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BIJ DE VOORPLAAT: 

Spoorwegterreinen staan de laatste ja
ren sterk in de belangstelling. Niet al
leen bij floristen, ook bij entomologen. 
V. Lefeber (die onlangs nog werd onder
scheiden met de Uyttenboogaart-Eliasen 
Prijs) vat in twee artikelen zijn waar
nemingen aan bijen en wespen langs 
spoorwegen samen. In deze aflevering 
de bijen, in het volgend Maandblad de 
wespen. Op de voorplaat enkele bijen
nesten (zie het artikel op bIz. 74-78). 
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AQUARELLEN VAN INHEEMSE ORCHIDEEËN 

In het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht is momenteel een expositie 
ingericht over inheemse orchideeën. 
Deze expositie bestaat uit vijffig aqua
rellen van de hand van mevrouw E. 
Klopfenstein uit Brussel. 
De expositie is zo bijzonder, dat de 
redactie gemeend heeft hier wat extra 
aandacht aan te moeten besteden. 
Orchideeën vormen een van de boei
endste groepen planten uit het hele 
plantenrijk. Allerlei verschijnselen die 
eigenlijk volgens de leerboeken niet 
mogen of kunnen, openbaren zich in 
deze plantengroep. Denk alleen maar 
aan de enorme variatie binnen de 
soorten en aan de overmaat aan hy
briden, waarvan sommige zelfs tussen 
vertegenwoordigers van verschillende 
geslachten. En sommige hybriden zijn 
zelfs fertiel. 
fiet is niet voor niets dat orchideeën 
zich mogen verheugen in de be
langstelling van een eigen vereniging, 
die zich geheel toelegt op de studie 
van inheemse soorten. 
Orchideeën fascineren. Door hun bio
logie en door hun uiterlijk. De kracht 
van de aquarellen is dan ook gelegen 
in het feit dat niet alleen het uiterlijk 
van de orchideeën getoond wordt, 
maar ook het inwendige, de kleinste 
orgaantjes en bloemstrukturen. En 
vooral ook hun biologie: consequent is 
iedere orchidee afgebeeld in een stuk
je van de oorspronkelijke vegetatie. 
Een stukje ter grootte van een flinke 
graspol. Met alle "beschadigingen", 
vraatsporen, enz. er op en aan. 
Terecht werd bij de opening van de 
expositie opgemerkt dat hier sprake is 
van Kunstwerken met een grote K en 
van Natuurstudies met een grote N. 
In haar toespraak onthulde mevrouw 
Klopfenstein iets van haar werkwijze 
en bezieling. De redactie wil u graag 
in de gelegenheid stellen om daarvan 
kennis te nemen, zodat u bij een be
zoek aan de tentoonstelling iets meer 
weet van de achtergronden van de 
aquarellen. Daarom wordt hierbij een 
deel van de toespraak van mevrouw 
Klopfenstein afgedrukt. 
De bijgaande illustratie is alleen be
doeld om iets van de compositie van 
de aquarellen te laten zien. Zo klein 
als hier afgebeeld én in zwart-wit doet 
eigenlijk afbreuk aan de authentieke 
kwaliteit 

DE REDACTIE 

Als klein meisje was het teken- en schildertalent reeds vroeg merkbaar. Op 
lO-jorige leeftijd schilderde ik mijn eerst bloeiende geranium. Ik weet echter niet 
von wie ik de liefde voor al wat in de natuur leeft, geërfd heb. Op de lagere 
school stond het realiseren van een herbarium op het programma. Ik vond het he
lemaal niet plezierig en zog er toen nog niet het nut van in. Ik besloot don ook 
vooraf de planten en bloemen op het papier te schilderen en kleefde daarnaast 
het verdroogde, dode en verkleurde spul. (Het herbarium is tijdens de oorlog ver
loren gegaan). 
Ik ging mijn bloempjes zoeken tegen de toelating von moeder in langsheen de ber
men en beemden van de Dijle in de omgeving von Mechelen. Later heb ik pos ge- ' 
weten hoe gevaarlijk het daar voor een kind was. 
De eerste lessen in natuurwetenschappen waren een openbaring. De plantjes 
waarover het ging kregen plots een andere betekenis. Het waren niet alleen moor 
mooie dingen om na te schilderen. Door de bloemen te ontleden kreeg ik inzicht 
in hun struktuur. 
Na zeven joor Academie van Beeldende Kunsten te Mechelen en te Brussel ge
volgd te hebben, ben ik na de oorlog in het onderwijs gegaan en heb als tekenle
rares 30 jaar in de Rijksnormaalschool te Bnjssel gefungeerd. 
Nooit heb ik het tekenen van planten en bloemen opgegeven, maar alles was eer
der bedoeld als oefening. Het onderwijs nam enorm veel tijd in beslag en het teke
nen en schilderen werd als bijzaak op de achtergrond geschoven. 
Door een samenloop van omstandigheden moor vooral door een sterke daling 
von het leerlingenaantal kreeg ik plots een minimum aan lesuren. Toen is de veron- i 
dering gekomen. Geen dag ging voorbij zonder schilderen. Het was alsof ik al 
die verloren tijd inhalen moest. Alles is oon bot gekomen: een reeks bloeiende kak-
tussen, paddestoelen, exotische orchideeën, gewone veldbloemetjes om uitein
delijk op aanraden van mijn man met de inheemse orchideeën oon te vangen. Dot 
was in 1971. 

De werken die tentoongesteld zijn vormen een deel van een studie geweid aan 
de meest bedreigde plantenfamilie uit onze gewesten namelijk: de Inheemse 
Orchideeën. 
Feitelijk is het een werk von ons twee, door mijn man me steeds met rood en dood 
heeft bijgestaan en die door zijn wetenschappelijk inzicht en kennis van de planten 
me altijd geholpen heeft om dit alles tot een goed einde te brengen. Ik zal hem 
hiervoor dan ook altijd erkentelijk zijn. 

Het opzoeken, waarnemen en aquarelleren van deze uiterst interessante planten, 
heeft vele uren werk en grote inspanning gevergd. 
Het waren voor ons twee, zeer verrijkende momenten, gepaard gaande met 
spanningen, vreugde moor soms ook discussie. 
Door alles gerealiseerd werd naar vers materiaal, daar er nooit op dia's of foto's 
beroep werd gedaan, daar uitsluitend de werkelijkheid werd weergegeven, zon
der de minste fantasie of het nemen van zekere vrijheden, kan men alvast begrij
pen, dat de tijd, de belichting, de warmtegraad die vooral de evolutie van de 
bloeiende plant versnelt, grote problemen waren. 

Men heeft ons soms met een tikje verwijt, de vraag gesteld: 
"Waarom de plant uitsteken, wanneer er duizenden prachtige foto's en dia's 
voorhanden zi jn?" 
Mijn antwoord op deze vraag is eenvoudig. 
Wanneer de levende plant onbreekt, is het een onmogelijkheid een wetenschap
pelijk verantwoorde botanische plaat te verwezenlijken. 
Men moet de bloemen kunnen keren, draaien, ontleden en met behulp van bino
culair of microscoop vergroten. 
In 't kort: men moet eerst begrijpen in de echte zin van het woord om slechts daar
na te kunnen beschrijven om uiteindelijk met potlood en penseel te kunnen 
weergeven. 

Trouwens, waarom interessante foto's, dia's of macrofotografie van details 
kopiëren? 
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Foto's en oquarellen vullen elkaar echter aan. 
Wat de fotografie weergeeft, kon de aquarel niet en omgekeerd. FHet wit van de 
Bergnochtorchis (Platanthera chlorantha) of het Witte bosvogeltje (Cephalanthera 
longifolia) gezien tegen een donkere achtergrond van struikgewas aan een bos
rand, kan alléén door foto, dia of film weergegeven worden. 
De schilder daarentegen moet beroep doen op allerhande trukjes (wat men 
"techniek" noemt) om met behulp van gekleurde schaduwen of een donker ge
schilderde achtergrond, het wit van de bloemen op het witte papier weer te ge
ven. Wat hij ook doet, hij zal nooit de helderheid en frisheid van de fotografie 
kunnen benaderen. 
Om iedereen tevreden te stellen zou het ideale plantenboek moeten bestaan uit 
kleurenfoto's, tekst en botanische platen: een zeer kostbaar geval. 

Wat nu de eigenlijke tentoonstelling aangaat, hoop ik van ganser harte dot de 
bezoekers en vooral de jongeren, door het zien en leren kennen von deze reeds 
zeldzaam geworden planten, zullen begrijpen dat het de hoogste tijd wordt deze 
te beschermen. 

In sommige literatuur leest men, dot de inheemse orchideeën "Kultuurvlieders" 
zijn en dat is werkelijk zo. W e zouden kunnen zeggen "Mensvlieders", want 
door waar de mens de natuur verstoort, verdwijnen ze onherroepelijk. Die storin
gen zijn: Overmatige betreding, vernieling door auto en motor, londbouwvergifti-
ging door toevoer van meststoffen, verdelging van insecten, dalende waterspie
gel door menselijk ingrijpen, verkaveling van terreinen; en noem maar op. 

De bezoekers zullen hopelijk bij het zien van deze merkwaardige planten afge
beeld op de botanische platen, beter het groot belang en nut van de natuurreser
vaten beseffen. FHet zijn de enige plaatsen en biotopen waar deze reeds zo zeld
zaam geworden planten tegen volledige uitroeïng kunnen beschermd worden. 
Daar kunnen ze nog, geholpen door goede beheersmethoden voortbestaan, niet 
alleen voor ons persoonlijk genot, maar vooral voor de komende generaties. 
Want, moesten ook deze planten voor altijd verdwijnen, dan kunnen de beste 
aquarellen of de mooiste foto's nooit de schoonheid van de in de natuur levende 
planten vervangen. 

JAARVERSLAGEN 

Tijdens de Algemene ledenvergadering 
van 16 maart werden de volgende ver
slagen over 1990, door de leden 
goedgekeurd. 

VAN DE SECRETARIS 
Op 31 december 1990 bedroeg het 
aantal leden van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg circa 875. 
Vergeleken met 31 december 1989 
(810) is dit aantal licht toegenomen. 
Het Natuurhistorisch Maandblad werd 
noor ongeveer 1000 adressen verzon
den. 

Tachtig jaar geleden, 27 november 
1910, werd het Natuurhistorisch Ge
nootschap opgericht. In het Notuurhist. 
Maandbl. 79(7/8) : 201 ging dhr. A. 
Lenders nader in op de bijzondere 
plaats die het Genootschap zich in de 
loop der jaren binnen de wereld van 
natuuronderzoek en -bescherming ver
won/en heeft. 

De Milieuprijs van de gemeente 
Maastricht (milieucompartiment ecolo
gie) werd in het verslagjaar toegekend 
aan het Natuurhistorisch Genoot
schap. Het Genootschap ontving deze 
prijs met name op grond van de grote 
betekenis van het Natuurhistorisch 
Maandblad en de Reeks Publicaties 
voor de vastlegging en verspreiding 
von kennis op het gebied van Limburg
se biologie en geologie. 

In het verslagjaar overleed dhr. J. 
Heerkens Thijssen. Hij was gedurende 
vele jaren actief voor het Genoot
schap. Van 1971 tot 1988 heeft hij 
diverse functies bekleed: bestuurslid, 
secretaris, redacteur en hoofdredac
teur. Het Genootschap waardeerde 
zijn inzet door hem in 1980 te benoe
men tot Lid van Verdienste. In het No
tuurhist. Maandbl. 80(1) : 1 werd dhr. 
Heerkens Thijssen herdacht. 

Tot oon de Algemene Ledenvergade

ring von 1 6 juni bestond het Algemeen 
Bestuur uit de volgende personen: 
mevr. C. Adoms - Kaastra (penning
meester) en de heren R.W.A.P. Akker
mans, E.N. Blink, A.J.J. Broen, D.A.M. 
Cruysberg, B.G. Graatsma, R.E.M.B. 
Gubbels (secretaris), L.G.M. Hensels, 
A.J.W. Lenders (voorzitter), T.J.D. 
Mulder, F.J. Schepers, P. Spreuwen
berg, C.A.J. Thissen (2e secretaris), 
W . Weener (vice-voorzitter) en F.S. 
von Westreenen. 
Tijdens de Algemene Ledenvergade
ring traden de heren Blink en Thissen of 
en werden de heren J.C. Buys en 
R.H.D. Berten benoemd. Het Dage
lijks Bestuur bleef ongewijzigd. De 
samenstelling was als volgt: mevr. 
Adoms - Koostro en de heren Broen, 
Gubbels, Lenders, Schepers en 
Weener. 
De samenstelling von het Algemeen 
Bestuur (tot oon 16 juni) en die van het 
Dagelijks Bestuur werd gepubliceerd in 
het Notuurhist. Maandbl. 78(10) : 
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166. De bestuurssamenstelling vanaf 
1 6 juni stond vermeld in fiet Natuurhist. 
Maandbl. 79(9) : 240. 
Gedurende het verslagjaar kwam het 
Algemeen Bestuur 4 keer bij elkaar. Het 
Dagelijks Bestuur vergaderde 8 maal. 
De studie/werkgroepen, kringen, Al
gemeen Bestuur, Maondblodredactie, 
administratie en computerbeheergroep 
kwamen tweemaal bijeen, te weten op 
19 april en 15 november. Tijdens dit 
zogenaamde Periodiek Overleg werd 
eenieder in de gelegenheid gesteld om 
agendapunten in te dienen. Besproken 
zaken waren o.a.: de Genootschaps
dag, samenwerking tussen studiegroe
pen en het Waterschap Roer en Over-
moos, administratie, financiën, beheer 
en verkoop van woarnemingsgegevens. 
Zoals reeds vermeld vond de Algeme
ne Ledenvergadering plaats op 16 juni. 
In afwijking van hetgeen in vorige jaren 
gebruikelijk was, namelijk een Algeme
ne Ledenvergadering gekoppeld oon 
een excursie, koos het Algemeen 
Bestuur samen met de studiegroepen 
ditmaal voor een andere opzet. De 
vergadering werd dit keer gevolgd 
door een programma waarin de studie
groepen centraal stonden: de Genoot
schapsdag. 

Tijdens de ledenvergadering werden 
de joan/erslogen von de secretaris en 
penningmeester vastgesteld. Deze 
werden gepubliceerd in het Natuurhist. 
Maandbl. 79(7/8) : 204-205. Daar 
een redelijke inschatting van de in
komsten en uitgaven nog niet mogelijk 
was, werd de vaststelling van de be
groting verschoven naar het najaar. 
Wat de bestuursmutoties betreft, werd 
reeds vermeld dot de heren Blink en 
Thissen aftraden en de heren Buys en 
Berten als nieuwe bestuursleden wer
den gekozen. De voorzitter richtte een 
bijzonder woord von donk tot dhr. This
sen. Deze had immers zes zittingsperi
oden deel uit gemaakt van het Algeme
ne Bestuur. Met de keuze van de heer 
Berten, afkomstig uit Genk, tracht het 
Genootschap een nauwere bond te 
scheppen met de Belgische natuurbe
scherming. Mevrouw Adoms-Kaostro 
en de heren Broen en Spreuwenberg 
werden herbenoemd. Het middagpro
gramma werd ingevuld door studie
groepen. Er waren posterpresentaties 
van de Studiegroep Onderaardse 
Kalksteengroeen en de Plontenstudie
groep. De Paddestoelenstudiegroep 
demonstreerde het determineren van 
paddestoelen. De Plontenstudiegroep, 
Herpetologische Studiegroep, Vlin
derstudiegroep en Werkgroep Behoud 
Schinveldse Bossen en Brunssummer
heide verzorgden lezingen. De middag 

werd beëindigd met de uitreiking van 
de Rector Cremers-Penning oon dhr. 
D.Th. de Graaf. Hijn ontving deze bij
zondere Genootschapsonderscheiding 
met name voor zijn redactionele activi
teiten. De heer De Graaf is vanaf 1980 
hoofdredacteur van het Natuurhisto
risch Maandblad en heeft een grote 
bijdroge geleverd aon de bekendheid 
en uitstraling die het Maandblad mo
menteel in Limburg maar ook in de rest 
von Nederland heeft. 

In het voorjaar beëindigde dhr. Koo-
men zijn administratieve werkzoomhe
den voor het Genootschap. Mevr. C. 
Widdershoven nam de ledenadmi
nistratie voor hoor rekening. Het leden
bestand bleek aan een octuolisering 
toe te zijn en werd don ook grondig 
herzien. 
Bureoutaken werden verzorgd door 
mevr. A. Duysters. Allerlei lopende za
ken werden door hoor vanuit het Na
tuurhistorisch Museum afgehandeld. 
Tevens zorgde zij somen met mevr. 
H. van Almelo en de heren W . Ogg en 
C. Felix voor het verzendkloar maken 
von de Maandbladen. 
Het Publikatiebureau behaalde onder 
leiding van mevr. M. Lenders goede 
verkoopresultaten. Gedurende het ver-
slogjoor vond binnen het bureau een 
reorganisatie ploots. De meeste door 
het Genootschap uitgegeven publica
ties werden gerubriceerd en gecata
logiseerd. 
De centrale Genootschapscomputer 
werd onder leiding van dhr. J. den 
Boer beheerd door de heren B. Op den 
Camp, D.Th. de Graaf, B. Graatsma 
en N. von de Wo l . Deze computerbe
heergroep was bijzonder produktief. 
Zo werd de versie 1.2 van Inventar in 
gebruik genomen, werd een concept
reglement opgesteld voor de toegong 
tot de centrale Genootschapscompu
ter, werd een "algemene schrijflijst" 
ontwikkeld voor het vastleggen van 
waarnemingen en werden codeboek
jes samengesteld met daarin de com
putercodes van verschillende soort-
groepen, biotopen en (natuur)gebie-
den. 
De redactionele bezetting onderging in 
het verslagjaar een wijziging. Door het 
Algemeen Bestuur werden de heren 
J. van der Coelen en J. Hermans be
noemd tot lid van de Maandbladre
dactie. De heer P. Philips verrichtte 
redactie - ondersteunende werkzaam
heden. 

Studie/werkgroepen en kringen orga
niseerden in het verslagjaar weer vele 
bijeenkomsten, lezingen en excursies. 

Een vermeldenswaardig feit is de stu
diedag die de Herpetologische Studie
groep organiseerde in het kader von 
het 1 O-jarig bestaan. Tijdens deze dag 
werden een zestal lezingen verzorgd 
over de Limburgse amfibieën en reptie
len. Daarnaast werden twee films ver
toond over het leven von de adder en 
watersalamanders. De dog werd beslo
ten met de uitreiking van de "Bronzen 
Kikker" aan de gemeente Melick en 
Herkenbosch. De gemeente ontving de 
herpetotrofee als blijk van waardering 
voor de inspanningen die verricht wer
den ten behoeve von het behoud en 
herstel van de inheemse herpetofauna. 

Ook dit verslagjaar bleek weer hoe 
nauw het Genootschap betrokken was 
bij het behoud van de Limburgse na
tuur. Initiatieven die door het Algemeen 
Bestuur genomen werden, zijn onder 
andere: 
— Reactie op het ontwerp-intentiepro-

grammo Bodembescherming Lim
burg 1990 van de Provincie Lim
burg. 

— Reactie op de startnotitie voor de 
M.E.R. met betrekking tot de her
ontgronding en herinrichting in het 
gebied Osen (gem. Linne). 

— Adhesiebetuiging aan de reactie 
von landschapsvereniging "De 
Kringloop" uit Linne naar Gedepu
teerde Staten inzake de mogelijke 
ontgrinding van de Linnerweerd. 

— Stellingnome tegen de plannen von 
de gemeente Meijel om een golf
baan aan te leggen op landgoed 
"De Witdonk". 

— Reactie noor de gemeente Meijel 
met betrekking tot de tweede aan
vulling op de M.E.R. ten behoeve 
van de golfbaan "Witdonk" . 

— Reactie naar de gemeente Moos-
tricht inzake de wijze waarop een 
groot aantal Lindebomen in Maas
tricht behandeld zijn tegen bladlui
zen. 

— Machtiging aan de Milieufederatie 
Limburg om namens het Genoot
schap bij de Raad van State beroep 
aon te tekenen op grond van de 
Wet Arob inzake de besluiten von 
de gemeente Voois om een com-
ping te realiseren in het Selzerbeek-
dal. 

— Aantekening beroep door de Kring 
VenIo bij de Raad van State tegen 
het besluit van de gemeente VenIo 
om een aonlegvergunning te ver
lenen ten behoeve van ontgron
dingen in de Onderste en Boven
ste Molen. 

— Aantekening beroep door de Kring 
VenIo bij de Raad van State tegen 
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het besluit van de gemeente Venlo 
om een dijklichoom aon te leggen 
aan de Romeinenweg te Venlo/ 
Blerick. 
Aantekening bezwaar tegen het 
ontwerp-bestemmingsplan "Golf
baan Valkenburg aan de Geul" 
von de gemeente Valkenburg a/d 
Geul. 
Verzoek oon de Provinciale Com
missie Beheer Landbouwgronden 
om in het concept voorontwerp-be
heersplan Maasdal alsnog een floris
tisch interessant perceel op te nemen. 
Verzoek oon het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Vis

serij om uitvoering te geven aan 
de door o.a. de Stichting Werk
groep De Peel voorgestelde maat
regelen. 

Bovendien was het Genootschap ver
tegenwoordigd in verschillende over
leggroepen, namelijk in het Provinciaal 
Overleg Natuur en Landschap, in het 
Dagelijks Bestuur von de Stichting Mi
lieufederatie Limburg, via de Studie
groep Onderaardse Kalksteengroeven 
in de Overleggroep Groevenbeheer 
en via de hferpetologische Studiegroep 
in de Overleggroep Poelenbeheer. 

R. G U B B E L S , secretaris 

VAN DE PENNINGMEESTER 

Bijgaand is de balans per 31 december 
1991 alsmede de exploitatierekening 
over 1990 afgedrukt zoals deze zijn 
goedgekeurd door de VB Accountants. 
De toelichting bij de stukken omvat 7 
pagina's met gedetailleerde verant
woordingen; door deze omvang wor
den zij hier niet gepubliceerd, moor zij 
zijn voor belangstellenden wel ter 
inzage. 

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

penningmeester 

ACTIVA 01-01-1990 

BALANS PER 31 DECEMBER 1990 

31-12-1990 PASSIVA 01-01-1990 31-12-1990 

I. Vlottende activa 
1.1 voorraad literatuur 200,1 374,« 

1 . Voorzieningen 
1.1 computer en randapparatuur 
1.2 publicatie 

7.000,-
10,000,-

17.000,— 

9,000,-3 
10.000,-1 

3 
19.000,—j 

2. Vorderingen op korte termijn 
2.1 nog te ontvangen subsidie 

provincie Limburg 
2.2 nog te ontvangen subsidie 

gemeente Maastricht 
2.3 debiteuren 

3. Liquide middelen 

4. Nadelige exploitatie saldi 
t/m 1989 

4.730,— 

200,— 
3.125,95 

8.055,95 

35.674,00 

662,18 

44.592,19 

11.506,22 

3.200,— 
2.722,02 

17.428,24 

19.220,71 

37.022,95 ï 

2. Schulden op korte termijn 
2.1 Vooruitontvangen contri

butie 
2.2 nog te besteden subsidie 

poelenoonleg 
2.3 vooruitontvangen publicatie 
2.4 nog te besteden subsidie 

onderzoek "Grote gele 
kwikstaart" 

2.5 crediteuren 

40,— 

4 8 5 , -
3.000,— 

24.067,19 j 

27.592,19 

44.592,19 

130,— 

3.35o!— 

2 .870 , -1 
11.672,95 

18.022,951 

37.022,95 

EXPLOITATIEREKENING 1990 

BATEN LASTEN! 

exploitatie begroting exploitatie exploitatie begroting exploitatie 
1989 1990 1990 1989 1990 1990 

1. Subsidie provincie Limburg 47.300,— 50.000,— 54.076,22 1 Drukkosten maandblad 69.144,37 66.000,— 69.096,05 
2. Subsidie gem. Maastricht 3.458,— 3.200,— 3.200,— 2 Drukkosten publicaties 12,765,56 15.700,— 37.559,23 
3. Vergoeding ruilverkeer 18.000,— 14.500,— 14.500,— 3 Verzendkosten 10.746,96 14.000,— 15.077,65 
4. Contributies en giften 31.661,81 34.000,— 33.676,60 4 Bureaukosten 7,910,57 8.000,— 8.469,18 
5. Verkopen 1 1.066,39 12.000,— 24.301,88 5 Kosten bijeenkomsten 6,509,70 7.000,— 7.717,11 
6. Overige inkomsten 1.720,70 1.000,— 1.116,88 6 Bestuur en redactie 1,168,25 3.000,— 1.685,77 
7. Subsidie, bijdragen in Publicaties —,— 10.000, - 16.000,,— 7 Overige uitgaven 1,052,67 9.000,— 4.078,20 
8. Herpetofaunafllm 1.434,— —,— 5.166,— 8 Herpetofaunafllm 1,434,— — 5.166,— 
9. Faunakartering Limburg 14.000,— —,— —,— 9 Eaunokortering Limburg 14,000,— —_ — —_— 

10. Studiedag Herpetofauna —,— —,— 2.000,— 10 Studiedag Herpetofauna —,— —,— 2.526,21 
11 Voorzieningen 

computer 2,000,— 2.000,— 2.000,— 
12 Dekking nadelig saldo 

t/m 1989 —,— —,— 662,18 
13. Batig saldo 1989 1,908,82 —,— —,— 

128.640,90 124.700,— 154.037,58 128.640,90 124.700,— 154.037,58 
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DE KUILEN VAN HORPMAAL 
F .S . V A N W E S T R E E N E N , Eckelraderweg 1, Gronsveld 

In 1989 werden een aantal onderaardse kalksteengroeven ont
dekt nabij het Belgische dorp Horpmaol (gem. Heers; prov. Lim
burg). De groeven kwamen aan het licht door instortingen die 
leidden tot omvangrijke verzakkingen van het maaiveld. Een 
tv/eetal terreinbezoeken en wat aanvullende informatie vormden 
de hier weergegeven impressie van de kuilen van Horpmaol. 

IGUTSHOVENI 

vechmaal 
• 

lOREÏEl(OERLE) 

Figuur 1. Overzicht van het beschreven gebied. Onderaardse l<ail<steengroeven zijn mef 
een ster-symboot weergegeven. De rondjes markeren voormalige terreinverzakkingen. 

Horpmaol berust op een geologisch 
verschil. De samenstelling von het kolk-
gesteente onder de velden van Horp
maol maakt dot een bouwsteenwinning 
nooit heeft kunnen plaatsvinden. Door 
instortingen in mei 1989 krijgen we een 
kijk op dot wat wel heeft plaatsgevon
den (figuur 2). 

De ontginningslaag in Horpmaol, die 
verticaal 2'/2 ä 3 m bedraagt, bevindt 
zich in het hoogste niveou von de 
kalksteenafzettingen, direct onder een 
pakket löss ter dikte von circa 1 0 m (ge
let op het glooiende landschap zal de 
lössdikte enigszins variëren). Mijn-
bouwkundig bezien op het eerste ge
zicht een griezelige zaak, en het is wel
licht daarom dat alle gangen in een 
koepelvorm zijn uitgehouwen en aldus 
een gewenste stabiliteit verkregen (fi
guur 3 en 6). Om de kalksteen te kun
nen bereiken en te exploiteren is waar
schijnlijk gebruik gemaakt von schach
ten. 
Een tweetal schachten kon worden 
waargenomen. Bij één schacht was ol
leen de schachtvulling weggezakt 
waardoor in het maaiveld een vrijwel 
onaangetaste open put viel woor te ne
men. Bij de andere had een grondver
zakking geleid tot een verticale doors
nede (figuur 4 en 5) . Zowel qua lengte 
( 1 0 m) ols diameter (1 m) bestond er 
geen verschil. Restonten van de 

Het Limburgse verspreidingsgebied 
van de onderaardse kalksteengroeven 
is beperkt tot een relatief klein en smal 
gebied tussen even ten westen van 
Tongeren en even ten oosten van Val
kenburg a/d Geul. Verder westwaarts 
in België wijken de samenstelling von 
het kolkgesteente en de ontginnings
techniek zodonig af, dot de door gele
gen groeven niet meer overeenkomen 
met het beeld van de bekende Limburg
se groeven (VAN W E S T R E E N E N , 1 9 8 8 ) . 
Het meest westelijke gangenstelsel dat 
nog overeenkomst vertoont, wordt ge
vormd door de groeven van Vechmaal 
(zie fig. 1 ) . Ondanks de korte afstond 
tussen deze en de kuilen von Horpmaol 
(hemelsbreed zo'n 4 km), ligt er een 
duidelijke grens tussen beide locaties: 
daar waar voormalige winplaotsen 
van kalk(bouw)steen overgaan in oude 
winningen von alleen losse kolk ("mer
gel ") . De grens tussen Vechmaal en 

Figuur 2. Eén van de instortingen. Het achterliggende perceel (met struik) ligt braak 
ge eerdere instortingen (foto auteur). 

vanv/e-
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MV 
L?-̂ H 
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LU 
LU 
H 
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< 

Figuur 3. 
(Gb X G/i 

W! 

Sh 

Gh 

Gb 
Schemaf/sc/ie doorsnede. Maaiveld (MV), schacht (Sd x Sh = T x 10 m), gang 
= 2 a 3 X 2V2 a 3 m), waterstand fW = 1 a V/2 m). 

alle kleurverschillen van de bodem (in 
cirkelvormig patroon; soms ook zicht
baar aan de kleur van het gev^as). Dan 
lijkt een 15 a 20 ha groot gebied te zijn 
ondermijnd door de kuilen von Horp
maol. Een put-exploitatie is ook aanne
melijk want horizontale toegangen ont
breken en niets doet vermoeden dat 
deze toch hebben bestaan. 

De omvang van het gebied geeft niet 
oon in hoeverre de ondergrond syste
matisch is ontgonnen. De indruk be
staat dot het goot om al of niet ver
spreid gelegen afzonderlijke kuilen die, 
naarmate ze elkaar benaderden, met 
elkoor werden verbonden door zoge
naamde vensters (verbindingen met 
een kleinere doorsnede don de gan
gen). Zo'n aaneenschakeling vergroot
te de veiligheid. Ook het exploitatie-
rendement zal een rol hebben ge
speeld: hoe verder het werkfront zich 
van een schacht verwijdert, des te eer
der loont het een nieuwe schacht te 
delven. Over een invloed von eigen-
doms- of gebruiksrechten op de wijze 
van exploitatie in Horpmaol is niets 
bekend. 

Gewoonlijk kan door een ondergrond
se verkenning een aantal "boven
grondse vragen" worden beant
woord. Helaas heeft een ondergronds 
bezoek moor zeer beperkt kunnen 
plaatsvinden. Enerzijds was een afda
ling tot op gangniveau erg riskant (in
stortingsgevaar), anderzijds werd de 
toegankelijkheid bemoeilijkt door 
grondwater (het woterniveou in de 

schachtvulling (kalkbrokken en stukjes 
vuursteen) (duidden op een vulling die 
waarschijnlijk tijdens de exploitatie van 
het gebied is aangebracht (afval ols 
opvulling von niet meer in bedrijf zijnde 
gedeelten). 
Hoe en waarom zulke nauwe schach
ten zijn aangelegd is niet duidelijk. Hun 
geringe diameter biedt weliswaar meer 
veiligheid bij het doorsnijden von een 
dik lösspokket, moor geeft nauwelijks 
ruimte om uitgehouwen materiaal oon 
de oppen/lokte te brengen. De aange
troffen schachten toonden ook geen 
sporen die een putwinning zouden kun
nen bevestigen. Het is echter niet uit
gesloten dat nog talrijke schachten ver
borgen liggen, waaronder ook grote
re, via welke de mergel gemakkelijk 
kon zijn afgevoerd. Zo'n veronderstel
ling lijkt zeker terecht na het in koort 
brengen von alle grondverzakkingen 
die zich in de loop der tijd hebben 
voorgedaan (dus ook vóór 1989), en 

Figuur 4. Verzakkingen in graanperceel. De in het lössprofiel aanwezige schacht is met 
lijnen gemarkeerd (foto auteur). 
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Figuur 5. Onderaan instorting figuur 4. Foto van schachteind genomen vanaf ongeveer top
niveau ingestorte gangen. Via een 'venster' (V) feon een niet ingestort gedeelte worden be
reikt (zie figuur 6) (foto auteur). 

van oudsher een dubbele betekenis) 
kunnen de groeven niet nader worden 
gedateerd. Vooralsnog zullen dorpse 
overleveringen (BVL, 1989) de ge
schiedenis blijven bepalen. 

Samenvattend mag worden gesteld 
dot, binnen het oreool von de Limburg
se onderaardse kalksteengroeven, de 
kuilen von Horpmaol meer zijn dan lou
ter een geografisch randverschijnsel. 
De aandacht voor deze groeven is tot 
nu toe beperkt gebleven tot het plaat
sen von een afrastering en bordjes 
"gevaar", "verboden toegang" en 
"verboden te storten". Hoe dat 
laatste, oon de rond von een instor-
tingsgebied, wordt opgevat is te
leurstellend: de kuilen van Horpmool 
zijn inmiddels grotendeels volgestort en 
weer aon het oog onttrokken. 

gangen bedroeg minimaal 1 m; zie ook 
figuur 3). 
De gangen zijn uitgehouwen in een 
zachte, witte tot lichtgrijze kalksteen, 
waarin hardere kalksteenknollen en 
weinig, dunne en donkere vuursteen
laagjes en verspreide vuursteenknollen 
voorkomen. Bij een geologische type
ring daarvan rijst de vraag of de 
kalksteen moet worden gerekend tot 
het Boven-Krijt of is afgezet in het Terti
air (Onder-Poleoceen: Dono-Montien?). 
Daarom een oproep aan meer deskun
dige lezers eens een geologische 
doorsnede te geven van het traject 
Heers-Horpmoal-Vechmaol. 
De winning von losse kalk voor de kolk-
bemesting (het mergelen) van akkers 
—de meest plausibele verklaring voor 
het ontstaan van de kuilen von Horp
mool- zal zijn aangevangen in het 
oostelijk van het mijngebied gelegen 
droogdol. Hierin zijn op meerdere 
plaatsen oude dogbouwgroeven woor 
te nemen. De afstond tussen deze en 
de kuilen van Horpmaol bedraagt 
slechts 200 a 250 m. Waarschijnlijk is 
de behoefte aan mergel zo groot ge
weest dot no een aanvankelijke dog-
bouwwinning de exploitatie onder
gronds is voortgezet. Een in dolwoart-
se richting aangetroffen kleine kuil (met 
een deklaag van slechts 3 m) lijkt een 
dergelijke ontwikkeling te bevestigen. 

Tot slot iets over de ouderdom von de 
groeven. De beschreven geschiedenis 
von de mergelwinning in de streek rond 
Heers en in de omgeving van Horp
maol gaat terug tot het begin von de 
16e eeuw. Vonof die tijd tot het einde 
van de 19e eeuw zijn er meerdere 
groeven in exploitatie geweest ( B R O U 

W E R S , 1965). 
Opschriften in de nabijgelegen bouw
steengroeven van Vechmool getuigen 
ook von ol 16e eeuwse activiteiten (ei
gen waarneming). Als bouwmateriaal 
hebben de kalk en kalkbouwstenen, 
vermoedelijk vanwege hun kwaliteit, 
amper enige betekenis gehad. Voor de 
bouw von kerken te Nieuwenhoven 
(St. Truiden), Engelmonshoven en 
Mielen-boven-Aalst worden reeds in 
de 16e eeuw kalk en kalkbouwstenen 
uit de veel verder weg gelegen plaat
sen Gobertonge, Hozémont en Ziehen 
gehaald (SiMENON, 1913). Het sterkt 
de gedachte dot de kuilen von Horp
mool voornamelijk in relatie staan met 
agrarische ontwikkelingen die zich na 
1500 hebben voorgedaan. Door het in 
archiefstukken niet onderscheiden van 
dog- en mijnbouw (het woord kuil heeft 
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DE AARDSTER (GEASTRUM BERKELEYI): 
EEN BIJZONDERE VONDST 
P.H. KELDERMAN, Herkenbroekerweg 23, Valkenburg 

Een vondst van een nieuwe paddestoel voor Nederland is van
daag de dag niet bepaald uitzonderlijk. 
Veel van de nieuw-ontdekte soorten kwamen mogelijk reeds in 
Nederland voor maar werden niet waargenomen of wegens ge
brek aan literatuur niet als zodanig onderkend. Toch zijn er ge
noeg die wat herkenning betreft zeker geen moeilijkheden zouden 
mogen opleveren. 
Echter door hun zeldzaam voorkomen op deze breede blijven 
deze soorten nog vaak op het „verlanglijstje" staan van be
roeps- of amateurmycologen ondanks hun speurzin. De Aardster 
(Geastrum berkeleyi) Mass. mag zeker tot deze groep gerekend 
worden, gezien zijn grillige verschijningspatroon in Europa. 

Het jaar 1989 werd gekenmerkt door 
droog en warm weer, na een winter 
die amper voor enige vorst zorgde. 
Een weertype dat voor diverse pad
destoelen, naar het schijnt, een voor
waarde is om tot fructificaties te komen 
op deze breedte. 
Van enkele Geostrum-soorten is be
kend dot deze voor warme en droge 
plaatsen een voorkeur hebben. Zo ook 
Geastrum berkeleyi. (Droog loofbos, 
warme bossages, steppen-heidebos-
sen. Zie DöRFELT 1985). 

Tijdens een van mijn speurtochten door 
het Schaelsbergbos te Valkenburg 
werd de bovenste zoom van dit bos, 
dat een noor het zuiden geëxponeerde 
helling heeft, afgezocht naar het even
tueel voorkomen van porosolzwom-
metjes (Lepiota's) die inderdaad op 
een bepaalde plaats gevonden wer
den, m.n. een mooi groepje L. for-
quignoniis 's. 
Bij het bestuderen ter plekke van deze 
groep, viel mijn oog op een drietal 
aardsterren, niet bepaald ongewoon 
hier door gekraogde aardster 
(Geastrum-triplex) hier overal wel aan
wezig was, zelfs op een plaats samen 
met tepel-oardster (Geastrum-recolli-
gens) (= corollinum (Batsch.) HolL), 
doch deze zagen er ongewoon uit 
door het zeer ruwe endoperidium (zie 
fig. 1) wat ik niet kende van de mij tot 
dusver bekende Geastrum-soorten. 

Hoewel de fam. Geastrum nu niet be
paald een onoverzichtelijke groep is, 
denkt men te snel wel even tot een 
juiste naamgeving te kunnen komen. 
Dat viel in dit geval behoorlijk tegen. 

De eerste beste tabel (JULICH, 1984) 
laat de gebruiker in feite een vrije keus 
tussen G . berkeleyi )Mass. 1 889 en G. 
pseudostriatum Hollos 1 9 0 1 . Met beide 
beschrijvingen was de vondst in over
eenstemming te brengen; niet erg be
vredigend dus. 
Met MORMAND (1986) werd het G . 
berkeleyi en deze noemt G . pseudo
striatum als synoniem. 
De tabel van GROSS, RUNGEen WlNTER-
HOF (1980) maakt het er ook niet be
paald duidelijker op; men komt hier tot 
G. pseudostriatum (= berkeleyi var. 
continetale Stonêk 1958). 
Vervolgens werd geraadpleegd 

Figuur 1. Verklaring van de in de tekst ge
bruikte V/oorden. 

a. pectinate peristoom(gerilt) 
b. gehoft 
c. apophyse 
d. peristoom 
e. endoperidium 
f. gleba(capillitium hyphen -I- sporenpul-

ver) 
g. columella 
h. pseudoparenchymlaag van het exoperi-

dium 
i. vezelige buitenlaag van het exoperi-

dium 

M I C H A E L - H E N N I G (1971). Deze geeft 
oon dat indien er een apophyse is het 
G. pseudostriatum is, zo niet dan heb
ben we te maken met G. berkeleyi; een 
kenmerk dot men meer tegenkomt. 
M I C H A E I - H E N N I G geeft verder aan dot 
het wel of niet aanwezig zijn van een 
opohyse geen absoluut kenmerk hoeft 
te zijn daar ook bij droge exemplaren 
von andere aardsterren een apophyse 
voorkomen kon. In dit macroscopisch 
kenmerk zit m.i. juist het probleem. 
Bij de vondst die zowel vers als in ge
droogde toestand goed bekeken 
werd, viel een ding duidelijk op: in ver
se toestand was er amper of niet spra
ke van een apophyse, na droging ma
nifesteerde die zich echter duidelijk. 
In welk stadia is de soort door de diver
se auteurs beschreven? 
De studie van DöRFELT (1985) geeft 
meer duidelijkheid. Deze schrijft dat al
le in de literatuur genoemde nomen 
rond G. berkeleyi niet juist zijn en 
de "verschillen" slechts overlappende 
kenmerken zijn van een en de zelfde 
soort. 
En verder: Dat het aanhouden von G. 
berkeleyi, G. pseudostriatum, G. hollosii 
etc. als zelfstandige soorten ertoe leidt 
dot bepaalde collecties óf willekeurig 
worden gedetermineerd óf indetermi-
nobel blijven. Ik neem hierbij don ook 
de vrijheid DÖRFELD in zijn opvattingen 
te volgen: berkeleyi dus. 

BESCHRIJVING VAN 
DE SOORT 

Geosfrum berkeleyi Mossee 1 889. 
Syn.: G. pseudostriatum Hollos 1901. 
G. berkeleyi Mass. var. continentale 
Stanêk 1958. 
G. Iiollosll Stanêk 1958. 

Vruchtlichamen uitgespreid 45-75 mm, 
aantal segmenten 5-7, niet hygrosco-
pisch (bij droogte de segmenten niet 
het endoperidium omsluitend), endo
peridium breed gesteeld, echter pas 
goed zichtbaar na droging, apohyse 
eveneens pos goed zichtbaar na dro
ging, oon de onderkant niet gestreept. 
Endoperidium 15-25 mm in doorsnede, 
wrottig-ruw. Peristoom pectinaot met 
16-20 rillen en sterk zelfs gerand ge
hoft, 3-6 mm breed, 3-5 mm hoog. 



N A T U U R H I S T O R I S C H MAANDBLAD 80/4 1991 73 

Pseudoparenchymlaag van het exope-
ridlum bij droging onregelmatig in
scheurend, deze relatief donker grijs
bruin. 
Endoperidium in jonge stadia beige
grijs, ouder licht grijzig-bruin; wordt 
door aanhechting van de uitgeworpen 
sporen op het ruwe oppervlak op den 
duur donker omber-bruin. Gehofte zo
ne vooral jong duidelijk lichter 
afgetekend. 
Microgegevens: Sporen (rijp) wrattig 
en vrijwel rond 4.5-5.5//m, wratten 
0.4-0.8^m, 10-14 uitsteeksels in 
omtrek. 
Copillitiumvezels 2.3-7.0//m, niet ver
takt en meest met wat incrustatie. 
(De sporen zijn vrij klein in vergelij
king met literatuur opgaven: (4.5)5-7 
(7.5)//m; copillitiumroden in lit. tot 
10.5//m bij grote exemplaren tot 
13//m.) 

Vindplaats en oekologische gegevens: 
Schaelsbergbos te Valkenburg a/d 
Geul, 10-10-'89. Op een bodem 
bestaand uit pleistocene Maasafzet
ting vermengd met wat löss; diepere 
ondergrond is Maastrichter-kalksteen. 
In bovenrand von een noor het zuiden 
geëxponeerd hellingbos, humeuze 
plaats, enigermate stikstofrijk. Onder 
Meidoorn fCrafoegus-oxyacan/haj en 
es (Fraxinus-excelsior) met als bodem
begroeiing klimop (Hederá helix). Fungi 
voorkomend in de directe nabijheid: 
Lepiota forquignonii, indirect Geastrum 
recolligens en Geastrurr) triplex. 
Materiaal in herbarium P.FH.K. onder 
nr. G-536. Verder gedeponeerd in het 
Rijksherbarium te leiden onder G. pseu-
dostriatum. (In de zomer van 1990 wer
den op de zelfde vindplaats 16 vruchtli
chamen geteld!). 

Resumé: Ondanks de wat kleinere 
sporen-maten komt de vondst zeer 
goed overeen met de in de literatuur 
onder verschillende nomen beschreven 
soort. Verwisseling zou mogelijk kun
nen zijn met G. campestre ( = pedicella-
tum Batsch. 1 783), maar dit is een klei
nere soort die hygroscopisch tot subhy-
groscopisch is en op andere stand
plaatsen voorkomt. Bovendien is het 
aantal rillen in de peristoom bij boven
genoemde soort slechts 12-15 (berke
leyi 16-20 (28 DöRFELT). Tot nu toe is 

F/guur 2. De Aardster (Geastrum berkeleyi) 

de soort onder de hier eerder genoem
de verschillende benamingen waarge
nomen in Frankrijk (als berkeleyi), 
B.R.D. fals berkeleyi v. confinenta/ej, 
D.D.R. (̂ berkeleylj, Engeland (als typus 
van berkeleyi), Denemarken (berke
leyi). Zweden (pseudostriatum), Hon
garije (hollosii -E pseudostriatum), 
Tschechoslowokije (berkeleyi v. conti.) 
en Polen? (pseudostr.?). 

DANKWOORD 

Mijn bijzondere donk goot uit noor Dr. C. Bos en 
L. Jolink te Leiden die deze vondst verifieerden, en 
Gerard Dings voor het nakijken van de tekst. 
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SAMEN V A H I N G 

Geastrum-berkeleyi, Mass. 18? 
eerst gevonden in Nederland. 

het 

Deze vondst werd gedaan in 1989 nabij 
Valkenburg a/d Geul in het zuidelijk deel 
van Linnburg. 
Mogelijk is de kombirotie warm en droog 
jaar en een vrijwel vorstvrije voorafgaande 
winter de oorzaak van de fructificatie van 
deze ook elders in Europa zeldzame soort. 
De vondstlokatie beantwoord aan de in de 
literatuur opgegeven oekologische gege
vens, n.l. een hoge zomer temperatuur, 
droog en een lage grondwaterstand en een 
relatief zuur milieu. 
Geastrum-berkeleyi kent diverse synonie
men, o.a. G. pseudostriatum, G. höllosie 
etc, die tot op heden een zelfstandig 
bestaan hebben wat tot een willekeurige 
keuze kon leiden. 
De studie van H. Dörfelt (1985) is er mede 
de oorzaak von dot er nu meer duidelijkheid 
te konstateren valt rond deze problematiek. 

SUMMARY 

GEASTRUM BERKELEYI FOUND IN THE 
NETHERLANDS 
Geastrum berkeleyi Mass 1889 was found 
in the Netherlands for the first time in 1989 
near Valkenburg oon de Geul in the sou
thern part of the Prov nee of Limburg. 
The author suggests that the combination of 
the relatively worm and dry weather of 
1989 in combination with the preceeding 
mild winter caused the fructification of this 
species, which is also rare elswhere in 
Europe. 
The location where the species was found 
agrees with the conditions known from lite
rature: a relatively high summer temperature, 
a low groundwater level and relatively acid 
soil. 
G. berkeleyi is also known as G. pseudos
triatum and G. hollosii etc. 
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HYMENOPTERA ACULEATA (BIJEN EN WESPEN) 
LANGS LIMBURGSE SPOORLUNEN 
DEEL I: BIJEN (APOIDEA) 
V. LEFEBER, Brusselsestraat 38, Maastricht 

Spoorwegterreinen stoon de laatste jaren sterk in de belangstel
ling en wel op de eerste plaats van de botanici. We kunnen hier 
verwijzen naar de publicaties van A. KOSTER, 1984, 1985 a, b en 
1987. 
Als dergelijke terreinen botanisch zo interessant zijn, ligt het voor 
de hond dot ook de bestuivers van die wilde flora, de bijen, daar 
rijkelijk aanwezig zullen zijn. En dot blijkt ook inderdaad het ge
val, al zijn er natuurlijk grote verschillen tussen het ene terrein en 
het ondere. 
Bermen, taluds en slootkanten zijn volgens Koster zeer belangrijke 
elementen, maar onderzoek naar bijen is daar uiteraard weinig 
gedaan. We moesten ons noodgedwongen beperken tot rangeer
terreinen, buiten-werkplaatsen, overboeken en dergelijke. 

Enkele van die terreinen hebben we 
frequent bezocht, andere sporadisch 
en don nog voornamelijk op het voor
komen von de Gehoornde maskerbij 
(Hylaeus cornutus), een zeldzaam bij
tje, dot eerder in dit Maandblad is 
besproken door K O S T E R (1986) en LEFE

BER (1987). 

In onderstaande tabel zijn de waarne
mingen samengevat die in de laatste 
decennia gedaan zijn op spoorterrei
nen in Limburg, aangevuld met die 
langs de vracht-spoorlijn tussen Visé en 
het Drielandenpunt bij Gemmenich 
(VG), het voormalig spoorlijntje longs 
het Bois de Preuss bij Kelmis (La Cola-

mine), het mijn-spoorlijntje van Belgisch 
Eisden naar Niel bij As in Belgisch Lim
burg en het rangeerterrein Wester
voort bij Arnhem. 
De woornemingen te Westervoort zijn 
geheel van J. S M I T (1990), die van em
placement Tienroy zijn van SiMON TFHO-

MAS (1974). 
Enkele terreinen blijken zeer soortenrijk: 
Kelmis, Bospoort (Maastricht), Simpel-
veld. Born en Westervoort. Het empla
cement Tienray is in hoofdzaak bemon
sterd op Groofwespen (Sphecidae), 
zoals in een volgende publicatie zal 
blijken. 
Enkele woornemingen die toch longs 
spoorlijnen mogelijk waren, bewijzen 
dat dergelijke langgerekte landschaps
elementen zeer waardevolle toevluchts
oorden kunnen zijn voor zeldzame soor
ten. Zorgvuldig beheer, zools dot door 
Koster uitgebreid bepleit wordt, is don 
ook uiterst belangrijk. 
Voor de bijen hebben we hier de no
menclatuur gebruikt volgens W E S T R I C H , 

(1989); voor de planten die van H E U 

KELS & VAN OOSTSTROOM (1 977). 

A' ' 6 ' 'a' ' l O ' '12' '14' 'te' '18' '20' '22'" '26' '28' '30' '32' 

Figuur J. Aartduiding 
van de onderzochte 
locaties. Voor ver
klaring en beschrij
ving zie tekst. 

KORTE TERREIN-
BESCHRIJVING (fig. 1) 

MB: Maastricht-Bospoort: in het noord
westen von de stad; schoors gebruikt 
rongeer-terrein voor goederenwagens, 
naar het noord-westen overgoond in 
een niet gebruikt enkel-spoorlijntje rich
ting Smeermaas. Grind op klei en löss, 
hier en door zandplekken. Zeer rijke 
flora, waaronder vooral de Buddleja 
davidii opvalt. Voornaamste bijen-
planten: Reseda (beide spec). Compo
s/foe (vele spec). Campanula (3 
spec), Echium vulgare, Heracleum en 
Lotus corn/cu/atus. 
M: terreinen langs het zg. Miljoenen
lijntje vonof Valkenburg tot Kerkrode 
met ols zwaartepunt het emplacement 
von Simpelveld. Dit lootste terrein is 
grotendeels bedekt met een dikke loog 
mijnsteen. Grote populatie von Kroon-
kruid (Coronilla varia), Gele kamille 
(Anthemis tindoria), Bergsteentijm (So-
tureja calamintha e.d. Belangrijke bijen-
plonten: Boslothyrus (Lathyrus sylves-



N A T U U R H I S T O R I S C H M A A N D B L A D 80/4 1991 75 

Figuur 2. Nest van 
Hylaeus communis 
Nyl. in rozetak. 

tris), Wilde peen (Doucus corotaj, He-
racleum, Rolklaver fLofus corn/cu/afusj, 
Slangekruid (Echium vulgare) e.o. KOS
TER, (1987) geeft voor dit terrein 1 13 
plontesoorten. 
ES: enkele terreintjes langs de spoorlijn 
van Eysden naar Susteren. Deze zijn al
leen bemonsterd op fiet voorkomen 
van Hylaeus cornutus, zoals in de inlei
ding vermeldt. 
Koster geeft voor fiet emplacement. 
Eysden 51 plontesoorten op, voor fiet 
grote scfiaors begroeide emplace
ment. Susteren: 36 soorten. 
BB: rangeerterrein ten veesten von 
Buchiten, ten noorden van Born, langs 
fiet Julianakanaal. Grotendeels bedekt 
met een dikke grindlaog. Rijke begroei

ing met Lotus en Echium, hier en daar 
wat Sallx en Rubus. Langs de oever 
veel Grote engelwortel (Angelica ar-
changelica.) 
KOSTER (1987) geeft slechts 33 plonte
soorten op. 
T: emplacement Tienroy. Zandterrein, 
grotendeels bedekt met grind, ook gro
te geplaveide gedeelten. Rubus en To-
nocefum zijn overheersend. In hoofdzaak 
bemonsterd op Graafwespen fSplie-
cidaej. Zie SiMON THOMAS (1974). 
W : emplacement Westervoort. Enkele 
kms langs de spoorlijn noor Winters
wijk. Rijk aan wilde planten; veel Fram
boos (Rubus Idoeusj en andere Rubus-
spec, verder Sneeuwbes (Sym-
phoricarpos albus) en Sering (Syringa) 
(o.a. S M I T , 1990). 
K: voormalig en zelfs opgebroken spoor
lijntje langs de zuidrand von het Bois de 
Preuss, 3 km ten zuiden van het Drielan
denpunt. Is in de drie laatste jaren vol
ledig volgestort met bouwafval. Alleen 
aan de zuidzijde zijn nog enkele restan
ten van de rijke wilde flora aanwezig. 
VG: enkele terreintjes langs de vracht
spoorlijn van Vise naar Gemmenich bij 
Drielandenpunt. Bezocht zijn voorna
melijk een terreintje ten zuiden von 
's Gravenvoeren en één vlok voor de 
spoortunnel naar Aken. Het eerste ter
rein is zeer droog en bedekt met 
mijnsteen; het laatste is vrij vochtig op 
de eigenlijke spoorlijn na. Bovendien is 
het laatste terrein sinds enkele jaren 
niet meer toegankelijk. 
N: brede strook grindig zand en steile 
grindwanden langs mijnspoorlijntje bij 
Niel. Hier en daar vochtige plekken 

Figuur 3. Grondnesf 
van Lasioglossum ol-
bipes F. 

met o.a. Wederik (Lyslmocliia vulga
ris). De steile wanden vormen een 
prachtig nestgelegenheid voor diverse 
Aculeaten. Ook dit terrein is bedreigd, 
omdat men no het sluiten von de mijnen 
is begonnen oon de ontgrinding von de 
omgeving. 
N.B. 
a. In de tabel zijn de aangetroffen 
soorten met een x aangeduid; de niet-
oangetroffen soorten met een -. Verder 
onderzoek is dan gewenst. 
b. Achter de genusnamen staan 
meestal 4 cijfers. Bijv. 3 (5-6-7) wil 
zeggen: er zijn op de gezamenlijke ter
reinen 3 soorten aangetroffen, terwijl 
er in Nederland 5, in België 6 en in de 
totale Benelux 7 bekend zijn. 
c. De gegevens over België (en Luxem
burg) zijn 0 .0 . ontleend oon LECLERCQ 

(1971-1985). 

NOTIT IES BIJ DE TABEL. 
1 . vliegt uitsluitend op Heggeronk (Bryonio dioica) 
2. in Nederland beperkt tot Z.-Limburg en Texel; 
vroeger ook hier en door in N. -Brobonf en op de 
Veluwe; in België alleen de O-helft. 
3. Knoutiabij; in Nederland alleen in Limburg ge
woon. Midden- en Hoog-België. 
4. zeldzame soort von onze hoge zandgronden; 
België: St.-Pietersberg en omg. Luik. O.a. op Rode 
Klaver (Trifolium protense]. 
5. vliegt uitsluitend op Bosbes-soorten fVoccinium 
spec.) 
6. vliegt bij ons bij voorkeur op Heggewikke (Vicio 
sepium). In Ned. beperkt tot Limburg en omg. 
Arnhem-Nijmegen; Hoog-België. 
7. sterk bedreigde soort; België: een tiental vind
plaatsen; overwintert als imogo: vliegt op Wilg 
(Solix spec.) 
8. in N.-Nederland sterk bedreigd; in Z.-Limburg 
en Hoog-België (nog) niet ongewoon. 
9. - ocreofo Christ, s. Worncke; vliegt op Brem 
(Sorolhomnus scopor/usj 
10. in Ned. onbekend ten N. von de lijn Moas-
tricht-Schaesberg; Hoog-België: tien vindplaat
sen. 
1 1 . cültuurvolger; graag in tuinen op harige 
Labiaten. 
12. beperkt tot Limburg en in de duinen; graag op 
Lotus; ook in België sterk bedreigd. 

Tabel I. Alphabefische iijsi van de T66 aangetroffen bijen (Apoidea) (in Nederland: 
335, België: 360, Benelux: 378). 

Andrena (Zandbijen): 41 (77- 79 - 81) 
MB M ES BB T W K VG N 

ongusfior 
borbilobris 
bicolor 
cfirysosceles 
cineraria 

clarkella 
d. progingua 
flavipes 
florea 
fucata 
fuiva 

fulvago 
fuscipes 
gravida 
haemorrhoa 
hattorfiana 

helvolo 

zie 
not. 

— X — X — X — — — 

X X X X X X X — — 

— X — X — — X X — 

_ _ _ _ _ _ - X — X 

X — — — — 

X X — X — — — X X 

X X — X — — — X — 1 . 
— X — 

- — _ X X X 

— _ _ _ _ _ X 

X X — X — X X — X 

X X — — — — — — — 3. 

_ _ _ _ _ _ X — — 
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MB M ES BB T W K VG N not. 

- - - - - X - - - 4 ; ! 

X X — X — X X — — j 

X 

— — — — — — X X — 5 . 1 
X X — — — X X X — 1 
X — — — — X X X — 
X X — — — — X X X 

_ _ _ _ _ _ X — X 

_ _ _ _ _ _ x _ x 9. Î 
_ _ _ - - - x - - 1 0 . 
_ — — — — x X X — 

X x _ _ _ x x _ — 

2 ( 3 - 5 - 5 ) 

X X - - - - - - - n . 
X X _ X — — _ _ _ 12. 

3 ( 8 - 8 - 8 ) 
X _ _ — — X X — — 
X _ _ _ _ _ _ _ _ 13. 
X X X / . - - 14. 

humilis 
intermedia 
jacobi 'M 
labialis 

/ob iota 
lapponica 
lathyri 
minutula ï 
mitis ÎÎÎ 

nigrooenea *» 
nitida I 
ovatula Í 
praecox 
próxima 

ruficrus 
saundersella 
similis 
sirohmella 
subopaca 
synadelpha 
fibialis 
vaga 
varions 
w)lfce//a 

Anthidium (Welbijen): 
moni'cofum 
puncfafum 

Anthophora (Sachembijenjfí 
acervorum "f 
furcata 

quadrimaculata 

Apis (honingbij) 

melliiera x x x x x x ) 
Bombus (Hommels) (gegevens nog onvolledig): 8 ¡22 - 22 - 22) 
horforum 
hypnorum 
lapidarius 
lucorum 
pascuorum 
pratorum 
ruderarius 
terrestris 

Ceratina (Ertsbijen): 1 ( 1 -
cyanea 

Chelostoma (Klokjesbijen) 
componu/orum 
distinclum 
flor/somne 
lutiginosum 

Coelioxys (Kegelbijen): 
inermis 
quadridenlata 
rulescens 

Colletés (Zijdebijen): 5 ( 8 
cunicularius 
doWesanus 
fod/ens 
similis 
succinctus 

Dasypoda (Pluimvoetbij) 
hirtipes 

Epeolus (Viltbijen): 
cruciger 
voriegofus 

X — — — X 

x — — — X 

X — — 

X X X — — — X X — 15. 

4 (4 - 4 - 4) 
X X X X — — — X — 
X X — _ — — — X — 16. 

X X X X — X — — — 

3 ( 8 - 1 0 - 1 0 ) 
X _ _ _ _ _ _ _ _ 17. 
X _ _ _ _ _ _ _ _ 18. 

X _ _ _ _ _ _ _ _ 19. 

- 7 - 9 ) 
_ _ _ _ _ x - _ _ 2 0 . 
X X — — X X X — — 

X _ _ _ _ ^ _ _ _ 2 1 . 
_ _ _ _ _ _ _ _ X 22. 

— X X — — — — — — 

2 (4 - 2 - 4) 
- - - - - - - - X 23. 
_ X _ _ _ _ _ _ _ 

13. vliegt bi] ons in het binnenlond op Bosondoorn 
(Slachys sylvatico): 
in de duinen op Rubussoorten; in de Belgische 
duinstrook onbekend. 
14. groog in grote tuinen op sterk-riekende [obla
ten, bijv. Nepeto; ook v̂ el op Slongekruid (Echium 
vulgare). 
15. overwintert als imago in dorre braamstengels 
(Rubus). 
16. in Ned. beperkt tot Z- en M.-Limburg; Hoog-
België; vliegt iets vroeger don de gewone C. 
camponulore. 
17. voedselparosiet bii de kleine soorten Behan-
gersbiien fMegacMej; bedreigde soort. 
18. voedselparosiet bii de grote soorten Behon-
gersbiien; bedreigd. 
19. voedselparosiet bii de Sachembiien: Anfhop-
horo furcata en A. quadrimaculata. Sterk 
bedreigd. 
20 . de enige Zijdebij die in het voorjaar vliegt, 
liefst op Kruipwilg (Salix repens} in het binnenland 
ook op Brookwilg (Salix Iragitis); in België buiten 
de duinstrook zeer zeldzoom. 
2 1 . in Ned. bekend von Waddeneilanden, omg. 
Eindhoven, Roermond en Maastricht; in België: 
Westende, Torgny, Könne; Luxemburg. 
22 . vliegt uitsluitend op Struikhei (Calluno): in Ar
dennen zeldzaam. 
23 . voedselparosiet bij de vorige. 
2 4 . vliegt op Composieten, vook massaal op Boe-
renwormkruid ffonacefum vulgare). Zie not. 6 3 
2 5 . pos in 1977 in Nederland aangetroffen en 
wel in Moostricht (Hoge Fronten) Zie LEFEBER, 
(1978) . De soort heett zich ondertussen verbreid 
over heel Z.-Limburg tot op het emplacement-
Susteren. 
2 6 . was bekend von omg. Vaols; de botste de
cennia ook op de Veluwe en in Drente; in FHoog-
België niet ongewoon. 
27 . in Nederland een tiental vindplaatsen; in Bel
gië onbekend. 
2 8 . in onze literatuur bekend als Holictus continen-
talis BLUETHGEN. 
2 9 beide soorten ziin gebonden oon Wederik
soorten (Lysimocfiia spec.j 
3 0 . in de hele Benelux een zeldzame soort. In Ne
deriond een fientol vondsten ten zuiden von de liin 
Brede-Winterswijk. 
3 1 . vliegt bii voorkeur op Boslothyrus sylvestris), 
moor ook wel op Rolklaver ftofus cornuculofusj; 
gebruikt hors bii rJe nestbouw. 
32 . vliegt bij voorkeur op Wilgenroosje (Cfiomoe-
nerion angusfifo/ium); nestelt in dood hout. 
33 . vliegt op Campanula-soorten. 
34 . vliegt op Rode ogentroost (Euphrasio odo-
ntites) 
3 5 . voedselparosiet bii Andrena barbilabris. 
3 6 . id. bij Andrena haemorrhoa. 
37. id bii A. angustior, A. b/co/or en A. cfiry-
sosceles. 
38 . id bii A. praecox 
39 . id bii A. fu/va, A. /ocob;', A. nigrooenea en A. 
nitida. 
40 . id bii de kleine Andreno's (groep /vticrondre-
naj 
4 1 . id bii A. Ilavipes 
42. id bii A. cineraria, A. jacobi, A nigrooenea en 
A. tibialis 
4 3 . id bij A. cineraria en A. vaga 
44 . id bij A. clarkella 
4 5 . id bij A. jacobi, A. nigrooenea en A. nitida. 
4 6 . id bii A. lucoto, A. lulvo, A. helvola, A. syna
delpha en A. vorions 
47 . id bii A. fuscipes; vliegen samen op Coituna 
48 . id bii kleine Lasjog/ossum-soorten. 
4 9 . id bij Andrena lulva. 
50 . id bij A. nigrooenea. 
5 1 . vliegt uitsluitend op Slongekruid (Echium 
vulgare) 
52 . vliegt bii voorkeur op Lotus, moor ook wel op 
loge gele Composieten; nestelt in verlaten 
wiingaordslokken. 
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MB M 

( 2 - 2 - 2 ) 

ES BB T W K VG N not. 

Eucera (Longhoornbijen); 
longicornis 

Halictus (Groefbijen part.) 2 (IC 
rubicundus 1 
tumulorum 

Heriades (Tronkenbij) 1 
truncorum 

Hylaeus (Prosopis) (Maskerbijert 
annularis 
brevicornis 
communis(Fig. 2) 
conlusus 
cornutus 
hyalinatus 1 
gibbus 
pktipes 
rinki 
signatus x x x x 

Losiog/ossum (Groefbijen, part.): 24 (38 - 38 - 44) 
albipes (Fig. 3) x — — — 
calceatum — x — x 
katellum _ _ _ _ 
fulvicorne — — — — 
/n/ermed/um 
laliceps 

lativentre 
leucopus _ _ _ 
/eucozonium — x — 
leucahaenum — . x — 
n)alachurum — x — 
minutissimum — — —• 
mor/O — X X 
nitidulum — — x 
parvulum _ _ _ 

- 1 
X 

1 - 1 
X 

1) 
X 

X X — X — X — — — 

X X X X — X X X — 

11 (22 23 25) 
X X X 

X — X X — — X — X 

X X — X — X X — X 

X X X — — — — X — 
X X X X — -- — X — 
X X X X —• 

X X 

X 
X 

X X —• 

X - - X - - -

X — — 

pauxittum 
c. perkinsi 
punctatissimum 
Quadrinolatulum — — — 
ruiitarse _ _ _ 
semilucens _ _ _ 

sexsfrigofum _ _ _ 
villosulum — X — 
zonulum — x — 

Macropis (Slobkousbijen): 2 (2 - 2 - 2) 
fulvipes _ _ _ 
labiata _ _ _ 

/vlegochile (Befiongersbijen): 6 ( 1 2 - 15 - 15) 
alpicola 
centuncularis x 
ericetorum x 
lapponica — 
versicolor (Fig. 4) — 
willughbiella x 

Melitta (Dikpootbijen): 2 (4 - 4 - 4) 
haemorrhoidalis x 
tricincta x — 

Nomodo (Wespbijen): 16 ¡43 - 49 - 50) 
atboguttata — — 
bifida X X 
(abriciana x x 
ferruginata — — 
floyo x 

- 26. 

- 27. 

— — X 

flavoguttata 
fucata 

— — — — X 

28. 

- - 30. 

X 
- 31. 
? 32. 

33. 
34. 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

40. 
41. 

53. nestelt in braamstengels (Rubus spec.) 
54. vliegt uitsluitend op Lolus; dit in tegenstelling 
tot de nouwverwonte O. odunco (not. 52). Hoog-
België, Z.-Limburg tot bii Roermond; sterk be
dreigd. 
55. leggen hun eities in hommelnesten; maken dus 
zelf geen nest. 
56. voedselparosiet bii Bombus hortorum en ß. ru-
derofus (Tuinhommels) 
57. id. bij B. lucorum (Veldhommel) 
58. id. bij B. poscuorum (Akkerhommel) 
59. id. bij B. pralorum (Weidehommel) 
60. id. bij B. terrestris (Aordhommel) 
61 . de soorten von dit genus treden op als voed-
selporosiet bij de Groefbiien (Ho)icfus en tosio-
g/ossum), soms bij Andreno. 
De soorten zijn niet eenvoudig te determineren. 
62. in onze literatuur bekend als S. lasciatus 
HÄGENS. 
63. parasiet bij Los/og/ossum mo/ochurum, [. col-
cealum e.a. 
64. id bii l^eriodes truncorum (zie not. 24) 
65. id bii Osm/o c/oviventns, O. coerulescerts en O. 
/eucome/ono (zie o.a. not 53) 
66. id bii Osm;a leo/ono en Anth;d/um monicatum 
(zie not. 1 1) 
67. id. bij Osmio odunco (not. 51) en A. monico-
fum (not. 11) 

Genera, die op deze terreinen (nog) niet 
zijn aangetroffen; 

Ammobafes 
Biasles 
D/oxys 
Dufoureo 
Epeo/o/des 
Rophites 
Systropha 
Thyreus 
Tracf\usa 
Xylocopa 

-1) 
-4) 
-1) 
-2) 

Figuur 4. Nest van 
Megochile versicolor 
Sm. in distelsfengel. 

CONCLUSIE 

De longgerekte en weinig-betreden 
spoorterreinen, die bovendien door 



78 80/4 1991 N A T U U R H I S T O R I S C H MAANDBLAD 

MB M ES BB T W K VG N not. 

goodeniana — — — — — — x — — 42. 
lalhburiana _ _ _ _ _ _ _ x _ _ 43. 
leucophthalma _ _ _ — _ _ x — — 44. 

marshammella x — — — — x — x — 54. 
panzeri — _ _ _ _ _ x — — 46. 
rufipes _ _ _ _ _ _ _ _ x 47. 
sheppardana — x — — — x x — — 48. 
signata . — — — — — x x — — 49. 

succinda (fulvicomis) x — — — — x x — x 50. 

Osmio (Metselbijen): 9 (19 - 22 - 25) 
adunco x — x _ _ _ _ _ — 5 1 . 
aurulenta — x _ _ _ _ _ _ _ 52. 
c/aviven(ris x x — — — — x x — 
coerulescens x _ _ _ _ _ _ _ _ 
cornuio x _ _ _ _ _ — _ _ 

fulviventris x x — x — x — — — 
leucowelana (Fig. 5) x — — — — — — — — 53. 
rovouxi — X — X — — X X — 54. 
rufo X X — X — X — — — 

Panurgus (Roetbijen): 2 (2 - 3 - 3) 
calcaraius x — — — — — x — — 
banksianus x — — x _ — — _ _ 

Prosopis zie Hylaes 

Psithyws (Koekoekshommels): 5 (7 - 7 - 7) 55. 
(gegevens onvolledig) 

borbutellus _ _ _ _ _ _ x — — 56. 
bo/iemi'cus — — — — — — x — — 57. 
compestris — x _ _ _ x — — — 58. 
sylvestris x — — — — — x x — 59. 
vestods X — — — — X X — X 60. 

Sphecodes (Woekerbijen): 10 (19 - 19 - 19) 6 1 . 
(gegevens onvolledig) 

crossus X — — — — — X — — 
ephippius X — — — — — X — — 
ferrug/nofus — x _ _ _ _ _ _ _ 
geoffrellus — x — — — x x — — 62. 
gibbus — X — X — — X — — 

longulus x — — x — — x — — 
miniatus — — — — — — x — — 
moni/icorn/s — x — — — x x — x 63. 
pellucides _ _ _ _ _ _ x — — 
puncliceps _ _ _ _ — — x — — 

Stelis (Zwarte koekoeksbijen): 4 (7 - 8- 8) 
breviuscula x x — — — — — — — 64. 
ornatula x _ _ _ _ _ _ _ _ 65. 
ptiaeoptera x _ _ _ — _ _ _ _ 66. 
punctu/afiss/mo x _ _ _ _ _ _ _ _ 67. 

hun grondeigenschappen nogal afwij
ken van wat we in Nederland gewend 
zijn (grind; mijnsteen), blijken een be
langrijk toevluchtsoord voor een reeks 
van bedreigde soorten: Andrena fulva
go, A. intermedia, A. proxima, A. similis 
en A. mitis; Anttiidium punctatum; Che-
lostoma distinctum; Colletés similis; Hy
laeus cornutus; Macrapis fulvipes; 
Osmia ravouxi; Stelis pbaeoplera en S. 
punctu/atissimo. 

SUMMARY 

HYMENOPTERA ACULEATA (BEES AND 
WASPS) ALONG RAILWAYS IN LIMBURG. 

PART I: BEES (APOIDEA) 

A survey is given of the presence of bees 
(Apoideoj on terrains along some railways 
in the province of Limburg (Netherlands) 
and in the province of Limburg (Belgium) and 
Liege (Belgium). 

These stony grounds seem to be an impor
tant refuge for threotend species: Andrena 
fulvogo, A. intermedia, A. proxima, A. similis 
and A. mitis; Anthidium punctatum; Chelasto-
ma distinctum; Colletés similis; fiylaeus cornu
tus; Macropis fulvipes; Osmia ravouxi; Stelis 
phaeoptera and S. punctu/afissima. 

Figuur 5. Nest van 
Osmia leucomelana 
K. in braamstengei. 
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MOSLAAG EN BEHEER IN DE 
LIMBURGSE KALKGRASLANDEN 
BART VAN TOOREN* , BAUDEWIJN ODÉ & HE INJO DURING, 
Vakgroep Botanische Oecologie & Evolutiebiologie, Lange Nieuwstroat 106, 3512 PN Utrecht. 
*: huidig odres: Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten, Noordereinde 60, 1243 JJ, 's Graveland 

De Vakgroep Botanische Oecologie van de Rijksuniversiteit 
Utrecht doet al vele jaren onderzoek in de Limburgse kalkgraslan-
den. Hierbij wordt ook regelmatig speciaal aandacht besteed aan 
de moslaag. Een eerste verslag hierover in het Natuurhistorisch 
Maandblad werd gedaan in 1984 ( V A N T O O R E N et al., 1984). 
Het betrof een bijdrage over de invloed van de moslaag op kie
ming en vestiging van hogere planten. In deze bijdrage wordt in
gegaan op een aantal andere aspecten van de moslaag in kalk-
graslanden. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de mo
gelijkheden voor behoud en regeneratie van kalkgraslanden met 
soortenrijke mosvegetaties. 

SOORTENSAMENSTELLING 
Al lange tijd is bekend dat de Limburg
se kalkgraslanden zeer rijk zijn aan 
mossoorten ( B A R K M A N , 1953). Een re
cent uitgevoerde inventarisatie (ODÉ, 
1988) heeft loten zien dot dit ook thans 
nog het geval is. Zelfs werden er tij
dens het onderzoek enkele nog niet 
eerder in Nederland waargenomen 
soorten aangetroffen. Onlangs is in dit 
tijdschrift een overzicht gegeven von 
het huidige voorkomen van een aantal 
von de meest bijzondere soorten (ODÉ 
& D Ü R I N G , 1988). Deze inventarisatie 
had betrekking op 23 kalkgraslanden 
en kolkgraslandrestanten, waarvan er 
één vlok over de grens in Duitsland was 
gelegen en twee net over de grens met 
België (figuur 1). In de 23 onderzochte 
terreinen werden 122 mossoorten ge
vonden (ODÉ, 1988): 34 sloopmos-
sen, 78 topkapselmossen en 10 lever
mossen (4 soorten uitsluitend in België 
of Duitsland). Ondanks hun geringere 
soortenaantal domineren de sloopmos-
sen vrijwel overal in de mosvegetaties 
en komen alleen op open plaatsen veel 
topkapselmossen voor. De meest voor
komende slaapmossen zijn: Cailiergo-
nella cuspidata, Brachythecium rufobu-
lum, Campylium chrysophyllum, Eurhyn-
chium hians, Ctenidium molluscum, Ho-
malothecium lutescens, en soms Pseu-
doscleropodium purum. De enige top
kapselmossen die locaal in dichte mat
jes voorkomen zijn Weissia controver-
sa, Fissidens taxifolius en F. cristatus. 
Opvallend is dot slechts een deel van 
de voorkomende mossoorten karakte

ristiek voor kalkgraslanden is. Met na
me onder de slaapmossen zijn veel van 
de voorkomende soorten zeer alge
meen in Nederland, in zeer uiteenlo
pende milieu's. Het is in dit verband il
lustratief dot Calliergoneila cuspidata 
niet alleen één van de belangrijkste 
mossoorten van de kalkgraslanden is 
moor tevens veel voorkomt in natte 
hooilanden, moerassen etc. Een goede 
verklaring voor dit verschijnsel is niet 
bekend. De in Nederlands verband 
zeldzame soorten in de kalkgraslanden 

behoren vooral tot de kleinere topkap
selmossen (figuur 2). 
Er is bij de mossen sprake von een ster
ke achteruitgang ten opzichte van de 
door B A R K M A N (1953) beschreven 
soortenrijkdom. Deze achteruitgang 
betreft vooral de kleinere topkapsel
mossen moor ook soorten als Ditrichum 
flexicaule en Homo/offiecium lutescens. 
De voornaamste reden voor deze ach
teruitgang is de verandering in het be
heer von kalkgraslanden ( D U R I N G & 

WILLEMS, 1986). Een deel van de kalk
graslanden is na het stoppen van de 
begrazing door middel van schaaps
kudden in de eerste helft von deze 
eeuw gedurende geruime tijd ven/voor-
loosd. De daardoor optredende verrui
ging van de vegetatie of de opslag van 
struweel en bos is voor veel soorten fu
nest geweest. Een deel van de kenmer
kende kalkgroslondmossen, o.a. Pleu-
rochaete squarrosa, Encalypta vulgaris 
en E. streptocarpa, is echter eveneens 
grotendeels verdwenen op de nu nog 
aanwezige en al zeer long beheerde 
kalkgraslanden. Ook korstmossen zijn 
vrijwel geheel van deze kolkgroslan-

Figuur ï. Ligging van 
de 23 in 1984-1986 
onderzochte kalkgras
landen. 1 = Kanner-
hei; 2 = Poppelmon-
dedal; 3 = Zure Dries; 
4 = Bemelerberg; 5 = 
Hoefijzer; 6 = Wolfs
kop; 7 = Schiepers-
berg; 8 = Gerendal I; 
9 = Gerendal II 
(Laamhei); 10 = Berg-
hofweide (deel SBB); 
11 = Wylrer-akkers; 
12 = spoorweginsni;'-
ding Eys; 13 = Vra-
kelberg; 14 = Kar-
straat; 15 = berm 
Vrakelbergerweg; 16 
= Eys; 17 = Kunder-
berg; 18 = We/ter-
berg; 19 = Kruisberg; 
20=Wilkensberg (Me-
laten); 21 = Thier de 
Lanaye; 22 = spoor
wegtunnel Wonck; 23 
= onderrand Eyser-
bos. 
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(4) 

(3) 

(1) 

(5) 

den verdwenen. Het dichter worden 
van de vegetatie, onder ondere door 
toenemende dominantie von Gevinde 
Kortsteel (BOBBINK, 1988) ten gevolge 
van luchtverontreiniging is hiervan ver
moedelijk de oorzaak. Ook resulteert 
het gevoerde moaibeheer in het ver
dwijnen von de voor begrozing zo ka
rakteristieke open plekjes in de vegeta
tie. Ook directe schade von luchtver
ontreiniging, met nome SO2, kon de 
achteruitgong von mossen en korstmos
sen veroorzaken. 
Er zijn tot slot ook soorten, o.a. Ditri-
chum flexicaule, waarvoor het verdwij
nen niet alleen op deze wijze verklaard 
kon worden. Deze soorten hebben in 
oecologie veel gemeen met bijv. Por-
nassio, een soort die eveneens vrijwel 
uit de kolkgraslanden verdwenen is 
(WILLEMS, 1982). Het verdwijnen van 
de schrale, mindere kalkrijke plaatsen is 
hiervoor wellicht de oorzaak. 

BEHEER 

De kolkgraslanden verschillen onder
ling sterk in soortensamenstelling en 

(2) 

(6) 

Figuur 2 . Didymo-
don acutus (Brid.) 
Saito, getekend naar 
materiaal van de 
spoorweginsnijding bij 
Eys (november 1984). 
Verklaring (tussen 
haakjes de lengte van 
het maatstreepje): 1 
= habitus (1 mm); 2 
= habitus van stengel
topje (1 mm); 3 = on
derzijde blad (0.1 
mm); 4 = dwarsdoor
snede blad (lOfjm); 5 
= bladrand (10 firn): 
6 = ventrale nerfcel
len (10 /jm). Tekening 
B. Odé. 

soortenrijkdom. De soortenrijkste hellin
gen zijn Bemelerberg, Kunderberg, 
Vrokelberg, de Loomhei in het Geren
dal, de Wylrer-okkers en de Berghof-
weide. De Bemelerberg spant de kroon 
met ca 60 soorten. Het aantal soorten 
mos lijkt in de eerste plaats te worden 
bepaold door de grootte van het ter
rein (r = 0 . 6 1 , P<0 .01 ) , al is dot niet 
met zekerheid te zeggen door de 
"grote" kolkgraslanden tevens alle
maal beheerd worden (figuur 3). Het is 
moeilijk om verbanden te leggen tussen 
soortenrijkdom en milieufoktoren. De 
diverse kolkgraslanden hebben immers 
alle een zeer verschillende beheersge-
schiedenis terwijl ook bijv. bodem en 
expositie sterk verschillen. Figuur 3 
geeft echter wel duidelijk aan dat de 
begraasde of de al geruime tijd ge
maaide hellingen de meest soortenrijke 
hellingen zijn. Uitgesproken arm oon 
soorten zijn de hellingen die ten tijde 
van de inventarisatie ol lange tijd niet 
beheerd waren geweest of gebrand 
werden. Deze laatste beheersvorm 
werd trouwens slechts op 3 hellingen 
aangetroffen, waarvan twee in naburig 
België zijn gelegen. 

Een duidelijk voorbeeld von de ver
schillen tussen een mooi- en een begra-
zingsbeheer was aanwezig op de 
Loomhei, een kolkgroslond in het Ge
rendal. Deze helling werd tot 1979 in
tegraal gemaaid maar sindsdien werd 
de helft begraasd door schopen. Dit 
resulteerde in het begraasde deel in 
korte tijd in een zeer open vegetatie 
met een toename von de soortenrijk
dom in de moslaog (tabel 1). Deze toe
name betrof in de eerste plaats het 
aantal topkopselmossen. Ook volt op 
dot levermossen vrijwel beperkt zijn tot 
het gemoaide deel von de helling en 
dot het aantal slaapmossen niet sterk 
beïnvloed lijkt te worden door het be
heer. Buiten de opnamen wos in het 
begroosde deel een toename van zeer 
zeldzame topkopselmossen ols Ephe-
merum recurvifolium, Leptobarbula ben-
co en Seligeria calcárea woor te ne
men. Beide laatste soorten komen voor 
op kleine steentjes. Deze werden bij 
het instellen van de begrozing weer 

Tabel I. Frequentie van de mossen in 20 
opnamen (25 x 25 cm) in het begraasde 
(A) en van 20 opnamen in het gemaaide 
deel (B) van de Laamhei in november 
1984 (naar SPOOREN, 1988). 

Slaapmossen: A B 
Eurhynchium hians 18 6 
Plagiomnium affine 5 2 
Eurhynchium striotum 3 — 
Thuidium tamoriscinum 2 — 
Ctenidium molluscum 20 13 
Brachythecium rutabulum 1 — 
Brochythecium velutinum 1 — 
Rhynchostegiello pumilum 1 — 
Rhynchostegium megapol. 1 — 
Rhytidiadelphus triq. — 4 
Plagiomnium rostrotum 2 6 
Calliergonella cuspidato 18 20 
Pseudoscieropodium purum 12 13 
Plagiomnium undulatum 13 16 
Rhytidiadelphus squarr. 1 13 
Campylium chrysophyllum 2 5 
Eurhynchium schleichen — 1 

Topfeopse/mossen: A B 
Fissidens toxifolius 17 15 
Fissidens cristatus 8 3 
Bryum rubens 5 — 
Barbula unguiculoto 4 — 
Didymodon fallax 2 — 
Barbula convoluto 2 — 
Anisothecium varium 2 — 
Anisothecium schreber 1 — 
Leptobarbula berica 2 — 
Bryum bicolor 1 — 

Ephemerum recurvifolium — 1 

Levermossen: A B 
Lophocolea bidentata 1 6 
Lophocolea minor — 1 
Aneura pinguis — 2 

1. 



NATUURHISTORISCH MAANDBLAD 80/4 1991 81 

blootgesteld oon het licht waardoor 
vestiging van mossen op de steentjes 
mogelijk werd. Deze waarnemingen 
zijn in overeenstemming met het alge
mene beeld dot kleine topkapselmos
sen vooral voorkomen op bijv. door 
begrazing gecreëerde open plekken in 
de vegetatie. Levermossen daarente
gen prefereren veelal vochtige plaat
sen en deze zijn vooral te vinden op 
gemaaide hellingen. Hier volt ook in de 
zomer door de hoge vegetatie scha
duw op de bodem. 
Helaas is het voorheen begraasde 
deel van de Laamhei de laatste 3 joor 
nauwelijks begraasd (en wel ge
maaid). De ontstane verschillen zijn 
daardoor al weer deels teniet gedaan. 
Een open structuur van de vegetatie 
wordt niet alleen verkregen door be
grazing. Vroeger werd deze ook door 
jaarlijks te maaien in stond gehouden. 
De stikstofdepositie bevordert de groei 
van met name Gevinde kortsteel waar
door de vegetatie hoger en dichter 
wordt ( B O B B I N K , 1988). In proeven om 
door het twee of zelfs vier mooi maaien 
van de vegetatie of door het eerder in 
het jaar maaien dit effekt tegen te gaan 
trad don ook een verhoging van de 
soortenrijkdom van de moslaag op 
( V A N T O O R E N et al., in prep.). 
Zoals gezegd behoren de in Neder
lands verband zeldzame soorten in de 
kalkgraslanden vooral tot de kleinere 
topkapselmossen. Een deel daarvan 
komt uitsluitend voor op kleine kalk
steentjes in de kalkgraslanden, een 
vroeger wellicht over het hoofd gezien 
milieu. De mossen op steentjes, o.a. 
soorten von het geslacht Seligerla zijn 
overigens in hun voorkomen vrijwel be
perkt tot het Kunraders en Gulpens krijt 
en daarmee vooral tot de oostelijker in 
Zuid-Limburg gelegen kalkgraslanden. 
Door de ondiepe bodem in kalk
graslanden behoren er veel kalkstenen 
te liggen. Om een maaibeheer moge
lijk te maken zijn de grotere stenen ech
ter verwijderd. Op de Vrokelberg lig
gen ze nu nog op hoopjes langs de 
rand von het terrein. Met het verdwij
nen von de stenen uit de graslanden is 
een belangrijk milieu voor mossen en 
korstmossen vrijwel geheel verloren ge
gaan. Bovendien bevonden zich onder 
die stenen veel mieren en andere 
insekten. 

Een onder belangrijk milieu voor de 
kleinere topkapselmossen wordt ge
vormd door mierebulten. Met name op 
de topjes van veriaten bulten kunnen 
veel soorten voorkomen. Het is duide
lijk dot in gemaaide kalkgraslanden de 
vorming van grote mierebulten vrijwel 
onmogelijk is. 

Figuur 3. Hef aantal 
soorten mos in relatie 
tot het onderzochte 
oppervlak van de 
kalkgraslanden en 
hun beheer. • = 
geen actief beheer; 
A = branden; O = 
sinds enkele jaren ge
maaid, daarvoor lan
ge tijd geen actief be
heer; 9 = maaien 
sinds minstens 15 jaar; 
T = begrazing sinds 
minimaal enkele ja
ren. 
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REGENERATIE VAN 
MOSRIJKE KALKGRASLANDEN 
Op de Laamhei bleken na het instellen 
von begrazing in plaats von maaien 
veel soorten zich snel uit te breiden. 
Ook op de Bemelerberg was na het in 
begrazing nemen van de gedurende 
lange tijd verwaarloosde helling sprake 
von een sterke toename van het aantal 
mossoorten op de helling. Hoe is de 
snelle vestiging van mossen no een ver
andering van beheer te verklaren en 
biedt dit perspectieven bij pogingen tot 
regeneratie van de oorspronkelijke 
moslaag van kalkgraslanden? 
W e mogen aannemen dot op het be
graasde deel van de Laamhei en ook 
op de Bemelerberg de "plotseling op
gedoken" soorten in feite nog wel aan
wezig waren, zij het maar op een enkel 
plekje of alleen als bijv. sporen of tu-
bers (broedlichamen) in de grond. On
derzoek naar de aanwezigheid van 
deze "diasporen" in de grond loot 
zien dat de soortenrijkdom onder
gronds soms aanzienlijk is, zelfs in cul
tuurgraslanden in het Gerendal (Du-
RiNG & T E R H O R S T , 1983; V A N T O O R E N & 

DURlNG, 1988). Er bestaan grote ver
schillen tussen de soortensamenstelling 
boven- en ondergronds. In het alge
meen is bovengronds vaak sprake von 
een dominantie van slaapmossen en 
ondergronds van sporen en tubers von 
topkapselmossen. Dit wordt veroor
zaakt doordat topkapselmossen veel 
vaker sporuleren en ook vaker tubers 
en andere broedlichamen vormen don 
slaapmossen. 

1.0 1.5 2.0 
Oppervlakte in ha 

2.5 3.0 

Een nadere analyse naar de mogelijk
heden voor regeneratie van de 
moslaag is in 1986 verricht op een 
kalkgraslandhelling bij Eys. Op de be
treffende helling (zie HiLLEGERS & KOK-
KELMANS, 1984) werd sinds 1960 geen 
beheer meer uitgevoerd. Een deel 
wordt echter sinds 1980 weer ge
maaid, de eerste jaren zelfs meerdere 
molen per joor. Het naastgelegen deel 
is nog steeds verwoorioosd. Het ge
maaide deel is weer een soortenrijk 
kalkgraslond, het onbeheerde deel 
bestaat uit een dichte en zeer soorten-
arme grasmat. De uitgangssituatie voor 
de mossen op deze helling, te zien op 
het onbeheerde deel, is dat er boven
gronds vrijwel geen mossen aanwezig 
zijn. Uitsluitend op mierebulten en an
dere kale plekjes werd wat mos aange
troffen, zij het al met ol toch nog 16 
soorten. Ook ondergronds werden 
slechts 1 1 soorten aangetroffen (tabel 
II). Op de gemaaide helling is het aan
tal soorten 5 jaar no het in beheer ne
men bijna verdubbeld ten opzichte van 
het onbeheerde deel. Opvallend in de 
soortenlijst is dat het vrijwel allemaal 
algemene soorten betreft die ook in de 
buurt van het kalkgraslond te vinden 
zijn. Immigratie was dus niet al te moei
lijk. Er zijn slechts twee minder algeme
ne soorten bij (Encalypta streptocarpa 
en Bryoerythrophyllum recurvirostre) 
maar we betwijfelen of de sporen over 
grote afstand moeten zijn aangevoerd. 
Er is geen enkele zeldzame soort ge
vonden die in de omgeving zeker niet 
aanwezig was. Dit is een eerste aan
wijzing dot immigratie een beperkende 
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factor is want olie ol veel langer be
heerde kolkgraslanden herbergen wel 
diverse zeldzaamheden. Nog opmer
kelijker is dot er vrijwel geen slaapmos
sen aangetroffen zijn. Ook bijv. de 
zeer algemene Calliergonella cuspidata 
ontbreekt. Dit is ongetwijfeld te wijten 
oon het feit dot slaapmossen veel min
der sporen vormen. Dit geeft oon dot 
voor slaapmossen de verspreiding een 
serieus probleem is. De resultoten voor 
deze helling worden bevestigd door 
de soortensomenstelling von de Wylrer 
Akkers, eveneens een geregenereerd 
soortenrijk (kalk)grasland ( H E N N E K E N S 

et ai, 1983). Op deze voormalige ak
ker ontwikkelt zich sinds 1963 een 
soortenrijke vegetatie met veel voor 
kolkgraslanden korokteristieke hogere 
pionten. Ook de mosloag is zeer soor
tenrijk moor bijzondere mossoorten zijn 
er tot op heden nauwelijks aangetrof
fen in tegenstelling tot op alle andere 
kolkgroslonden von deze grootte. Het 
betekent dot er voor de geheel of vrij
wel verdwenen sloopmossen van de 
kolkgraslanden, bijv. Eniodon concinnus 
en Thuidium abietinum, maar zeer wei
nig hoop op hervestiging is. In feite 
geldt dit waarschijnlijk ook voor de 
zeldzame topkopselmossen. In de on
dergrondse diasporenvoorraad von di
verse kalkgroslonden zijn regelmatig 
topkopselmossen aangetroffen die bo
vengronds ontbraken moor dit betrof 
altijd in Nederland algemene soorten. 
Bij onderzoek in Engelse kolkgraslan
den ( C O R N I S H , 1954) bleek dot een 
aontol mossoorten uitsluitend in zeer 
oude kalkgroslonden voorkwam. Dit 
suggereert eveneens dot de versprei
ding een beperkende factor kon zijn. 
De conclusie is dot we terugkeer of uit
breiding van veel (vrijwel) verdwenen 
soorten nauwelijks kunnen verwachten. 
Dit is een opmerkelijke conclusie want 
veelol wordt aangenomen dot voor 
mossen, met hun vook zeer lichte spo
ren, het ofleggen von grote afstonden 
door de lucht geen probleem is. Ge
vreesd moet worden dat dit voor de 
meeste soorten echter zeker niet het 
gevol is, zeker niet voor de soorten met 
zwoordere sporen en ol helemaal niet 
voor de pleurocorpe soorten die 
slechts zelden sporen produceren. De 
huidige luchtverontreiniging maakt de 
kans op vestiging alleen nog maar klei
ner. Deze zorgt niet alleen op veel 
plootsen voor een dichtere vegetatie 
moor mogelijk eveneens voor verande
ringen in de bovenste bodemlagen die 
kieming en vestiging van mossen be
moeilijkt. 

Anderzijds bewijzen recente vondsten 
van uiterst zeldzame mossoorten in de 

Tabel II. De mosvegetafie in 
1986/1987 in een verwaarloosd kolk
groslond te Eys. 1 = diasporen in de bo
dem van het verwaarloosde deel; 2 = 
bovengronds voorfeomend in verwaar
loosde deel; 3 = soorten in naastgele
gen beheerde kalkgrasland; 
f-l-j = planten niet tot op soort te deter
mineren maar waarschijnlijk betreft het 
de genoemde soort; P = pleurocarp. 
De aanwezigheid van diasporen is on
derzocht door 16 grondmonsters uit te 
steken en in een klimaatkast uit te sprei
den in vochtige gehouden bakjes. De 
opkomende mossen werden na ca 3 
maanden gedetermineerd. 

1 2 3 
totaal aantal taxa 11 16 29 

Leptobryum pyriforme + 
Rhynchostegium muralis P 
Bryum rubens -1- -t- + 
Weissla longifolia (+) (+) + 
Pottia davalliana (+) (+) -^• 

Phascum cuspidatum (+) -1- -(-
Barbula ungulculata -H -H -t-
Eurhynchium hians -1- -H + P 
Bryum capillare -1- -1- P 

klinggraeffi -1- + 
Fissidens cristatus + + 

taxifolius + 
Barbula convoluto -f- -1-
Bryum argenteum + -1-

bicolor -t- + 
Funaria hygrometrica 4- -1-
Leptobarbula berico -(- -1-
Amblystegium serpens -1- P 
Brachythecium rutabulum + + P 

salebrosum P 
Homolothecium lutescens P 
Rhynchostegiello tenella + P 
Ceratodon purpureus -1-
Bryoerythrophyllum ree. -1-
Tortula muralis 4-

Pottia bnceolata 4-
Bryum ruderale 

violaceum -f 
Didymodon fallax 4-

Encolypto streptocorpo -1-

Plagiomnium affine -1-

IJsselmeerpolders en op platen in het 
Veerse Meer dot luchttransport toch 
wel een rol kan spelen. Dit hoeft echter 
niet even sterk voor kolkgraslanden te 
spelen. Het nog ontbreken van een 
gestabiliseerd milieu in deze nieuwe 
milieu's zou kunnen betekenen dat ook 
allerlei bodemorgonismen (bocteriën, 
founo etc.) nog ontbreken waardoor er 
"niet thuishorende" soorten een grote
re kans hebben om zich te vestigen don 
in een uitgekristalliseerd milieu als een 
kalkgrasland ( D U R I N G & V A N T O O R E N , 

1987). Door komt bij dat in de relatief 
grote oppervlakten van de nieuwe pla

ten en polders de kans op vestiging per 
definitie ook groter is dan in de kleine 
kalkgraslandrestontjes. 
Op een symposium in Maastricht in 
1983 over kalkgroslonden is diverse 
molen gewezen op het grote belang 
van bijv. bermen en steilkanten in Lim
burg. In een kleinschalig londschop als 
dot in Zuid-Limburg kunnen deze on
derdelen van de "oecologische in
frastructuur" van groot belang zijn om 
de soortenrijkdom in (te ontwikkelen) 
kalkgroslonden te behouden of te ver
groten, niet alleen von hogere planten 
maar ook von insekten. Ook voor mos
sen lijkt dit heel belangrijk te zijn! Zo is 
één van de in Zuid-Limburg zeer zeld
zame kolkgroslandmossen, (Seligeria 
calcárea), o.a. in een berm aangetrof
fen. Goed onderhouden bermen fun
geren niet olleen als "stepping stone" 
moor ook als refugium! 

TOT SLOT 

Van alle Nederlandse mossoorten kan 
ruim 2 0 % op de co 20 ha kolkgroslond 
in Zuid-Limburg worden oongetroffen. 
Hierbij zijn tevens een aantal soorten 
die in hun voorkomen in Nederland be
perkt zijn tot slechts één of enkele van 
deze kalkgroslonden. Dit geeft de rijk
dom van de mosloog in de kolkgraslan
den voldoende oon. De karakteristieke 
en zeldzame mossoorten van de kalk
groslonden vinden we vrijwel zonder 
uitzondering op de open, kale plekjes 
in de vegetatie. Deze soorten komen 
maximaal voor bij een begrozings-
beheer. 
De mosloog heett een duidelijke in
vloed op andere componenten in het 
oecosysteem door de invloed op de 
kringloop von voedingsstoffen, het 
transport von zood, de kieming en 
vestiging van hogere pionten. Het is 
ongewenst om een zeer dicht en hoog 
mostapijt te hebben zoals dot tot 10 
jaar geleden op enkele noordhellingen 
oowezig wos. Hier zal de kieming van 
diverse soorten hogere planten ernstig 
belemmerd worden (VAN ToOREN et 
al., 1 9 8 4 ) . Op warme en droge zuid-
hellingen is de biomassa gering, ol is 
de soortenrijkdom zeer hoog. Ook hier 
is variatie in dichtheid wellicht echter 
van groot belang omdat bijv. kiemplan-
ten hier waarschijnlijk veel gevoeliger 
zijn voor verschillen in lucht- en bodem
vochtigheid don op de van nature veel 
vochtiger noordhelling. Kleine verschil
len in vochtigheid kunnen hier al grote 
gevolgen hebben! 
Een in dichtheid en structuur gevarieer
de mosvegetatie lijkt doorom niet ol-
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leen uit het oogpunt von soortenrijkdom 
van de moslaog gewenst, maar ook 
ten behoeve van een zo gevarieerd 
mogelijke kruidloog. Een zeer geva
rieerde structuur van de mosloog lijkt 
het het beste gewaarborgd te zijn met 
een begrazingsbeheer. Op de Vrokel
berg leidt het gedurende meer don 20 
joor uitgevoerde moaibeheer echter 
eveneens tot een afwisseling in de mos
vegetaties, waardoor mooien in augus
tus in dit opzicht een goed alternatief 
blijkt te zijn, met nome op zuidhellin
gen. Zeer laat maaien op de noordhel
lingen leidt tot een hoge en dichte 
mosloag. Door vroeger te maaien 
(augustus/september) wordt dit verhol
pen. Ook het risico von een sterk toe
nemende dominontie van Gevinde 
kortsteel leidt tot de wens van eerder 
mooien (BOBBiNK, 1988). 

Resumerend kon gesteld worden dot 
om een gevarieerde en soortenrijke 
mosloog te verkrijgen branden en niets 
doen uit den boze zijn en begrozen of 
eventueel mooien sterk de voorkeur 
hebben. 
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SUMMARY 

BRYOPHYTES AND MANAGEMENT 
OF DUTCH CHALK GRASSLANDS 
In a recent inventory 122 br/ophyte species 
were found on the 23 chalk grasslands in 
South Limburg and its direct surroundings 
(total CO 20 ho). However, many charac
teristic chalk grassland species have disap
peared or are very rare nowadays on the
se chalk grasslands. There is a strong cor
relation between the number of species and 
the size of the site, but the largest chalk 
grasslands are all mown or grazed. Chalk 
grasslands with these management regimes 
have a much higher species richness than 
chalk grasslands which are burned or have 
been abandoned. 
There are clear possibilities for regeneration 
of the bryophyte vegetation of species rich 
chalk grasslands; species richness increases 
very fast when a nowing or grazing regime 
is reintroduced again on formerly abando
ned chalk grasslands. On the other hand, 
the experiments up till now have shown that 
The establishment of rare species is nearly 
absent. It is suggested that the immigration 
of diospores in these chalk grasslands is the 
limiting factor for their establishment. 
From the point of view of the species rich
ness of the bryophyte layer, and also with 
regard to their effects on the other compart
ments of the system, grazing of these 
grasslands is favoured as the best form of 
management. 
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BOEKBESPREKINGEN 
DE NATUUR TERUG 
HONDERD NEDERLANDERS OVER 
HET B O U W E N VAN ONLAND 

F. Dus & M. GROEN, Zomer & Keuning-
Ede/Antwerpen; Samsom H.D. Tjeenk 
Willink-Alphen aan den Rijn. 264 bIz., 
geïll. Prijs: f 29,90. Verkrijbaar in de boek
handel. 

Via dit boek probeert het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het 
Natuurbeleidsplan voor een breed publiek 
toegankelijk te maken. De auteurs willen dit 
plan tot leven bregen door tien gebieden uit 
de ecologische hoofdstructuur te beschrij
ven, aan de hand van reportages. Elke ge-
biedsbeschrijving wordt voorafgegaan door 
de aanbevelingen die het Natuurbe
leidsplan met betrekking tot de betreffende 
regio doet. Het laatste hoofdstuk bevat een 
samenvatting van het plan. 
Het boek heet verlucht te zijn met vele fo
to's, veelal in kleur. Deze foto's zijn echter 
te klein en te slecht afgedrukt, bovendien 
staat een gedeelte van de foto vaak op de 
tegenoverliggende pagina. Sommigen mo
gen zich wél in een bijschrift verheugen, an
deren niet. Ondanks de grote hoeveelheid 

illustraties verdient dit werk dus geen 
schoonheidsprijs. Het eerste beschreven ge
bied is 'Heuvelland Zuid-Limburg', waar
voor 26 pagina's worden uitgetrokken. Niet 
gering dus, maar het resultaat is teleurstel
lend. Aanknopingspunten met het Natuur
beleidsplan zijn ver te zoeken. De eerste 
drie bladzijden worden gevuld door een in
terview met een sportvisser, hetgeen ik toch 
niet zo'n geslaagde opening vind. Verder 
geen gebrek aan onjuiste opmerkingen zo
als 'de Kraanvogel krijgt speciale aandacht 
bij de beschermingsmaatregelen in het pro
ject Heuvelland' (bIz. 40). Verder is het 
nogal misleidend om een vertegenwoordi
ger van de ENCI twee pagina's lang te la
ten vertellen hoeveel dit bedrijf wel niet doet 
voor natuurherstel, zonder aan te geven 
wat er allemaal verdwenen is door haar ac
tiviteiten. Bij het beschrijven van de grind-
winning had meer aandacht besteed mogen 
worden oon natuurontwikkeling. Dit feno
meen wordt nu in vijf nietszeggende regelt
jes afgedaan. Zinnen ols 'aandoenlijk zijn 
de boomgaarden met moderne kleine fruit-
boompjes' activeerden mijn lachspieren. 
Van het hoofdstuk over Zuid-Limburg is ei
genlijk alleen het gedeelte over de Bruns
summerheide wel aardig om te lezen. 

De hoofdstukken over de negen andere ge
bieden (Veerse Meer, Zeeuws-Vlaanderen, 
Rijn- en IJmond, Amsterdam, van Spijk tot 
Hoek, Veluwe, Zuidwest-Friesland, Wad
den en Noordzee) zijn helaas niet veel be
ter. Zo zou de Muurhagedis zich in Amster
dam thuisvoelen, wordteen pleidooi gehou
den voor het uitzetten van Mollen in het 
Vondelpark en zou de Veluwe het enige 
oerbos geweest zijn dot Nederland rijk was. 
Onnodig te zeggen dot in het boek vrijwel 
geen kritiek op het Natuurbeleidsplan gele
verd wordt. Jammer voor het 'brede' pu
bliek. Het is blijkbaar interessanter te mel
den dot de Biesbosch een verbinding nodig 
heeft met het Lauwersmeer. Of dot de 
Boomkikker een soort is die 'alleen bij de 
gratie van Nederland kan voortbestoan'. 
Een lijst van geraadpleegde boeken (zó on
overzichtelijk dat ik er nu nog duizelig van 
ben) en uiteraard de tekst op de achterflap 
('een uitermate informatief en zakelijk boek') 
sluiten dit werk of. Het zal u duidelijk zijn, 
dat ik dit geschrift niet echt aanbeveel. Toch 
is er een lichtpuntje: de auteurs hebben een 
vlotte, prettig leesbare schrijfstijl. En dot is 
toch juist wat het 'brede' publiek wil? 

Jo VAN DER COELEN 
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FONTE INKRUIDEN 

D.T.E. VAN DER PLOEG. 
K.N.N.V. Wetenschappelijke mededeling 
nr. 195. Deze uitgave kan worden besteld 
door het overmaken von f 23, 1- f 3,50 
verzendkosten op giro 13028 t.n.v. Stich
ting Uitgeverij K.N.N.V., Isidorusweg 21, 
5624 KD Eindhoven. Leden K.N.N.V. en 
N.H.G.L. betalen f 17,50 {+ f 3,50). 

Deze W.M. bestaat uit een algemeen ge
deelte waarin onder meer behandeld wor
den: Geschiedenis van de herkenning van 
onze Fonteinkruidsoorten (door E.J. WEEDA) 
verwarring met andere planten; bloeitijd; 
plasticiteit; hybriden; bedreigingen en ach

teruitgang; verzamelen. FHet bijzondere ge
deelte bestaat uit een bespreking von de 1 2 
Nederlandse soorten en van 4 hybriden. 
Andere hybriden worden kort vermeld bij de 
bespreking van de oudersoorten. Voor de 
herkenning von de hybriden in het veld wer
den goede aanwijzingen verstrekt. 
Per soort worden besproken: de versprei
ding in Nederiond; veldkenmerken en aan
vullende kenmerken, enkele bijzonderhe
den, waarin bijvoorbeeld seizoensfluctua
ties, groeivormen en dergelijke behandeld 
worden en voorkomen (oecologische as
pecten). Van iedere soort zijn er tekeningen 
van de habitus, van bladen, blodtop en 
vruchten. Meestal zijn er ook foto's von blad 
en blodtop en vook foto's van populaties. 
De kwaliteit von de tekeningen is niet altijd 

hoog. 
fHet boekje bevat een schot aan informa
tie over deze voor veel floristen en plan-
tenoecologen moeilijke groep. De auteur 
heeft jarenlang ervaring met deze planten 
en zijn ervaring en kennis liggen hier voor 
iedereen toegankelijk gebundeld. Deze 
WM is een noodzakelijke aanschaf voor 
eenieder met interesse in deze planten
groep. Jommer is wel dot er geen determi-
neersleutel in het boekje is opgenomen en 
dot men de smalbladige en breedbladige 
Fonteinkruiden over twee mededelingen 
verdeeld heeft. Ook de hier en door pedan
te toon van de auteur moet men maar voor 
lief nemen. 

J. CORTENRAAD 

KORTE MEDEDELINGEN 

LANDEUJKE 
TREKVLINDERDAG 
13 APRIL 1991 IN EDE 
Samen met de Nederlandse Entomolo
gische Vereniging, Trekvlinderregistra-
tie Nederland, het instituut voor Toxo-
nomische Zoölogie in Amsterdam en de 
Stichting Tinea organiseert De Vlin
derstichting op 13 opril 1991 een dag 
over het trekvlinderonderzoek. 
hiet trekvlinderonderzoek in Nederiond 
jubileert. Gedurende vijftig jaar heb
ben vele medewerkers joadijks waar
nemingen verzameld. De heer B.J. 
Lempke heeft het onderzoek geduren
de deze lange periode gecoördineerd. 
Verschillende sprekers zullen op deze 
dog ingaan op het trekvlinderonder
zoek in binnen- en buitenland en op de 
ecologie van trekkende dog- en nacht
vlinders. Tevens zullen er twee films 
vertoond worden: de Atalanta-film en 
een Finse film over dagvlinders. 

Datum: 13 april 1991 
Plaats: Congrescentrum De Reehorst 
in Ede 
Kosten: Inclusief koffie, thee en lunch: 
f 10,00 voor jongeren / studenten, 
f 15,00 voor leden von deelnemende 
organisaties en f 25,00 voor niet-leden 
Opgave: door overmaking van het ver
schuldigde bedrag op giro 5134425 van 
De Vlinderstichting, Wageningen o.v.v. 
Trekvlinderdag. U ontvangt dan t.z.t. 
een programma en routebeschrijving. 

Voor meer informatie kunt u contact op
nemen met: De Vlinderstichting, Post
bus 506, 6700 AM Wageningen, tel. 
08370-24224. 

LIMBURGSE VOGELS 

In 1989 werd het provinciaal tijdschrift 
"Limburgse Vogels" opgericht. FHet 
heeft als doel het stimuleren van vo
gelstudie en vogelonderzoek in de 
provincie Limburg, waarbij de diverse 
SOVON-projecten een belangrijke 
plaats innemen. 
"Limburgse Vogels" wordt uitgegeven 
door de Werkgroep Limburgse Vogels 
(zijnde de redactie) in samenwerking 
met de Vogelwacht Limburg en het Na
tuurhistorisch Genootschap in Limburg. 
FHet tijdschrift verschijnt vier maal per 
jaar en wordt uigegeven in zwart-wit 
(met foto's). 
Inde eerste jaargang (1990) van "Lim
burgse Vogels" is een keur oon artike
len von uiteenlopende aard opgeno
men. Deze hebben betrekking op as
pecten als trek, broeden, aantalsont
wikkelingen, zeldzaamheden en der
gelijke. 
Zo zijn er bijdragen opgenomen over 
het voorkomen van zeldzame en 
schaarse broedvogels in Limburg in 
1988, artikelen over het voorkomen en 
aantalsontwikkelingen van diverse 
soorten (zoals de Groene specht in 
Zuid-Limburg, de Buidelmees in het 
Zuidelijk-Maosdal en de Kramsvogel in 
het Roerdal), artikelen over inventarisa
tieresultaten van natuurgebieden (van 
bijvoorbeeld de Meynweg en Berger
heide, Gemeenteheide en het Meeu
weven, artikelen met resultaten von on
derzoek naar trekvogels (zoals een bij
drage over onderzoek naar nachttrek
kers in de Groote Peel en een artikel 
over de trek van de FHoutduif bij 
Geleen). 

Naast deze uitgebreide artikelen zijn 
diverse korte beschrijvingen von bijzon
dere waarnemingen opgenomen (zo
als een Vale Lijster in Roermond, een 
Grote Jager te Itteren, etc). 
Kortom, een gevarieerd aanbod aan 
artikelen dot voor vele vogelaars inte
ressante leesstof biedt. 
Ook in de tweede jaargang, waarvan 
het eerste nummer in het voorjaar von 
1991 verschijnt, zullen weer veel inte
ressante artikelen opgenomen worden. 
Ondanks dot het vorenstaande slechts 
een beperkte weergave is van de in
houd van "Limburgse Vogels", geeft 
dit toch oon, dot voor iedereen die zich 
in Limburg met vogelstudie bezig 
houdt, of geïnteresseerd is in het wel en 
wee von de Limburgse vogelbevolking, 
of zich gewoon op de hoogte wil hou
den van veranderingen in de Limburgse 
vogelwereld, "Limburgse Vogels" on
misbaar is. 
Een ieder die geïnteresseerd is in "Lim
burgse Vogels", kon een abonnement 
nemen, ongeacht van welke vereniging 
hij/zij lid is. Een abonnement kost mini
maal f 1 7,50 per joor, leden van de 
Vogelwacht Limburg en het Natuur
historisch Genootschap krijgen f 2,50 
korting. 
Voor een abonnement voor 1991, kunt 
u het veschuldigde bedrag (zie boven) 
rechtstreeks overmaken op gironummer 
1703655 t.n.v. Vogelwacht Limburg 
o.v.v. "Limburgse Vogels 1 9 9 1 " . 
Voor vragen over "Limburgse Vogels" 
kunt u contact opnemen met on
derstaand adres. 

Contactadres: Wilhelminaloon 7 1 , 
6301 GH Valkenburg a/d Geul. 



B E R G B E E L D 
EEN ONDERZOEK NAAR RELATIES TUSSEN KUNST EN LANDSCHAP 
Ruim drie jaar geleden is de Jan van Eyck Akademie te Maastricht onder de naam BERG BEELD een (praktijk)onder-
zoek begonnen naar de relaties tussen kunst en landschap in onze tijd. 
Hierbij staat het woord BERG voor Sint-Pietersberg - met inbegrip van alle andere Limburgse "bergen" - en het 
woord BEELD voor de verbeelding van de kunstenoor. 

EEN VERKENNING VAN HET LIMBURGSE PLATEAULANDSCHAP 

Een uniek samengaan van kunst en natuurwetenschap maakte het mogeliik 
om het terrein von aktie - het door de Maas en haar zijrivieren doorsneden 
ploteou von zoveel Belgisch ols Nederlands Zuid-Limburg - op een deskun
dige wijze te verkennen en te beschrijven. 
Deze veldverkenning, verricht door wetenschappers van het Natuurhisto
risch Genootschap in Limburg en het Geologisch Bureau van de Rijl̂ sgeolo-
gische Dienst te Heerlen resulteerde in overleg met de Jan van Eyck Akade
mie in de keuze von een zestigtal lokaties, elk met een unieke kombinotie 
van voor het Limburgse plateaulandschap kenmerkende eigenschappen op 
het gebied van de archeologie, fauna, flora, geologie, geomorfologie, 
hydrologie, het natuurbeheer en de geschiedenis von kuituur en natuur. 
Het resultaat von die veldverkenning is neergelegd in deze publikotie. Dit 
"lokotieboek" bevat met foto's geïllustreerde korte, heldere beschrijvingen 
van alle geselekteerde lokaties. 
De auteurs zijn C. Blok (inleiding), kunstkritikus, dr. H. von Amerom en 
P.J. Felder, geologen, drs. B. Graatsma en drs. H. Hillegers (hoofdauteur), 
biologen. 

Deze publikotie, die vergezeld goot von een veelkleurige brochure en die 
zowel het totale projekt BERG BEELD inleidt alsook alle lokaties beschriift, 
is een unieke gids geworden en daarmee een "must" voor allen die in het 
Limburgse ploteaulondschop ziin geïnteresseerd. 

De publikotie, die uitgegeven wordt door de Jan van Eyck Akademie in sa
menwerking met het Natuurhistorisch^ Genootschap in Limburg en het Geolo
gisch Bureau van de Rijksgeologische Dienst te Heerlen, omvat 136 pagina's 
tekst, formaat A4, 120 zwart/wit foto's, een ponoramische kleurenfoto 
(omslag) en een speciaal hiervoor getekende kaart waarop alle lokaties zijn 
aangegeven. ,,,, 

o S al iu 
U i U I 

PROJEKTVOORSTELLEN 

Van de biino honderd kunstenoars die op de oproep tot deelname (decem
ber 1988) oon de door de Jon von Eyck Akademie te organiseren moni-
festotie BERG BEELD reageerden, werd een aontol op grond von hun reok-
tie, dokumentotie en atelierbezoek tezamen met enkele rechtstreeks door de 
organisatoren benaderde kunstenaars, uitgenodigd om deel te nemen aan 
het projekt BERG BEELD. Deze kunstenaars, elf in totaol (Anne Ausloos, 
Douwe Jon Bokker, Seokle Bos, Johon Cornelissen, Juon Geuer, Non Hoo-
ver, Toine Horvers, Hons Leutscher, Adrioon Nette, Egied Simons en Jeroen 
van Westen), hebben naar aanleiding von een informatiepakket - het hier
boven aangekondigde "lokotieboek" - en enkele oriëntatietochten door 
het terrein von oktie onder leiding van de gidsen Sjeuf Felder, Bort Grootsmo 
en Henk Hillegers, een (of meer) lokatie(sj gekozen en een proiektvoorstel 
hiervoor gedaan. 
Over die voorstellen handelt deze publikotie. Dit "projektenboek" - het 
verstag von een eerste fose - bevat de beschrijvingen (in de meeste gevol
len door de betrokken kunstenaars zelf) van deze voorstellen voor proiekten 
in en/of met het Zuidlimburgse londschop. 
De auteurs ziin C. Blok, kunstkritikus, Johan Deumens, galeriehouder en de 
elf kunstenaars. 

Dit "projektenboek" is oon ol diegenen aon te bevelen die ook geïnteres
seerd ziin in en nieuwsgierig noor datgene wat nu iuist de betrokken kunste-
noors met de veelheid aan (natuur- en kultuurhistorische) informatie over het 
plateaulandschap van beide Limburgen, zools opgenomen in het hierboven 
aangekondigde "lokotieboek", hebben gedaan. 

De publikotie, die uitgegeven wordt door de Jan von Eyck Akademie, omvat 
40 pagina's tekst, formaat A4, diverse afbeeldingen (foto's en tekeningen) 
alsmede een kaart von het terrein van aktie. 

Beide publikaties zijn (afzonderlijk of tezamen) te bestellen door het overmaken van het juiste bedrag (zie hieronder) op postgiro 429851 t.n.v. Pufa/icafte-
faureou Natuurhistorisch Genootschap, Groer\straat 106, 6074 EL Melick: 1) de publikotie "BERG BEELD: een verkenning van het Limburgse plateauland
schap door het overmaken van f 22,50 (voor leden) of f 28,— (voor niet-leden) onder vermelding van "Berg Beeld"; 2) )de publikotie "PROJEKT
VOORSTELLEN" door het overmaken van f 7,50 (voor leden en niet-leden) onder vermelding van "Projekten". 
Bij de aanschaf van een of beide publikaties ontvangt men een exemplaar van de speciale "Berg Beeld"-brochure gratis. 
Beide publikaties zijn ook te koop in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. 



AKTIVITEITEN VAN HET NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP IN LIMBURG 

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

DONDERDAG 4 APRIL is er weer een bijeenkomst voor leden uit Maastricht en omgeving 
("Kring Maastricht"). Het is, gezien het succes van de vorige bijeenkomsten, weer een 
vario-ovond waarop de leden volop de gelegenheid hebben om mededelingen te doen, na-
turalio te tonen en dia's te laten zien. 
De bijeenkomst begint om 20 uur en wordt zoals gebruikelijk gehouden in het Natuurhisto
risch Museum Maastricht. 

WOENSDAG iO APRIL is er weer een bijeenkomst voor leden von de Plontenstudiegroep 
en andere belangstellenden die gegevens invoeren in de centrale computer von het Genoot
schap. Voor het feitelijke werk zijn vier terminals beschikbaar waar telkens twee personen 
tegelijk oon kunnen werken. Bovendien moeten er voorbereidende (controlerende) werk
zaamheden worden verricht. Ook belangstellenden in het voor en in samenwerking met het 
Genootschap ontwikkelde programma INVENTAR zijn deze avond welkom: er kon een goe
de indruk verkregen worden van de wijze waarop natuurhistorische gegevens van geheel 
verschillende oord (naast planten ook vogels, zoogdieren, insekten, amfibieën, reptielen) op 
een bijzonder gebruiksvriendelijke wijze kunnen worden ingevoerd in geautomatiseerde 
databestanden. 

WOENSDAG 10 APRIL komt ook de VLinderstudiegroep bijeen voor haar maandelijkse bij
eenkomst in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Leden en belangstellenden zijn wel
kom vanaf 19.45 uur. Als gastspreker zal namelijk dr. J.H. Küchlein (Landbouwuniversiteit 
Wageningen) aanwezig zijn om een inleiding te houden over faunistisch onderzoek aan Mi-
crolepidoptero. Voor iedereen die zich met nachtvlinders bezig houdt is dit een goede gele
genheid zijn horizon te verruimen. 
Om praktische redenen zal het programma om stipt 20 uur beginnen en komen de vaste 
agendapunten te vervallen. 

DONDERDAG 18 APRIL is de eerste excursie van de Plontenstudiegroep. Er worden enkele 
terreinen bezocht in de omgeving van Geleen - Sittard. Vertrek om 9.45 uur bij NS station 
Geleen - Lutterade. De excursie staat onder leiding van Eduard Blink en duurt tot circa 13 
uur. 

VRIJDAG 19 APRIL houdt de Plontenstudiegroep haar laatste avondbijeenkomst von het 
winterprogramma. Wouter Jansen zal dan verslag doen van zijn inventarisatie van het Leu
dal. De inleiding wordt rijk geïllustreerd met schitterende dia's. Na de pauze zal als voorbe
reiding op het komende veldseizoen aandacht worden besteed aan vroegbloeiende 
cnjciferen. 
Belangstellenden worden om 20 uur verwacht in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. 

DONDERDAG 25 APRIL bezoekt de Plontenstudiegroep enkele terreinen in de Oostelijke 
Mijnstreek. Er wordt vertrokken om 9.45 uur bij de St.-Corneliuskerk in Heerierheide. Eduard 
Blink leidt de excursie, die duurt tot circa 1 3 uur. 

VRIJDAG 26 APRIL is de eerstvolgende bijeenkomst von de Zoogdierenwerkgroep. Hoewel 
het onderwerp van deze avond nog niet vost staat, kunt u alvast oonvangstijdstip en ploots 
noteren; aanvang om 20 uur in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. 

ZATERDAG 27 APRIL bezoeken leden van de Plontenstudiegroep de omgeving van Voois 
onder leiding von Douwe Th. de Graaf. Vertrek om 9.45 uur bij NS station Maastricht (oost
zijde, Meerssenerweg) of om 10.15 uur bij de grensovergang Wolfhaag. De excursie duurt 
tot circa 16 uur. 

ZONDAG 28 APRIL organiseert Kring Heerlen een vogelexcursie naar de Croneweijer te 
Kerkrade onder leiding van de heer P. Spreuwenberg. Vertrek om 07.30 uur op de parkeer
plaats achter het station aan de Spoorsingel te Heerlen of om 07.50 uur op de parkeerplaats 
tegenover Kasteel Ehrenstein. 

DONDERDAG 2 MEI staan enkele terreinen bij Urmond en Obbicht op het programma van 
de Plontenstudiegroep. Vertrek om 9.45 uur bij de oude RK kerk in Urmond. De excursie 
staat onder leiding van Eduard Blink en duurt tot circa 13 uur. 

ZATERDAG 4 MEI leidt Eduard Blink een excursie van de Plontenstudiegroep in de omge
ving van Munstergeleen. Vertrek om 10.10 uur bij NS station Geleen-Oost. De excursie 
duurt tot ongeveer 16 uur. 

ZATERDAG 18 MEI vel̂ A/acht Johan den Boer deelnemers aan een excursie von de Plon
tenstudiegroep om 9.45 uur bij NS station Maastricht (oostzijde, Meerssenerweg) of om 
10.15 uur bij de grensovergang Wolfhaag. Doel van de excursie is het grondgebied van 
het voormalige mini-staatje Neutral Moresnet. De excursie duurt tot circa 16 uur. Denk aan 
uw paspoort. 

KRING MAASTRICHT 

Voorzitter (o.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 

HERPETOLOGISCHE STUDIEGROEP 
Secretaris: G. Jonssen 
St. Ceciliapad 23, 
5801 GT Venray. Tel.: 04780- 12475 

PLANTENSTUDIEGROEP 
Secretoris: E.N. Blink 
Plus XII straat 20, 6247 AW Gronsveld 

SPINNENWERKGROEP LIMBURG 
Inlichtingen: J.H.G. Peeters 
telefoon overdag: 043-293064 

STUDIEGROEP ONDERAARDSE 
KALKSTEENGROEVEN 
Secretoris: D. Scheien 
Parallelloon 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. Keldermon 
Herkenbroekerweg 23, 6301 EG Valkenburg 

VISSENWERKGROEP 
Inlichtingen: R. Akkermons 
Wilhelminolaan 47, 6042 EP Roermond 

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




