomst. De heer J. Willems zal don een voordracht houden over zijn on
derzoek naar de populotie-oecologie van enkele orchideeënsoorten in Zuid-Limburg. De bij
eenkomst wordt gehouden in het Natuurhistorisch Museum Maastricht en begint om 20 uur. 
Deze avond is er ook gelegenheid om de tijdelijke expositie van aquarellen van orchideeën 
van de hand van mevrouw E. Klopfenstein te bezichtigen. 

DONDERDAG 4 APRIL is er weer een bijeenkomst voor leden uit de regio Maastricht ("Kring 
Maastricht") in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Aanvang 20 uur. Meer informatie 
in het volgende Maandblad. 

WOENSDAG 10 APRIL is er een vergadering gepland van het Algemeen Bestuur von het 
Genootschap. Agendapunten tijdig indienen bij de secretaris. 

HERPETOLOGISCHE STUDIEGROEP 
Secretaris: G. Janssen 
St. Ceciliapad 23, 
5801 GT Venray. Tel.: 04780-89197 

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

SPINNENV^ERKGROEP LIMBURG 
Inlichtingen: J.H.G. Peeters 
telefoon overdog: 043-293064 

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

VLINDERSTUDIEGROEP 
Secretaris: J. Queis 
Spaanse Singel 2, 6191 GK Beek 

ZOOGDIERENWERKGROEP 
Secretaris: J. Knoors 
Raadhuisstraat 3, 6061 EA Posterholt 

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

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

VISSENWERKGROEP 
Inlichtingen: R. Akkermans 
Wilhelminaloon Al, 6042 EP Roermond 

WERKGROEP BEHOUD 
SCHINVELDSE BOSSEN EN 
BRUNSSUMMER HEIDE 
Inlichtingen: W. Bult 
Treubstraat 6, 6415 EP Heerlen 

KRING MAASTRICHT 

Voorzitter (a.i.): D. Th. de Graaf, Klokbekerstraat 20, 6216 TR Maastricht 

KRING HEERLEN 

Secretaris: P. Spreuwenberg, Aan de Slagboom 2, 6372 KW Schoesberg 

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




