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ZWARTE POPULIEREN TERUG LANGS DE MAAS? 

De kop van dit redactionele voorwoord is ontleend aan een persbericht van de Stichting ARK. Deze stichting beijvert zich 
o.a. voor de ontwikkeling van natuurgebieden langs de Maas, bijvoorbeeld door gerichte natuur-ontwikkeling. Aanvanke
lijk meer of minder drastisch menselijk ingrijpen moet naderhand leiden lot een natuurlijke situatie. Langs de Maas zouden 
za bijvoorbeeld weer ooibossen kunnen ontslaan met de zo karakteristieke Zwarte populier. 
Zoals vorig jaar al werd bericht, werd de Milieu-prijs van de gemeente Maastricht in I 9 9 0 ("voor het compartiment eco
logie") toegekend aan het Natuurhistorisch Genootschap, Kring Maastricht. De prijs bestaat uit een oorkonde én het mo
gen planten van een "herinneringsboom" met bijbehorende plaquette. Na enig overleg is de gemeente Maastricht toen 
gevraagd om enkele Zwarte populieren te mogen planten op een plekje langs de Maas. Zo zou deze soort, zij het gefor
ceerd, weer terug kunnen komen langs de Maas. 
Op woensdag 10 april om 16.45 uur was het zo ver. Samen met o.a. de wethouder voor milieu zouden de bomen ge
plant worden, enkele tientallen meters ten zuiden van het provinciehuis, op de oever van de Maas. 

In het persbericht ontbrak het vraagteken dat in de kop van deze bijdrage is gebruikt. We iofen u een deel van het pers
bericht mee lezen: • 

De langs de Maas vrijwel uitgestorven inheemse Zwarte populier is oon een aarzelende terugkeer in Limburg begon
nen. Bij Borgharen, Thorn, Ooi en Panheel worden sinds 1989 weer kiemplanten en jonge boompjes van deze wilde, 
rivierbegeleidende boom gevonden. 
Het zaad waaruit deze planten ontsproten, komt waarschijnlijk von enkele bomen nabij Neerharen en Meeswijk, die 
door een joor of dertig geleden ontkiemden uit zood dot von hogerop de Maas afkomstig was. 
De Zwarte populier is kenmerkend voor de natuurlijke oeverbegroeiing langs rivieren. Hij komt nog uitbundig voor langs 
de Loire, de Allier en de Rhône in Frankrijk. Ook langs de Bovenrijn in Zuid-Duitsland is de soort nog te vinden. 

De Grauwe abelen worden geplant. Met een glimlach, dat wel. En met de toezegging dat ze te zijner tijd vervangen zullen worden door 
Zwarte populieren. Van links naar rechts: Torben Mulder, wethouder Cremers van de gemeente Maastricht, Douwe Th. de Graaf, een me
dewerker van de gemeente Maastricht en burgemeester Cortenraad van Eijsden. (Fotografie Gemeente Maastricht) 
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De Zwarte populier verdween in het verleden uit de uiterwaarden van rivieren, door een zeer intensief landbouwkundig 
gebruik van de rivieroevers. Langs de Nederlandse Rijntakken, stonden omstreeks 1950 nog enkele tientallen bomen, 
terwijl de soort er zich niet meer voortplantte. Langs de Moos in Nederland, België en zelfs Noord-Frankrijk was de 
wilde populier zelfs helemaal uitgeston/en, zo werd tot voor kort verondersteld. 
Een expeditie langs de Moos naar Noord-Frankrijk, enkele jaren geleden, leerde evenwel, dot er zich nog een dertigtal 
bomen bevond. Van een aantal van die bomen is stek gesneden, en dot materiaal bevindt zich nu in de collectie van 
het Bosbouwkundig proefstation de Dorschkomp in Wageningen. De bomen die nu bij het Provinciehuis langs de Maas 
geplant zijn, zijn afkomstig van dot materiaal. 
Om de zo karakteristieke rivierboom langs de Maas terug te krijgen is het nodig om bij notuurontwikkelingsprojekten 
langs de Moos zaad van Zwarte populieren die gevonden zijn langs de rivier uit te zooien, of om bomen van de 
Maaspopulatie von deze populier weer uit te planten, zoals hier nu in Maastricht is gebeurd. 

We zogen hef al toen we aan kwamen lopen. Er klopte iets niet. De kleur van de stammen was wel erg licht en de knop
pen waren zwaar behaard. Twijfelend aan het eigen floristisch inzicht, houd je dan gewoon je mond. Maar tijdens het in
formeel gesprekje dat altijd bij zulke aangelegenheden vooraf gaat, werd duidelijk dat het inderdaad niet om Zwarte po
pulieren ging maar om gewone Grauwe abelen. Ook wel mooi, maar niet wat we bedoeld en verwacht hadden. 
We konden niet meer terug, de Stichting ARK had in goed vertrouwen het persbericht al verstuurd en de ceremonie kon 
toch moeilijk abrupt verstoord worden omdat wij zonodig Zwarte populieren wilden in plaats van Grauwe abelen? 
We hebben ze geplant. Vrolijke bui, glimlach erbij voor de fotografen. En met enig begrip voor de excuses die gemaakt 
werden. Er bleken nergens Zwarte populieren afkomstig uit de bovenloop van de Maas beschikbaar te zijn. Pas over en
kele jaren zullen de stekken die nu bij het Bosbouwkundig Proefstation de Dorschkomp in Wageningen worden opge
kweekt, geschikt zijn voor aanplant. 

De vraag in de aanhef van deze bijdrage moet voor wat betreft de grote exemplaren dus ontkennend beantwoord wor
den, tiet blijft vooralsnog bij vermoedelijk ten dode opgeschreven kiemplanten bij Borgharen. En of het ooit van echte ooi
bossen komt? 

Ongeveer op het moment dat de Grauwe abelen geplant werden, werd in het Provinciehuis de laatste hand gelegd aan 
het basis-accoord tussen de drie politieke partijen die nu het College van Gedeputeerde Staten vormen. De kans dat er 
ooit weer Zwarte populieren langs de Maas zullen groeien is er niet groter op geworden, getuige de tekst die in dat ac-
coord over de grindwinning in Limburg is opgenomen. 

tieel belangrijk daarin is dat er bij de planning van nieuwe winningen gestreefd wordt "naar een zo beperkt mogelijk 
grondbeslog". De lijn die de maanden ervoor door het CDA was uitgezet, is terstond in het basis-accoord vastgelegd: de 
landbouwgronden in het Maasdal moeten zoveel mogelijk ontzien worden. Wederom krijgt de landbouw voorrang, ook al 
is in het rijksbeleid vastgelegd dat in het Maasdal op flinke schaal ruimte geschapen moet worden voor natuurontwikkeling. 
Ook uit de verandering in de portefeuilleverdeling is meteen duidelijk waar het om gaat: de streekplanherziening Noord
en Midden-Limburg, die in de komende college-periode zijn beslag moet krijgen en die het kader moet vormen voor een 
integrale aanpak van de milieu-, ruimte- en waterhuishoudings-problemen. Om te zorgen dat het op de "veiligstelling" van 
de landbouwgronden langs de Maas gerichte beleid ook wordt uitgevoerd, is de portefeuille ruimtelijke ordening (overi
gens inclusief het sectorbeleid natuur en landschap) toebedeeld aan een politicus die het vertrouwen van de agrarische 
achterban geniet. 
Naar onze mening heeft het geen zin bij voorbaat het hoofd te laten hangen. Immers, iedereen (alle politieke partijen) 
weet heel goed dat er structureel dingen moeten veranderen, zeker in Noord- en Midden-Limburg, tiet verschil in opvattin
gen zit hem vooral in de snelheid waarmee en de wijze waarop. Een CDA-gedeputeerde zal allicht voorzichtiger om wil
len springen met de landbouwbelangen, ook al maken zachte heelmeesters vaak stinkende wonden. De Peel lijkt daarvan 
een schrijnend voorbeeld te zijn... 
Een eerste conclusie is dat het meer dan ooit belangrijk wordt om ook in Noord- en Midden-Limburg de natuurstudie op 
alle mogelijke terreinen aan te zwengelen. 
Een andere conclusie is naar onze smaak dat de natuur en milieubeweging in Limburg haar krachten moet gaan bundelen 
om met nog meer overtuigingskracht aan te tonen dat het anders moet. In de Peel en langs de Maas. 

Zwarte populieren terug langs de Maas? tielaas, als het zo doorgaat, slechts aangeplante exemplaren 
Over enkele jaren. Bij het Provinciehuis 

DE REDACTIE 
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VERSPREIDING EN OECOLOGIE VAN 
LUDWIGIA PALUSTRIS (L.) ELLIOTT IN NEDERLAND 
V. W E S T H O F F , Postbus ó4, 6560 AB Groesbeek, 
P J J . VAN DEN M U N C K H O F , Saturnushof 47, Ó543 XE Nijmegen, 
J.H.J. SCHAMINÉE, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Postbus 46, 3956 ZR Leersum. 

Ludwigia palustris (L.) Elliott, het Waterlepeltje, is tegenwoordig 
niet alleen een van de zeldzaamste plontesoorten van ons land, 
maar ook een van degene die het sterkst zijn achteruitgegaan. Uit 
Limburg leek ze geheel verdwenen te zijn, totdat ze in 1989 bij 
Sevenum werd waargenomen. In dit artikel worden het voorko
men en de achteruitgang in Nederland, het mondiale areaal, de 
disseminatie, de kieming en de standplaatsvoorwaarden (oecolo
gie) van de soort besproken. De plantensociologische plaats van 
Ludwigia palustris wordt met twee tabellen toegelicht. Vervolgens 
wordt uit deze gegevens afgeleid, hoe de sterke achteruitgang 
van deze soort te verklaren is: niet zozeer, zoals bij zovele andere 
soorten, door eutrofiëring en (of) verdroging, maar veeleer door 
de verstarring van het landschap. 

Ludwigia palustris (L.) Elliott, het W a 
terlepeltje, is tegenwoordig een von de 
zeldzoomste soorten von ons land. 
Evenols zovele andere soorten is ze in 
de twintigste eeuw sterk achteruitge
gaan, niet alleen in ons land ( W E E D A , 
1980), maar ook in de omringende lan
den ( W E S T H O F F & V A N L E E U W E N , 1960). 
In Nederland waren tot voor kort nog 
slechts twee vindplaatsen bekend. Op 
een daarvan, het Ketelaarsklokje bij 
Colmschote nabij Deventer, is de soort 
reeds sinds 1934 waargenomen (DE 
BOER, 1935), en waarschijnlijk kwam 
ze door toen ol lange tijd voor. Op de 
andere localiteit, een leemput nabij 
Nuenen (N.-Br.), werd Ludwigia aan
getroffen tussen 1983 en 1986 
( R E N S E N - B R O N K H O R S T , 1983; S IPKES , 

1984; C O O L S , 1989) en recent weder
om door de tweede von ons. In West-
Duitsland is Ludwigia nog bekend van 
vijf kwadranten (10 x 10 km) in Baden-
Württenberg (HAEUP IER & S C H Ö N F E L D E R , 

1988); in België sinds 1930 eveneens 
van vijf localiteiten (VAN R O M P A E Y & 

DELVOSALLE, 1979), waarvan er volgens 
W E E D A (1987) nog twee over zouden 
zijn (SIPKES, 1975; S M E T , 1976, 1977; 
W O U T E R S , 1979). In Engeland komt de 
soort nu op niet meer don drie vind
plaatsen voor ( FERR ING & W A L T E R S , 

1962; A D A M S , 1977; C L A P H A M et ai, 

1987). 

Het was don ook een grote verrassing, 
toen de tweede auteur op 1 2 augustus 
1989 Ludwigia palustris ontdekte in de 

gemeente Sevenum, zodat ze nu weer 
tot de Limburgse flora behoort. Vroe
gere vindplaatsen (4 atlosblokken in 
Midden- en 1 in Zuid-Limburg) waren 
ol vóór 1950 verdwenen ( W E E D A , 
1980). 

Ludwigia palustris groeit in Sevenum op 
zeven dicht bijeengelegen, slechts en
kele meters van elkaar verwijderde 
plekken in een smolle, ondiepe sloot 
ten zuiden van de Schatberg, op 
29,5-30 m -t- N.A.P. De noordpunt von 
de totale groeiplaats ligt in km-blok 
52.54.32, de zuidpunt in km-blok 
52.54.42. 

Volgens de geologische koort blad 52 
West bevindt men zich hier op dek
zond van de formatie van Twente 
(laatste ijstijd), na het Eemien). De 
geologische kaart door V A N RuMMELEN 
(1937) vermeldt hier nog "hoog
veen". Volgens de bodemkoort van 
1968 blad 52 West heeft men te mo
ken met "moerige bovengrond op 
zond", onderdeel van "moerige eerd-
gronden". Nu is dit een karakteristieke 
bodem voor beekdalen, en dit gege
ven, gevoegd bij de topografische 

Figuur I. Hef oorspronkelijke landschap van de groeiplaats van Ludwigia palustris bij Seve
num. De figuur is samengesteld uit: top. kaart 694 (1 : 25.000), verkend in ]982 en top. 
kaart 711 (1 : 25.000), verkend in 1891. 
A, B = oorsprong zijbeek Grote Molenbeek 
C - D = traject, bestaande uit moeras 
E - F = traject, dat overeenkomt met Ludwigia-s/oot van nu 
G = samenvloeiing van Grote Molenbeek (die daar door moeras van Graskuilen 

loopt met de zijtak) 
H = oorsprong Grote Molenbeek. 
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gesteldheid ter plaatse, doet vermoe
den dat bedoeld "s lootje" in feite een 
gekanaliseerde beek is. Dit wordt be
vestigd door de topografische kaart 
von 1855 (verkend 1837-1842); daar
uit blijkt, dot toen ten westen von de 
Schatberg een beek ontsprong, die 
identiek is oon de huidige sloot. Blijkens 
de topografische kaart von 1905 (ver
kend 1 891) was deze beek ter hoogte 
van de groeiplaats van Ludwigia toen 
wellicht reeds gekanaliseerd (figuur 1). 
Volgens recent onderzoek ¡ V Á N D E N 

M U N C K H O F , in voorbereiding) maakten 

van B A R K M A N (1989) - als door de 
aanpassing aan het waterleven. De 
iets sponzig-vlezige stengels doen 
enigszins denken aon die von andere 
moerasplonten, zoals Rorippa nastur-
tium-aquaticum en Veronica beccobun-
ga. Op het eerste gezicht heeft het 
Waterlepeltje ook wel wat weg von 
een fors uitgegroeide Waterpostelein 
(Lythrum portula), met wie de soort ook 
samen kan voorkomen. De roodachtige 
bladen zijn gesteeld, bij de londvorm 
veelal langer dan bij de wotervorm; ze 
zijn tegenoverstaand, omgekeerd ej-

(1983), V A N DER M E U D E N 

DA (1987). 
1983), W E E -

Figuur 2 . De sfroomrichting van de beken nofai; de groeiplaatsen van Ludwigia palustris in 
Nederland en België. 
1 = Kleine Nete; 2 = Grote Nete; 3 = Dommel; 4 = Neerbeek; 5 = Grote Molen
beek. 

de "Groskuilen", waarin de Ludwigia-
groeiploots ligt, deel uit van de "lagg-
zone" van de Peelhoogvenen. 

De Belgische vindplaatsen van Ludwi
gia stammen uit de dalen van de Grote 
en de Kleine Nete. De tot dusverre uit 
Midden-Limburg bekende km-blokken 
behoren tot het stroomgebied van de 
Neerbeek en die van Noord-Brabant 
tot het Dommelsysteem. Al deze beken 
ontspringen op het Kempische Plateau 
(figuur 2). 
De huidige vindplaats bij Sevenum wijkt 
van dat beeld af, omdat ze ligt in het 
dol van een beek die op de Peelrug 
ontspringt en niet op het Kempisch Pla
teau. Wel is het zo, dat de Peelrug in 
feite een uitloper van het Kempisch Pla
teau is (VAN D E N M U N C K H O F , in 
voorbereiding). 

Ludwigia palustris (figuur 3) is een ver
tegenwoordiger von de Onagraceae, 
moor in die familie wel een buiten
beentje, zowel door hoor kruipende 
groeivorm — een "ll lecebrid" in de zin 

rond tot ruitvormig met een spitse top. 
gaofrandig, dun en ietwat glanzend. 
De bloemen zijn klein, met vier kelkbla
den en vier meeldraden; kroonbloden 
ontbreken. Zie verder D E LANGFHE et al. 

Wi j zullen hieronder nader ingaan op 
het areaal van Ludwigia palustris en op 
haar oecologie (disseminotie-copaci-
teit en standplootsvoorwaarden). Daar
bij zal getracht worden, de sterke ach
teruitgang von de soort te verklaren. 

Ludwigia palustris komt wijd verspreid 
— moor nergens algemeen — voor in 
West-, Midden-, Oost- en Zuid-
Europa, doch ontbreekt in Ierland, IJs
land, Scandinavië en Finland ( R A V E N , 

1968). Buiten Europa vertoont ze het 
subcosmopolitische karakter van veel 
waterplanten: ze is vooral bekend van 
gematigd Noord-Amerika, en verder 
van Noord- en Zuid-Afrika, West-
Azië, Japan en FHawoï. Volgens W E E -
DA (1987) is de soort op het zuidelijk 
halfrond niet oorspronkelijk inheems. 

Omtrent de vroog of ze wel indigeen is 
in Europa heeft twijfel bestaan; zo na
men HULTEN (1958) en T R A L A U (1959) 
oon, dot dit niet het geval is (zie de 
desbetreffende discussie in W E S T F H O F F 

& V A N L E E U W E N , 1960). Tegenwoordig 
bestaat omtrent die indigeniteit geen 
twijfel meer (zie bv. R A V E N , 1968). FHet 
Waterlepeltje werd ol in 1666 in Zuid-
Engeland waargenomen ( SAL I SBURY , 

1972). Ook in Nederland is de soort 
reeds opmerkelijk lang bekend. De 
oudste vondst betreft Achttienhoven 
(Utrecht) en dateert von vóór 1758, 
aangezien dit het sterfjaar is von de 
vinder E.J. van Wachendorf (DE G O R 

TER, 1767). Daarop volgenden nog 
drie andere meldingen uit de achttien
de eeuw, te weten vondsten bij Laren 
(N.FH.) en Delden (Ov.) door Ehrhart 

Figuur 3. Ludwigia palustris (L.) Elliot. Uit: G. HEGI, Flora Mitteleuropa, V. 2. a = lond
vorm; b = wotervorm; c tot f = verschillende bladvormen; g en h = bladvormen in on
diep water; i = bloem; k = bloem, overlangse doorsnede; I = bloemdiagram. 
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(1 7 8 3 ) en bij Nijmegen door De Beyer 
( 1 7 9 3 , coli. Rijksherbarium), hetgeen 
voor een thans zo zeldzame soort op
vallend veel is. 

De inkrimping von het areaal is reeds 
vroeg begonnen, want de twee groei
plaatsen die het meest noordwestelijk 
liggen (oon de rond von het versprei
dingsgebied), worden no 1 8 0 0 niet 
meer vermeld ( W E E D A , in litt.). Tot in 
het begin von de twintigste eeuw wos 
Ludwigia palustris in Twente, Noord-
Brabant en Midden-Limburg nog von 
een aantal plaatsen bekend (zie bv. 
PIJPERS, 1 9 5 2 ) : in de periode tot 1 9 5 0 

kwam ze in 4 4 uurhokken voor ( W E E -
DA, 1 9 8 0 ) . Zie figuur 4 . 

Daar het reeds zo lang verbrokkelde 
Nederiandse areaal op een relict
karakter duidt, rijst de vroog noor de 
disseminatie-copociteit van de soort. 
T R A L A U ( 1 9 5 9 ) stelt dot Ludwigia pa
lustris zich gemakkelijk verbreidt, doch 
hij licht dot niet toe. S A L I S B U R Y ( 1 9 7 2 ) 

concludeert op grond von zijn waarne
mingen het tegendeel. De vruchten 
kunnen lang op het woter blijven drij

ven, moor vallen niet uiteen; ze rotten 
geleidelijk weg, waarna de langza
merhand vrijkomende zoden zinken 
(SAL ISBURY, 1 9 7 2 ) . S A L I S B U R Y beschouwt 
dit als een aanwijzing voor "inefficiënt 
dispersal". W i j zijn het daarmee niet 
eens; ons inziens blijkt uit dit gegeven 
veeleer, dat de soort zich vermoedelijk 
tot op verre ofstond kon verspreiden in 
langzaam stromend water, hetgeen 
klopt met de vindplaats bij Sevenum. 
hIet voorkomen in ogenschijnlijk geïso
leerde wateren, zoals het Ketelaars
klokje bij Colmschote en de leemput bij 
Nuenen, kunnen we dienovereenkom
stig verklaren ( W E E D A , in litt.). De naam 
"ko lk " wijst er op, dot de voorheen 
niet aan banden gelegde IJsel 's win
ters wel eens ten oosten van Deventer 
kan hebben gestroomd, en de Nuenen-
se leemput kon tot het marginale over-
stromingsbereik von de Dommel heb
ben behoord. In Limburg is immigratie 
via het Moosdal denkbaar. 
S M E T ( 1 9 7 6 ) nam waar, dot de soort 
zich door middel von afgebroken sten
gelstukjes gemakkelijk vegetatief ver
breidt. S A L I S B U R Y ( 1 9 7 2 ) denkt oon 
tronsport aon poten of veren von wa-

Figuur 4. Voorkomen van Ludwigia palustris (L.j Elliott in Nederland, 
• recente vindplaats (waargenomen in de periode 1980-T990); 
• laatste waarneming in de periode 1900-1949; 
* laatste waarneming vóór 1900. 

tervogels; een gebruikelijke panacee, 
die echter, evenals in vele andere ge
vallen, niet op waarnemingen berust, 
hloe is het nu gesteld met de stond-
ploatsvoorwoorden, ofwel oecologi
sche levensomstandigheden, van Lud
wigia palustris? Volgens W E E D A ( 1 9 8 7 ) 

is het Waterlepeltje "een plant van 
poelen en sloten in kwelgebieden op 
de grens van hoge zandgronden met 
beekdolen of veenstreken. Vroeger 
kwam het vooral binnen het winterse 
overstromingsbereik van beken en klei
ne rivieren voor". Dit komt wonderwel 
overeen met de groeiploots bij Seve
num, woor sprake is van een kwelge-
bied oon de grens van de Schatberg 
(hoogste punt 3 5 , 8 m - I - N.A.P.). 
OBERDORFER ( 1 9 8 3 ) noemt haar "selten 
und unbeständig in lückigen Zwergbin-
sen-Rosen oder zwischen Grossseg
gen, on Teichufern, Tümpeln und Grö
ben, in Schweinenweiden, auf mehr 
oder weniger offenen, nassen, zeitwei
se überschwemmten, nährstoffreichen, 
kalkarmen, humosen Schlammböden". 
OBERDORFER (I.e.) beschouwt de soort 
verder als een kensoort yon het N o -
n o c y p e r i o n , die ook in het B i -
d e n t i o n e n i n L i t t o r e l l e t e o-ge-
meenschappen kon optreden. Dit 
beeld behoeft voor Nederland enige 
herziening. W E S T H O F F & V A N L E E U W E N 

( 1 9 6 0 ) en W E E D A ( 1 9 8 7 , zie boven) 
gewagen van een zekere voorkeur 
voor langzaam stromend woter in klei
ne rivieren en beken. Daarin heeft ze 
volgens W E S T H O F F & V A N L E E U W E N 

( 1 9 6 0 ) een voorkeur voor een zone 
met wisselende waterstand, waar ze 
zowel in ondiep water als op vochtige 
modder kan groeien, bij voorkeur op 
open terrein. Het begrip "voedselrijk", 
waarmee men veel konten uitkan, 
wordt door W E E D A ( 1 9 8 7 ) nader aan
geduid als "carbonoat- en fosfootarm, 
maar tamelijk stikstofrijk woter boven 
een min of meer voedselrijke bodem", 
W E S T H O F F & V A N L E E U W E N ( 1 9 6 0 ) heb
ben het fosfootgeholte von het opper
vlakkige substraat in de (toen enige be
kende) groeiplaats in het Keteloars-
kolkje bij Colmschote onderzocht en 
vergeleken met wateren von elders. 

Het bleek matig te zijn: 1 6 mg in ci
troenzuur oplosbaar fosfaat per 1 0 0 g 
grond in het Ketelaarskolkje, tegenover 
3 2 mg in een bemest cultuurgrasland, 
2 0 mg in het onbemeste, maar door 
boezemwater doordrenkte boezem
hooiland von de Komerikse Nessen, 1 1 
mg in een zwok bemest blouwgroslond 
op een veenrug bij Wonneperveen, en 
4 mg in een Er/ca-heide op zandgrond 
bij Almelo. 
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Dat Ludwigia palustris een kernsoort 
van het N a n o c y p e r i o n zou zijn 
(OBERDÖRFER, 1 9 8 3 ) , kon voor Neder
land niet worden bevestigd. DiEMONT 
et al. (1 9 4 0 ) troffen haar bij het maken 
van opnamen voor hun monografie von 
dit verbond in het geheel niet aan. Een 
aantal, vooral oudere, opgaven wijst 
er op, dat de omringende vegetatie 
bestaat uit een combinatie von soorten 
van voedselrijk milieu aan de oever 
(zoals Alnus glutinosa en Rorippa am
phibia) en planten von voedselarme 
omgeving (bv. Ech/nodorus ranuncu/oi-
des en Hypericum elodes) in het water 
( W E E D A , 1 9 8 7 ) . De laatstgenoemde 
soorten zi jn kenmerkend voor het hl y-
d r o c o t y l o - B a l d e l l i o n (klasse 
L i 1 1 0 r e 11 e t e O; zie SCHAMiNÉE, 
1 9 8 8 ) , een verbond van plantenge
meenschappen van matig voedselarme 
wateren met sterk wisselende wa
terstand. In overeenstemming daarmee 
worden op herbarium-etiketten als be
geleiders genoemd: Lythrum portula 
(Dukenburg bij Nijmegen), en Apium 
inundatum (Panheel-Wessem, L.) 
( W E E D A , in lift.). 

Enkele gegevens inzake voormalige 
groeiplaatsen in Twente bevestigen dit 
beeld. B E R N I N K (1 9 2 6 ) vermeldt Ludwi
gia palustris van de uitmonding van de 
Kampbeek in de Dinkel bij Denekamp, 
met Pilularia globulifera, Littorella uniflo-
ra en Utricularia cf. vulgaris, en op de 
oever o.a. Pinguicula vulgaris, Parnas-
sia, Drosera, Euphrasia en Pedicularis 
(wsch. P. sylvatica). V A N D IJK ( 1 9 6 5 ) 
noemt een groeiplaats van Ludwigia in 
de "gonzenplak", een door ganzen
kudden beweid moeras in het Angeler 
Broek. Hier groeide de soort samen 
met zoetwaterplonten zoals Alisma 
gramineum, Juncus bulbosus, Veronica 
scutellata en Scirpus fluitans. 

Een overeenkomstig standplaatskarak
ter beschreef A D A M S ( 1 9 7 7 ) voor een 
nieuwe locoliteit van Ludwigia palustris 
in Epping Forest, vlak ten noorden van 
Londen. De begeleidende vegetatie 
bestond daar enerzijds uit Apium inun
datum, Hottonia palustris, Ricciocarpus 
natans, Ranunculus flammula en Hydro-
co/y/e vulgaris, anderzijds uit Potamo
geton natans. Iris pseudacorus, Typha 
latifola en Bidens cernua. 

Deze eigenaardigheid von de stand
plaats wordt bevestigd door onze 
waarnemingen op de nieuw gevonden 
locoliteit bij Sevenum (tabel I ) . Hoewel 
de begroeFihg daarvan ovePA'egend een 
eutroof karakter heeft met soorten uit 
de klassen B i d e n t e t e o , P h r a g -

m i t e t e a en M o l i n i o - A r r h e n o -
t h e r e t e a, komen in de sloot hier en 
door ook indicatoren van voedselor-
mere kwel en zocht water voor. Dit 
zijn vier kenmerkende soorten von het 
H y d r O c O t y I O - B O I d e 11 i O n, nl. 
Potamogeton po/ygonifo//us, Hypericum 
elodes, Luronium natans en Lyffirum por
tula, alsmede Hottonia palustris, een 
kentoxon von het C a l l i t r i c h o -
H 0 1 1 o n i e t u m, en verder Veronica 
scutellata en Carex rostrata. De fre
quentie von de meeste dezer soorten 
was echter zo gering, dot ze in onze 
opnamen ontbreken; de proefvlakten 
zijn nl. klein gekozen, teneinde het lo
cale optimum van Ludwigia palustris te 
kunnen weergeven. 

De eerste auteur bezocht samen met 
drs. A.M. Kooijman de groeiplaats bij 
Nuenen op 5 juni 1 9 9 0 . Deze leemput 
is 's winters in gebruik als ijsbaan en 
stond tijdens onze excursie 3 0 a 5 0 cm 
onder water. Ludwigia palustris kon er 
niet worden teruggevonden en komt er 
dus in elk geval niet massaal voor; de 
tweede van ons nam de soort bij een 

later bezoek echter wel waar. De 
standplaats kwam blijkens de floristi
sche samenstelling met de hierboven 
vermelde gegevens overeen. Er komen 
zowel frequent soorten von het H y -
d r o c o t y l o - B o l d e l l i o n voor, te 
weten Echinodorus ranunculoides, Jun
cus bulbosus, Scirpus fluitans. Peplis 
portula en Apium inundatum, alsook 
eutrafente soorten: zeer veel Ranuncu
lus peltatus, verder de P h r o g m i t e-
teo-soorten Sparganium emersum, 
Alisma plantago-aquatica, Eleocharis 
palustris ssp. palustris, Oenanthe aqua
tica, en voorts aan de oever hier en 
door Bidens frondosus. 

Men mag uit de tot dusverre vermelde 
gegevens echter niet opmaken, dat 
hiermede het optimale milieu van Lud
wigia palustris zou zijn weergegeven in 
de zin van de standplaats waar ener
zijds de populatiedichtheid en de bio
massa het grootst zijn en de individuele 
planten zowel fors zijn als rijkelijk bloei
en en fructificeren, terwijl anderzijds de 
soort zich er al tenminste decennia lang 
heeft gehandhaafd. W E S T H O F F & V A N 

Tabel t. Vegetatie met Ludwigia palustris in sloot bij Sevenum (L.). 
Coördinaten: 196.4 - 377.0. Datum: 3 september 1989. 
Opgenomen door de auteurs gezamenlijk. Op hellende slootkanten, ten tijde van de op-
nomen niet onder water. Licht beschaduwd door Canadapopulieren. 

Opname nr.: 

Expositie: 
Inclinatie in 
Proefvlakte in 
Bedekking in % 

Ludwigia palustris (bloeiend) 

Soorten van het B i d e n t i o n : 
Polygonum hydropiper 
Polygonum minus 

Soort van het C a l l i t r i c h o - H o t t o n i e t u m i 
Hotfonio palustris 

Soorten van d e P h r a g m i t e t e a : ' 
Sporgonium erectum j 
Glyceria fluitans 
Alisma plantago-aquatica 

Overige soorten: 
Agrostis stolonifera 
Ranunculus peltatus 
Callitriche stagnalis 
Ranunculus repens 
Epilobium obscurum 
Lotus uiiginosus 
Holcus lanatus 
Cirsium palustre ] 
Galium palustre 
Ranunculus flammula 
Juncus articulatus 
Solanum dulcamara 

1 2 

E N W 
20 10-20 
0,5 1,5 
60 80 

3.3 3.3 

2a.2 -E.1 
+ .1 

+ .1 + .1 

+ .1 
— + .2 
— + .1 

2b.4 2a.5 
+ .1 2a. 1-2 
2b.3 
-E . 1 

+ .2 
-E. 1 

+ .] 
1 1 

-E.1 

-E . 1 -E. 1 
2.a5 

1 ] 
— 

i . 1 
+ .2 

— -E.1 
— -E.2 

_ -E.1 
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L E E U W E N (1960) onderzochten de toen 
enige in ons lond bekend groeiplaats 
van het Waterlepeltje in het Ketelaars
kolkje bij Colmschote, met behulp van 
een aantal vegetatie-opnamen. Om
dat deze destijds niet werden gepubli
ceerd, worden ze hier weergegeven in 
tabel II. Deze tabel geeft een eutrafen
te vegetatie van voedselrijk milieu 
weer, waarin soorten van de P o t a -
m e t e O resp. P h r a g m i t e t e a over
wegen en ook de B i d e n t e t e o een 
aandeel hebben, terwijl in twee geval
len Alnus glulinosa (buiten de proefvlak
te groeiend) resp. Salix cinerea domi
neren en de proefvlakte overschadu
wen. Als enige kensoort van het hl y-

d r o c o t y l o - B o l d e l l i o n kwam 
Myriophyllum alternillorum voor. 

In dit biotoop groeide Ludwigia pa
lustris destijds massaal en dominant, 
vaak bijna alleenheersend, in een taaie, 
verende, bultige "mat " of veeleer 
"matras" tot een dikte van 30 cm. Op
vallend was de grote vitaliteit von de 
planten; zij bloeiden en fructificeerden 
uitbundig. De soort trad vitaal en domi
nant op in watervegetatie van de P o-
t a m e t e O , waarin ook al helofyten 
van de P h r a g m i t e t e a voorkwa
men (opnamen 2, 3 en 4). In een daar
aan voorafgaand stadium zonder helo-
f/ten was de biomassa nog niet maxi

maal (opname 1). 
Eveneens kwam Ludwigia vitaal en do
minant voor in P h r o g m i t i o n -be
groeiingen, zelfs in dichte facies von 
Phragmites australis (opname 5) of Equi-
setum fluviatile (opname 6), en ook, zij 
het iets minder bedekkend, in een ver
der ontwikkeld P h r a g m i t i o n-ge-
zelschop met meer soorten uit latere 
stadia (opname 12). Zelfs schaduw 
von een boom- of struikloog von Els 
resp. Grauwe Wi lg, waaronder de 
lichtintensiteit 2 5 % bedroeg van die in 
het open veld, vermocht hoor niet te 
stuiten (opname 7 resp. 13). Als pio
nier, dus nog met lage obundantie, ver
scheen ze in een pas drooggevallen 

Tabel II. Vegetatie met Ludwigia palustris, Ketelaarskolkje bij Colmschate bij Deventer. Opnamen V. Westhoff & C.G. van Leeuwen. 
Datum: 2 October 1959. 

Nr.: 

Proefvlakte in m̂ : 
Bedekk. boom/struikl. in %: 
Bedekking hoge kruidl. in %: 
Bedekking loge kruidl. in %; 
Bedekking bodemlaag in %: 

Ludwigia palustris 
Soorten P o t a m e t e a : 
Numphoides peftafa 
Fonlinalis antipyretica 
Ricciella lluHans 
Soort H y d r o c o t y l o - B a l d e l 
Myriophyllum alterniflorum 
Soorten P h r a g m i t e t e a : 
Oenanthe aquatica 
Rorippa amphibia 
Phragmites australis 
Alisma plantago-aquatica 
Equisetum fluviatile 
Carex pseudocyperus 
Scirpus lacustris 
Sium latilolium 
Myosotis palustris 
Sparganium erectum 
Polygonum amphibium 
Iris pseudacorus 
Berula erecta 
Soorten M a g n o c a r i c i o n : 
Carex elata 
Scutellaria galericulata 
Soorten B i d e n t e t e o : 
Senecio congestus 
Ranunculus sceleratus 
Bidens connatus 
Overige soorten: 
Mentha aquatica 
tiydrocotyle vulgaris 
Rorippa austriaca 
Salix cinerea 
Solanum dulcamara 
Lysimachia vulgaris 
Hygrohypnum luridum 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 n 12 1 3 
4 10 4 10 10 4 8 4 10 10 2 4 20 
- - - - ~ - (100) - - - - - 90 
1 30 1 - 60 100 20 90 1 - - - 30 

100 1 _ 100 1 - 60 - 30 10 80 90 30 
- 100 100 100 100 70 <1 100 - - - 90 

2.3 4.4 5.5 5.5 5.5 5.5 4.3 + .1 2.5 1.1 4.4 4.4 5.5 

2.1 -(-.1 + .]-2 1.1 
3.4 3.4 

l i o n 
. 2.1-2 

1.1-2 

3.1-2 +. 

+ .2 1.3 

-E . M 

4.5i 

5.5 i 

+ .2i 

2.1 
+ 1 

2.1 J 

+ .Ü 
- E . I i 

+ ' . r l 
2.2l 

2.21 
+ .2t 
+ .2i 

Overigens komen éénmaal voor: 
in opname 405; Galium palustre -E.2, Cordamine protensis +.2, Ranunculus repens - l - . l , 

Sorbus aucuporia - i - . l , Poa trivialis - l - . l ; 
in opname 406: Rubus fruticosus +.2, 
in opname 411; Juncus effusus - E . 1 . 

1 ! 
1 

1 -E 

-2 'i 

1 i 
2. -2 
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Figuur 5. De sloot aan de voet van de Schatberg bij Sevenum, waar Ludwigia palustris op 
12 aug. 1989 gevonden werd. Foto: Steven Jansen, Herkenbosch (L.j. 

modderpoel met Senecio congestus als 
initiotor van het B i d e n t i o n (opna
me 10). Ook begroeiingen waarin 
soorten von P h r a g m i t e t e a en 
B i d e n t i o n samen optraden, bleken 
voor Ludiwigia een passend milieu (op
name 11). Daarentegen kon ze de con
currentie von een dichte M o g n o c a -
r i c i O n-begroeiïng van Corex elata 
niet volhouden (opname 8), vermoede
lijk doordat de lichtintensiteit hier 
slechts 1 O 2 % bedroeg von die in het 
open veld (gemeten, niet geschat!). 
Ook sterke concurrentie van Hydrocoty-
le vu/garis bleek een probleem (opna
me 9). 

Dominantie von Ludwigia palustris in 
een zo eutroof milieu doet zich ook 
voor in België. S M E T (1976, 1977) be
schrijft de snelle uitbreiding von de 
soort in uitgebaggerde vijvers en poe
len van het reservaat De Zegge bij 
Geel, woor recent een dichte be
groeiing von Phragmites australis en 
Glyceria maxima verwijderd was en 
waar Ludwigia daarop samen groeide 
met Alisma plantago-aquatica, Sagittaria 
sagittaria sagittifolia en "Agrostis s p . " 
(waarschijnlijk A. stolonifera). W O U T E R S 

(1979) vermeldt eveneens een eutro-
fente begroeiing van de tweede nog in 
België bekende groeiplaats bij Geel, 
het Molesbroek, ongeveer 8 km van 
De Zegge verwijderd. 

Uit de tabellen I en II blijkt duidelijk, dat 
Ludwigia palustris geen kensoort is van 
het B i d e n t i o n , en tevens, dot het 
geen zin heeft, een associatie " L u d -

w i g i e t u m " te onderscheiden, zoals 
door W E S T H O F F & D E N H E L D (1969) 
werd voorgesteld. De eerste auteur 
stelt er prijs op, te vermelden, dot deze 
toenmalige onjuistheid voor zijn reke
ning komt en niet voor die von zijn 
medeouteur. 
Hoe is het nu te verklaren, dat Ludwigia 
palustris in ons land en in de ons omrin
gende landen zo sterk in aontol vind
plaatsen is achteruitgegaan, terwijl eu-
trofe milieu's toch overvloedig, en juist 
steeds meer, zijn te vinden? Een belem
merende factor voor vestiging resp. 
hervestiging van Ludwigia palustris kon 
gelegen zijn in de kiemboarheid. De 
enige ons dienaangaande bekende 
proeven zijn verricht door S A L I S B U R Y 

(1972). Het percentage kiemende zo
den bleek in alle gevallen laag te zijn. 
De zoden werden uitgezooid in water 
en bij fluctuerende temperatuur (mini
mum 4,5° bij nacht, maximum 16,4° 
bij dog). Bij uitzaai in October was in ja
nuari slechts 1 2 , 5 % von 375 zaden 
gekiemd. Bij een conditie van 25° C 
was het percentage nog lager, ten 
hoogste 10,9 %. Om na te gaan of za
den een langere rustperiode nodig 
hebben, werd ook een experiment ver
richt waarbij zoden uit nog onverteer-
bore kopsels in maart worden uitge
zaaid; de kieming duurde don in totaal 
36 dogen, moor leverde niet meer op 
don 1 6 , 9 % . 

Het is moeilijk te beoordelen, in hoe
verre deze kiemingsproblemen in het 
veld inderdood het voortbestaan von 
Ludwigia beperken. Vermoedelijk heb

ben stondploofsfacforen echter meer 
tot de ochteruitgong van de soort bij
gedragen don eventueel stringente ei
sen die de soort stelt oon hoor kie-
mingsmilieu. Met W E S T H O F F & VAN L E E U 

W E N (1960) en W E E D A (1987) zoeken 
wij de oorzaak hierin, dat Ludwigia, 
evenals bv. de Cyperus- en Elatine-
soorten, niet het slachtoffer is gewor
den von de eutrofiëring van het lond
schop, moor wel von de verstorring 
daarvan. Ludwigia palustris behoeft 
een open standplaats, en die pleegt in 
rust verkerend snel dicht te groeien. In 
vroegere tijden ontstonden dergelijke 
plaatsen voortdurend opnieuw: op na
tuurlijke wijze longs de beken, doordat 
deze niet gekanaliseerd waren, dus 
meanderden, hier strandjes afzetten, 
door oevers uitslepen, zich ginds een 
nieuwe bedding braken; op kunstma
tige wijze langs poelen en vennen, 
doordat een nog niet geïndustrialiseer
de agrarische samenleving hier werk
zaam wos met plaatselijk ofploggen en 
vervenen ("klunen") en met betreding 
voor jacht en visserij. In het huidige 
landschap evenwel zijn de beken ge
kanaliseerd en de oevers blijvend vast
gelegd, terwijl poelen en kolken óf ge
heel in de cultuursteppe zijn opgeno
men en von hun oorspronkelijke be
groeiing ontdaan, öf in grootgrondbe
zit of natuurreservaten liggen, waar ze 
onaangeroerd blijven ten detrimente 
von de efemere plantengezelschop
pen. 

Ludwigia palustris is in dit opzicht geen 
uitzondering. De plant behoort tot de 
meer don 100 soorten die enerzijds 
een grotere of meer genuanceerde mi-
lieudynamiek behoeven don hen in het 
merendeel von de natuurreservaten 
deelachtig kan worden — ook wanneer 
deze noor beste weten beheerd wor
den - , maar die onderzijds de enorme 
verstoring en nivellering en de sterk 
toegnomen milieudynamiek van het he
dendaagse agrarische landschap niet 
verdragen. Dit zijn enerzijds indigenen 
zoals lllecebrum verticillatum, Ranuncu
lus oioleucus, Carex dioica, Corex eri
cetorum, Corex tomentoso en een 
groep van "zoomplanten" zoals Gali
um boreale. Lathyrus nissolia, Stachys 
betonica en Trifolium medium. Ander
zijds behoren hiertoe ruderale en holf-
njderole orchoeofyten zoals Chenopo
dium bonus-henricus, Leonurus cardia
ca, Marrubium vulgare, Nepeto cataria 
en Bunias orientalis ( W E S T H O F F , 1976, 
1979). 

In zulke gevallen kon notuurtechnische 
milieubouw soms een uitkomst bieden, 
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waarbij dan in het bijzonder aan het 
restaureren von voormalige groeiplaat
sen gedacht moet worden. W e willen 
don ook gaarne besluiten met een ci
taat van W E E D A (1967): "Het verdient 
aanbeveling, nog bestaande poelen 
waarin ooit Ludwigia gestaan heeft uit 
te baggeren, zodat dit merkwaardige 
"rel ict" mogelijk voor onze flora be
houden blijft". 

NASCHRIFT 

Sinds dit artikel geschreven werd, zijn 
tot onze grote verrassing in de nazo
mer van 1 990 twee nieuwe vindplaat
sen van Ludwigia palustris in Neder
land ontdekt, en wel: 
1. op 28 oug. door de eerste van ons 
in gezelschap van drs. A.J.M. Roozen 
oon de oevers von de plas "de Riet-
put" in het natuurreservaat "Erica-
Noord" ten nw. van Barneveld, eigen
dom van de Stichting "het Geldersch 
Landschap"; Kilometerblok 32 .36 .31 . 
De populatie omvat samen ongeveer 
drie plakkaten, 50 exemplaren. 

2. op 2 sept. door O. Zijlstra te Ensche
de, langs de oever van een plan op het 
landgoed Oosterveld, 6 km ten n. van 
Enschede; Atlosblok 28.58. De popu
latie omvat vijf grote plakkaten en + 40 
jonge exemplaren. 

Op de vondst bij Barneveld zullen wij 
elders nader ingaan. Het is opmerke
lijk, dot de standplaats en de begelei
dende vegetatie van beide locolitei-
ten overeenkwamen met die van de 
vindplaatsen bij Nuenen en Sevenum, 
evenals met de gegevens von de vroe
gere waarnemingen bij Nijmegen, 
Panheel-Wessem, Denekamp en in 
Epping Forest. 

DANKWOORD 

De schrijvers zijn drs. E.J. Weeda (Stichting Flo-
ron) zeer erkentelijk voor de door hem verstrekte 
gegevens, met name de verspreidingskaart van 
Ludwigia palusiris in Nederland, gegevens over 
materiaal von Ludwigia in het Rijksherbarium en 
enkele literatuuropgaven. Voorts danken wij hem 
en dr. H.J. Verkoar (Rijksinstituut voor Natuurbe
heer) voor het kritisch doorlezen von het manus
cript. 

SUMMARY 

DISTRIBUTION AND ECOLOGY OF 
LUDWIGIA PALUSTRIS (L.) ELLIOT IN 
THE NETHERLANDS 
Ludwigia palustris (L.) Eliott, o rare and ra
pidly declining species in the Netherlands, 
was until recently known from 2 localities 

Figuur 6. Ludwigia palustris aan slootkant bij de Schatberg, Sevenum. Foto: Steven Jansen, 
Herkenbosch (L.). 

only. In 1989 it was discovered in o small 
stream near Sevenum (Limburg) in o plant 
community rendered by table I. The species 
grows here, as it did in most other localities, 
in a mixture of eutrophic swamp species and 
soft water plants. In the summer of 1 990, 
two further new locaties have been discove
red, viz. near Barneveld (Gelderland) and 
near Enschedé (Overijsel). The habitat in 
both localities corresponded to those of Se
venum and the English ones. 
However, the ecological optimum is to be 
found in eutrophic habitat as in its station 
near Deventer, Overijssel, the Netherlands 
(rendered in table II and discussed) and in 
Belgium. The designation "ecological opti
mum" should be understood as the habitat 
where, for one thing, population densit/ 
and fertility of individual plants are maximal, 
while, for another thing, the population has 
been able to stand and to survive during de
cennia. The decline of the species is explai
ned to be o consequence of its pioneer cha
racter. It is bound to open habitats in the 
border area of rivulets, ponds and pools, 
where water level fluctuates regularly and 
more competitive species foil. Previously 
such habitats were numerous, but in the mo
dern agricultural scenen/ they hove been ei
ther destroyed or definitely consolidated; in 
nature reserves they disappear by lock of 
active inward management. 
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ARTEFACTEN UIT OUDE MAASSEDIMENTEN 
JAN W E E R T Z , Voerenweg 1 2, Ryckholt 

In december 1987 verscheen in het periodiek Grueles een artikel 
over zeer oude kwartswerktuigen die zijn gevonden aan de rand 
van het zogenaamde Plateau van Sint-Geertruid. De in dat artikel 
besproken artefacten behoren tot een cultuurtraditie die we het 
beste kunnen aanduiden als "Chopper-Choppingtool-Complex". 
Bij latere bezoeken aan de betreffende vindplaats werden ook re
latief veel CCC-artefacten uit andere gesteenten aangetroffen. 
Alvorens tot de bespreking van het nieuwe vondstenbestand en 
de plaatsing ervan in de tijd over te gaan, zal eerst wat nader in
gegaan worden op de cultuurtraditie zelf. 

Artefacten behorend tot het Chopper-
Choppingtool-Complex zijn ol op vele 
plaatsen in de wereld oongetroffen. 
Tot de beter onderzochte compo
nenten ervan behoren onder andere 
het Oldowon uit de Olduval-kloof in 
Afrika, het Choukoutienion uit China, 

het Tautovelien uit Zuid-Frankrijk en het 
Heidelbergien uit Duitslond. De com
ponenten von deze primitieve cultuur
traditie kunnen niet alleen in plaats, 
moor ook in tijd zeer ver uit elkoor lig
gen: in feite zijn deze primitieve werk
tuigen honderdduizenden jaren lang 

door de prehistorische mens op vrij
wel identieke wijze vervaardigd. Zo 
zijn de in de terrassen von Rousillon 
(Frankrijk) gevonden werktuigen tussen 
1.200.000 en 700.000 joor oud terwijl 
die von de Lontienmens uit China terug-
goon tot 600.000 - 700.000 jaar. 
Evenals elders is in Europa het CCC 
voorofgegoon oon de vuistbijlvoeren-
de tradities. Beide tradities zijn echter 
zeer long noost elkaar blijven voort
bestaan. De werktuigen van het CCC 
vertonen in ons land een grote variabi
liteit voor wat de verwerkte steensoor
ten betreft. Dit in tegenstelling tot de 
werktuigen uit de vuistbijlvoerende tra
dities die voornamelijk silex en in min
dere mote uit kwartsiet zijn vervaardigd, 
hief bewerken van de diverse gesteen
tesoorten wos mogelijk door de in 
hoofdzaak toegepaste buffertechniek. 

I Slagsteen 

[-Loodrechte 
Percussieslag 

^lagsteen 

'•*Percussieslag 
in een hoek. 

Verende ondergrond 
^Bufferslag = 

Reactieslag= 
Contracoupe. 

^Bufferslag = 
Reactieslag= 
Contracoupe, 

Figuur 7. De buffertechniek en de producten ervan. 
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Globaal gezien plaatste men bij deze 
techniek de te bewerken steen op een 
"aambeeldsteen" om er vervolgens 
met een "hamersteen" op te slaan. 
Het te bewerken stuk steen kreeg hier
door behalve de zogenaamde percus
sieslag ook een terugslag te verwerken 
(zie figuur 1 en 2). 
Ook de vorm van het bosismoteriool en 
het aantal typen werktuigen vertoont 
een grote variabiliteit. Voor wat het te 
verwerken basismateriaal betreft, ging 
men uit van zeer kleine tot grote rolste
nen en von willekeurige stukken steen 
zoals natuurlijke splijtstukken. Bij ge
brek aan deze laatste werden grotere 
stenen opgedeeld zodat er brokken 
met scherpe kanten ontstonden. 
Vindplaatsen von het CCC zijn in Ne
deriond inmiddels overvloedig bekend. 
Vaak goot het om oppervlaktevond
sten, daar waar oude rivierofzettingen 
dagzomen. Soms komen we de arte
facten tegen in een secundaire ligging 
in een strotigrafische context waarvan 
de dateringslimieten zover von elkaar 
verwijderd zijn dot hun orcheologische 
waarde gering is. Vook is don wel een 
minimale ouderdom te geven. Bijvoor
beeld: liggend onderdo Soole-löss. De 
in dit artikel besproken artefacten logen 
vrij geconcentreerd in een klein gebied. 
De directe omgeving von dit gebied le
vert typologisch gelijke artefacten op. 
Hun aontol is door echter relatief ge

ring en er is zeker geen sprake von con
centraties. Dit doet het vermoeden rij
zen dot de hier besproken artefacten 
niet of slechts in geringe mate aan ver
spoeling onderhevig zijn geweest. De 
ortefocten zijn gevonden oon de rond 
van het Ploteou von Sint Geertruid, ten 
noorden van de Schone Grubbe en ze 
zijn waarschijnlijk ouder dan 300.000 
joor. Voor deze vroege datering zijn 
de volgende redenen oon te voeren: 
1) De concentratie bevindt zich op een 
ploots waar het Moosgrind dagzoomt. 
Dit grind behoort tot de Formotie van 
Sterksel. De afzettingen van deze for
matie begonnen in het Menopien en lo
pen door tot in het Cromerien dot on
geveer 300.000 joor geleden eindig
de. 2) De concentrotie leverde vrijwel 
geen vuurstenen CCC-artefacten op. 
Dit wijst ook in de richting van de For
matie von Sterksel die in Zuid-Limburg 
aan de ene kont rijk oon kwarts en 
kwartsiet en aan de andere kont 
vuursteenarm is. 3) Op het Cromerin 
volgt het Elsterien. Toen wos het in de
ze streken — behalve in een iets milde
re fase; het Cortonium - woarschijnlijk 
veel te koud voor menselijke bewo
ning. 4) In het daarop volgende Hol
steinien gebruikte de mens reeds verder 
ontwikkelde vuistbijlen, de Clacton-
techniek en de beginnende Levollois-
techniek. Door post deze grbte hoe
veelheid CCC-artefacten vrijwel zeker 

niet meer in. Ook wos toen ol goede 
vuursteen voorhanden. 5) Op het Hol
steinien volgt het Soalien. Die geologi
sche periode wordt onder andere ge
kenmerkt door lössafzettingen die bij 
kenmerkt door lössafzettingen die bij 
ons de Formatie von Sterksel bedekten. 
Hierdoor was de grondstof voor het 
vervaardigen von deze CCC-artefac
ten niet langer meer overvloedig voor
handen. 6) De artefacten zijn typolo
gisch gelijk oon die van meerdere goed 
gedateerde vindplaatsen van gelijke of 
hogere ouderdom. 
De ongeveer 1 75 artefacten die deze 
vindplaats opleverde, zijn uitsluitend 
vervaardigd uit Moosgrind. Meer don 
de helft ervan (ongeveer 58%) heeft 
kwarts ols grondstof. Doornaost komen 
veel artefacten von kwartsiet en kwart
sitische zandsteen voor (ongeveer 
41%) . Het aantal uit silex en een fijn 
conglomeroot vervaardigde artefacten 
(ongeveer 1%) is te venA/oorlozen. 
Opvallend is het verschil in grootte tus
sen de uit kwarts en de uit kwartsiet en 
kwartsitische zandsteen vervaardigde 
artefacten. Woorom de kwarts-
ortefocfen in het algemeen kleiner zijn, 
wordt duidelijk ols men onbewerkte 
kwortsen met kwortsieten en kwartsiti
sche zandstenen in het Moosgrind ver
gelijkt. Daar zijn de eerste in het alge
meen ook kleiner don de laatste. De ar
tefactgrootte is dus voor een belangrijk 

gehouden. 
Terminale retouche-

Percussieslag 

Door terminale re
touche tot een 
klassieke "bill-hook' 
gemaakt. 

Weggeslagen splinter 

Artefact met clactonkerf 
(clactonnotch) en ver
brijzelingssporen . 

CLACTONKERF I N DE 

B U F F E R T E C H N I E K . 

Figuur 2. De clactonl<erf ir) de buffertechniek. Fig. 1 en 2 zijn overgenomen uit: Franssen C. en A. Wouters, Het Oud-Paieolithicum in de 
Nederlandse stuwwallen. Archeologische Berichten 6. 
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Figuur 3. Rugmes. Kwartsiet/l<wartsitische zandsteen. Grootste lengte x grootste breedte: 137 mm x 55 mm. Rugmessen komen reeds in 
zeer vroege componenten van het CCC voor. 

Figuur 4. Choppingtool. KwarsietIkwartsitische zandsteen. Grootste lengte x grootste breedte: 74 mm x 55 mm. In het CCC komen zeer 
grote aantallen choppingstools voor. Als het uitgangsmateriaal een nodule of debris is, zijn choppingtools soms moeilijk te onderscheiden 
van primitieve protobifaces. 

Figuur 5. Chopper. Kwarfsiet/kwartsitische zandsteen. Grootste lengte x grootste breedte: 57 mm x 56 mm. De groep von de choppers 
is in het CCC bijzonder groot. Bij choppers werd(en) de afslag(enj alleen aan de dorsale zijde aangebracht. Dit in tegenstelling tot de 
choppingtools die zowel vanuit de dorsale als vanuit de ventrale zijde tot werktuig zijn bewerkt. 

Figuur 6. Billhook. Kwarts. Grootste lengte x grootste breedte: 58 mm x 55 mm. Rechtshändig artefact. Bij de vervaardiging van billhooks 
werd veelvuldig de zogenaamde "Clactonnotch" ofwel "Clactonkerf" toegepast. (Zie tekening B). 

Figuur 7. Billhook. Kwartsiet/kwartsitische zandsteen. Grootste lengte x grootste breedte: 86 mm x 50 mm. Deze billhook kan alleen links
handig gebruikt worden. 

Figuur 8. Choppingtool. Kwarts. Grootste lengte x grootste breedte: 67 mm x 65 mm. 

Figuur 9. Choppingtool. Kwartsiet/kwartsitische zandsteen. Grootste lengte x grootste breedte: 92 mm x 48 mm. Dit artefact is licht alterne
rend geslagen. Voor de duidelijkheid zijn beide zijden echter op de tekening weergegeven. 

deel grondstofgebonden. 
Het Chopper-Chopingfool-Complex 
fieeft vook een erg gevarieerde toolkit. 
Het zou te ver gaan om de op deze 
vindplaats aangetroffen typen en on
derverdelingen per type kiier te bespre
ken. Ik beperk me don ook tot fiet noe
men van de opvallendste werktuigsoor
ten. Dit zijn cfioppers, choppingtools, 
wigvormige artefacten, polyeders, rug
messen, billhooks, schrabbers, boor-
vormen en protobifaces. Zie figuur 3 
t/m 9. Degene die meer over dit CCC 
en z'n componenten te weten wil ko
men, wil ik aanraden om nummer 10 uit 
de serie "Archoeologische Berichten" 
door te nemen, met name WOUTERS et 
ol. (1981). Dit is onder ander aanwe

zig in de bibliotheek von de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonder
zoek (ROB) te Amersfoort en in de 
Koninklijke Bibliotheek te Den Hoog. 

SUMMARY 

ARTEFACTS FROM ANCIENT SEDIMENTS 
OF THE RIVER MEUSE 
A site containing CCC artefacts has been 
discovered at the edge of the St. Geertruid 
Plateau. The artefacts ore made mainly of 
quartz and quartzite, and ore probably over 
300,000 years old. The components of the 
Chooper-Chopping tool Complex (CCC) 
comprise a large group of traditions, but all 
tools have been worked upon with the same 
techniques. This means that there is a large 
degree of similarity between artefacts from 

many different sites, which is why these ore 
termed components. The two most important 
techniques used ore the buffer technique 
and the counter-blow (used of percussion). 
An additional characteristic of the CCC is 
that nearly every available workable type of 
stone is utilized for the manufacture of tools. 

DANKWOORD 
Bii deze wil ik Ad Wouters uit 's Hertogenbosch 
bedanken. Hij toonde zich bereid om het concept 
von dit artikel kritisch door te lezen en - waar no
dig - von kanttekeningen te voorzien. 
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BOVENGRONDSE NESTEN VAN DASSEN IN 
NEDERLAND 
STEVEN JANSEN, Korhoenstraat 12 , hlerkenbosch. 
ANNEMARIE S TEEMAN-VAN DIEPENBEEK, Vaarzenhof 1 8 0 , Uden. 

De Das (Meles meles) figuur 1, maakt behalve burchten ook bo
vengrondse nesten. Deze nesten worden zelden of nooit in de 
Nederlandse- en buitenlandse literatuur vermeld. In dit artikel 
worden de bovengrondse nesten die door ons gevonden zijn uit
voerig beschreven. 

In de Engelse literatuur constateert 
N E A L (1977) in Engeland het gebruik 
van bovengrondse nesten, die hij 
"dagnesten" noemt. Hij onderscheidt 
3 typen: 

BOVENGRONDSE KRAAMNESTEN 

Deze nesten zijn slechts bij grote uit
zondering gevonden en in buitenge
wone omstandigheden o.a. in situaties 
met een verhoogde grondwaterstand. 

GEWONE ZOMERNESTEN 

De "gewone" zomernesten worden 
meestol in een holte onder braamstrui
ken, in dichte vegetotie von Adeloors-
voren of midden in een korenakker ge
vonden. Soms is er duidelijk verband 
tussen de lokatie van deze nesten en tij
delijk verhoogd voedselaanbod, soms 
ook helemaal niet. Als voorbeelden 
von laatstgenoemde situatie noemt 

Figuur 1. Das. Foto: S . Jansen. 

Neal nesten onder rhododendronstrui-
ken en een tweetal nesten in holle bo
men, waarvan er een zeer uitvoerig 
von nestmoteriool voorzien was. De 
"korrevrochten" nestmoterioal (Ade-
loorsvoren) zijn in Nederiond, voorzo
ver ons bekend, echter nooit aange
troffen. 

BOVENGRONDSE NESTEN 
De bovengrondse nesten op de burcht 
zijn in twee vormen te onderscheiden, 
dagnesten in de vorm von een soort 
groot, plot vogelnest op de grond, ver
vaardigd van gedroogd gros e.d. met 
een min of meer kole bodem en nesten, 
de komvormig zijn uitgeschraopf of uit
gehold in de bosbodem. 

METHODE 

Voor Limburg zijn in de maanden fe
bruari t/m mei alle burchtlokoties syste-
motisch bezocht in verband met de lan
delijke Dossen-census 1990 (JANSEN & 
J A N S E N en H E I J K E R S 1990, in prep.). In 
de buurt van belopen en bewoonde 
dasseburchten zijn dagnesten aange
troffen. Von deze nesten zijn de door
snede en de diepte gemeten. Andere 
bijzonderheden zijn ook genoteerd. 
Wot de provincie Noord-Brobont be
treft, moet gemeld worden dot de 
burchtlokoties niet systematisch be
zocht zijn, niet door dezelfde per-
so(o)n(en) en ook niet met de intentie 
eventuele dagnesten te registreren. De 
genoemde vondsten beperken zich tot 
het noordoostelijk deel van Noord-
Brobont. 
In de provincie Gelderland, meer spe
cifiek in het Rijk van Nijmegen worden 
bovengrondse nesten geregeld, moor 
niet algemeen, aangetroffen bij contro
les door leden von de Vereniging Dos 
& Boom, maar men heeft er geen syste
matische opnamen van gemaakt 
(mond. med. J. DiRKMAAT, 1990). 
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Figuur 2. De vijf vormen van bovengrondse 
nesten die door ons zijn aangetroffen. 

RESULTATEN 

De nesten worden per provincie ofzon-
derlijk besproken. Door ons zijn er von 
de bovengrondse nesten vijf vormen_ 
gevonden (figuur 2). 
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Tabel I. Gegevens van de Limburgse vondsten. De letters onder kolom lokatie komen 
overeen met de situatieschetsen van figuur 4-

Lokatie + Plaats Status Nest Afstand Waar
Kilometerhok Datum burcht D/diepte nest/burcht Vorm nemer 

A: Bergen 20-02-1990 bewoond 50/10 cm. 30 cm. leger S. Jansen, 
46-45-31 w Jansen 

B: Swalmen 14-03-1990 bewoond 50/10 cm. 100 cm. leger s. Jansen, 
58-45-21 w Jansen 

C: Herkenbosch 17-03-1990 bewoond 60/15 cm. 300 cm. diep, s. Jansen 
58-55-41 nestrand 

D: Jabeek 03-04-1990 belopen 50/10 cm. 50 cm. vogelnest S. Jansen, 
60-43-43 w Jansen 

E: Mheer 24-04-1990 belopen 50/10 cm. 100 cm. vogelnest S. Jansen 
62-41-14 

F: Stokhem 25-04-1990 bewoond 45/10 cm. 10 cm. leger s. Jansen 
62-22-44 

G: Riickholf 04-05-1990 belopen 50/10 cm. 50 cm. diep. s. Jansen 
61-38-45 nestrand 

H: Stokhem 1 1-05-1990 belopen 50/10 cm. 200 cm. leger L. Heijkers, 
61-22-55 s. Jansen 

1: Herkenbosch 08-08-1990 belopen 50/ 5 cm. 10 cm. leger s. Jansen 
58-55-13 

PROVINCIE LIMBURG 

\n Limburg zijn in zeven uurhokken ver
spreid over de provincie tien dagnesten 
gevonden. In figuur 3 zijn de vondsten 
per uurhok met een letter aangegeven. 
Elke letter correspondeert met de gege
vens in tabel I en de situotie-scfiets. 
Per vondst worden de verdere bijzon-
derfieden beschreven. 
Bij burcht lokatie A, in de gemeente 
Bergen is het nest oon de voet van een 

Figuur 3. Overzicht van de gevonden 
nesten in Limburg. De letters komen overeen 
met de situatieschetsen van figuur 4 en de 
gegevens van tabel I. 

omgevallen boom gevonden, verder 
waren er haarafdrukken*, losse haren 
en een prent in het nest te zien. 
Op lokatie B, Swalmen rond 13.00 uur 
log een volwassen Dos op zijn/hoor 
rug in het nest, onder een bramestruik 
te zonnen. De Das vluchtte in de 
burcht. In het nest waren verse haaraf
drukken, losse horen en prenten te 
zien. 
Een bijzonder nest is aanwezig op de 
lokatie C bij hierkenbosch. Tussen 
burcht en nest ligt namelijk water. 
Daarnaast is de grote afstond tussen 
burcht en nest namelijk 300 meter op
vallend. Het nest zelf ligt op een heu
veltje onder Sleedoorns. Het nestmate
riaal bestoof uit grassen en zeggen, 
ook zijn losse haren gevonden. 
In een oude groeve, lokatie D bij Ja-
beek, werd in het bovengronds nest 
met veel droog gros (figuur 5) ook losse 
haren gevonden. 
Onderaan de voet von een oude kerse
boom op lokatie E bij Mheer, werd een 
nest met veel droog gros en dosseha-
ren, onder rechtopstaande weipolen 
(figuur 6) gevonden. Op deze plek log 
een Steenmarter (Mar/es foinaj te sla
pen, hij werd wakker en rende via een 
omweg door de wei, in de dasse-
burcht. 
Op de lokatie F bij Stokhem, werd in 
het nest haarafdrukken en losse haren 
gevonden. 
De burcht op lokatie G bij Rijckholt is in 
vervallen stoot met een intacte pijp. In 
het nest was een beetje droog gras en 
haren aanwezig. In en om het nest was 
een dassegeur aanwezig. 
Het nest op lokatie H bij Stokhem, ligt 
aan de voet van een boom. In het nest 
zijn horen en enkele prenten aanwezig. 

Figuur 4 A tot en met /.- S/tuot/escfiets A tot 
en met i. 
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F/guur 5. Vogelnest, Jabeek, 03-04-1990. Foto: S. Jansen. Figuur 6. Vogelnest onder weipalen, Mheer, 24-04-1990. Fo
to: S. Jansen. 

De burcht is in vervallen staat met een 
pas uitgegraven pijp. 
Tijdens de Dassencensus was de burcht 
op lokatie I bij Herkenbosch vervallen, 
tijdens de laatste controle was de 
burcht weer belopen. Het nest ligt 
noost een vers uitgegraven pijp. In het 
nest zijn horen en prenten gevonden. 

PROVINCIE NOORD-BRABANT 

In Noord-Brobont zijn in vier uurhok
ken 7 dagnesten gevonden. De cijfers 
corresponderen met de gegevens van 

tabel 2. 
Bij het betreden von lokatie 1 bij Gro
ve, omstreeks 18.00 uur log er een Das 
te zonnen. Het zonlicht kwam in kleine 
bundeltjes door de bramenstruik. Er 
was een sterke dassegeur aanwezig. 
Het nest was zeer intensief gebruikt en 
er was een beetje droog gros aanwe
zig. De burcht ligt in een omheind (par
ticulier) terrein. De burcht wordt zelden 
bezocht. 
Op lokatie 2 bij Uden, ligt het nest 
noost een wissel aon een voet van een 

Tobel II. De gegevens van de Brabantse vondsten. 

Lokatie -)- Plaats Status Nest Afstand Woor-
Kilometerhok Datum burcht 0/diepte nest/burcht Vorm nemer 

1: Grove 12-03-1983 bev̂ oond 50/00 cm. ? cm. plat- J. Dirkmoot 
46-21-32 nestrand A, Steeman 

2: Uden 14-03-1985 bev/oond 50/10 cm. 500 cm. leger A. Steeman 
45-37-31 

leger 

3: Zeeland 25-07-1986 bewoond ?/ ? cm. 25 cm. leger A. Steeman 
45-38-1 1 

leger 

4: Uden 06-02-1989 belopen 50/00 cm. 50 cm. plot- A. Steeman 
45-37-52 

belopen 
nestrond 

5: Boxtel 10-11-1990 bewoond 50/10 cm. 40 cm. vogel A. Steemon 
45-53 nest 

Grove den. Het is uitgehold in de hu-
musloog von Grove dennenoolden op 
kale bosgrond. De burcht wordt regel
matig bezocht. 
Het nest op lokatie 3 Zeeland is uitge
hold in de humusloag van Grove den
nenoolden en eikeblad. In het nest zijn 
horen en prenten oanwezig. De burcht 
wordt regelmatig bezocht. 
Bij lokatie 4 Uden zijn noost een 
nestrand von droog gros (figuur 7) ook 
horen aanwezig. De burcht wordt re-
gelmotig bezocht. 
Op lokatie 5 bij Boxtel is een mois-
okker "bezet" door Dossen. Midden in 
een moisokker is een zeer grote burcht 
met moor liefst drie dagnesten gevon
den! Deze drie nesten hebben dezelf
de afmetingen en afstand tot de burcht. 

Op figuur 8 is een pijp en dognest te 
zien. Het dognest is uitgehold en 
gestoffeerd met mois. Vanwege de 
"bezetting" wordt de mois niet ge
oogst. De akker is opgekocht door het 
Brabants londschop. Zo krijgt deze 
maisokker een beschermde status, zo
dat de Dassen kunnen blijven. 

Figuur 7. Nestrand. plat. Uden. 06-02-1989. Foto: A. Steeman. 
Figuur 8. Leger bij dassenpijp midden in een mais-akker. Boxtel. 
10-11-1990. Foto: A. Steeman. 
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Figuur 9. Zonner\de das. Postbridge, Engeland, 15-05-1985. 
Foto: A. Steeman, 

Figuur 10. Sneeuwnest. Uden, 20-01-1985. Foto: A. Steeman. 

PROVINCIE GELDERLAND 

Een bijzonder bovengronds nest in Nij
megen (40-52-23), is het volgende: 
In het centrum van Nijmegen werd op 
1 1-02-1984 een slapende Das in een 
tuin aangetroffen, die waarschijnlijk 
verdwaald was en blijkbaar geen uit
weg meer wist te vinden uit de stad. Bij 
het ontwaken glipte de adulte Dos via 
een ventilotie-opening in de muur de 
kruipruimte onder het huis in. Het bleek, 
dot hij daar midden op de kale vloer 
een nest von gedroogd gras (uit de 
tuin) gemaakt had. Het nest had een 
doorsnede van 50 cm en behoort tot 
het type plat nestrand. 
Waarnemers: R. Ceelen, J . Dirkmoat 
en A. Steeman. 

FUNCTIE EN BETEKENIS 

De functie von een dagnest ligt, gezien 
de waarnemingen von zonnende Das
sen in het veld, het meest voor de 
hand. Dot Dassen graag een zonne
bad nemen, is ook gebleken bij Dassen 
in gevangenschap (figuur 9), vooral bij 
de individuen die zich niet gestresst le
ken te voelen door opsluiting. Hierbij 
werd waargenomen, dot zonnende 
Dassen bij de minste of geringste ver
storing hun hok (burcht) weer inscho
ten. Zonnebadende Dassen in gevan
genschap zijn geen normaal, alle
daags verschijnsel. De neiging hiertoe 
is individueel sterk verschillend. In de
zelfde omstandigheden doet de ene 
Das het wel, de andere niet, waarbij 
de eerstgenoemde duidelijk in de min
derheid is. (Mond. med. Ruth Murroy. 
Dossenopvangcentrum, Postbridge, 
Engeland, mei 1985). De aanwezig
heid von een bovengronds nest bij een 
burcht is waarschijnlijk een indicatie dat 
de burcht in een vrij rustige omgeving 

ligt, zodat de Dos, als hij wil, zijn na
tuurlijk gedrag kon ontplooien. 

NEDERLANDSE 
SNEEUWNESTEN 

Veel zeldzamer don de "gewone" 
dagnesten zijn sneeuwnesten. Hierbij 
moet natuurlijk rekening worden ge
houden met het feit, dat ons land maar 
om de zoveel jaar een sneeuwrijke 
winter heeft. Twee vondsten van 
sneeuwnesten zijn reeds beschreven 
( J A N S E N , 1987, S T E E M A N , 1985). Het 
toeval wil, dat de twee enige bekende 
vondsten von sneeuwnesten van Das
sen in Nederland in vogelvlucht 70 km 
van elkaar verwijderd lagen, en daags 
na elkaar werden gevonden. Van an
dere sneeuwnesten is, voorzover wij 
weten, geen vermelding in de literatuur 
bekend. 
In Limburg bij Herkenbosch, 
(58-55-41), werd op 19-01-1985, op 
300 meter afstond van een bewoonde 
burcht (zelfde lokatie als Limburg C, 
(zie figuur 3) een sneeuwnest gevon
den. Op de burcht zelf hebben Dassen 

Temperatuur 

10 

in de sneeuw gespeeld en op twee 
plaatsen gerold. Tussen de burcht en 
het sneeuwnest waren fraaie prenten 
te zien. Het sneeuwnest log op een 
heuveltje onder Sleedoorn struiken. In 
dit twee-persoons sneeuwnest hebben 
twee Dassen er samen in gelegen. In 
het nest waren haar- en neusofdrukken 
en losse horen gevonden. 
Waarnemer: S. Jansen. 

Een zeer bijzonder fenomeen is het 
volgende, rond 1960 vond Meister 
A. Verbeek op een bewoonde burcht 
in Midden-Limburg in een ondiepe kuil 
nestmateriaal en omschreef het: "alsof 
het een groot vogelnest was " (Mond. 
med. Meister A. Verbeek - E , 1980). 
Nadat de Dassen in hun burcht vergast 
waren is deze burcht 30 jaar niet meer 
bewoond geweest. Na een herintro
ductie wordt in dezelfde kuil in 1991 
het dagnest weer gebruikt door de uit
gezette Dassen ( J A N S E N & J A N S E N , 

1991) maar nu met weinig nestmate
riaal . Deze schitterende vondst is niet in 
de Limburgse tabel opgenomen. 
In Noord-Brabont bij Uden, 
(45-37-31) , werd een dag later op 

- 5 

- 1 0 

- 1 5 

* 

18-Avond 19-Overdag 19-Avond 20-0v6rdag 20-Avond 21-0v6rd 

Figuur 11. Temperaturen in de periode 18 t/m 21 januari 1985. (Vliegbasis Volkel). Met 
de sneeuwmest-vondsten, ( * J. 
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2 0 - 0 1 - 1 9 8 5 de bewoonde burcht 
(zelfde lokatie als Brabant no. 2) be
zocht. Hlier werden liefst drie sneeuw
nesten gevonden. Alle met een doors
nede von ca. 30 cm (kom) waarvan 1 
op afstond van ca. 1 meter van een 
pijp, een lag oon een wissel (afstond 
van dichtstbijzijnde pijp geschat op ca. 
10 meter) en een temidden van enkele 
holingangen. De komvormige holtes in 
de sneeuw (figuur 10) waren alle vers. 
Er log zond in de sneeuwnesten dat uit 
de pels gevallen was, alsmede losse 
haren. 
Waarnemer: A. Steeman. 

FUNCTIE EN BETEKENIS 

De vraag rijst, wat de Dassen ertoe be
wogen heeft, om in het volgende be
schreven, onaangename weertype, 
nesten te maken om buiten te kunnen 
liggen. De periode, voorafgaand oon 
deze vondsten (resp. op 19 en 20 janu
ari 1985) - (zie figuur 1 1) kenmerkte 
zich (landelijk) door veel sneeuwval, 
strenge vorst, motsneeuw en oonvrie-
zende mist. hiet is bekend uit ge
dragsstudies, dot Dassen sterk reage
ren op snel verbeterende weersom
standigheden en dot hun activiteiten 
"met de barometer oplopen" (mond. 
med. R. Murray). 
Een-hypothese van C. Killingley (mede
auteur Bodgers of the World) is dat de 
Dassen door de oonvriezende mist en 
sneeuw voor de holingangen, bij een 
langer verblijf ondergronds, odemha-
lings-moeilijkheden zouden krijgen 
door een verhoogd CO2 gehalte in de 
burcht. De Dassen in onze streken zijn 
niet gewend om een langere periode 
ondergronds te verblijven en zouden 

dus sneeuw-nesten maken om hun nor
male hartslagritme terug te krijgen (?). 
Het zuurstofverbruik en de hartslag van 
Dossen in "winterrust" blijft normaal in 
onze klimaatzone, ze reduceren dat 
niet zoals andere dieren in een echte 
winterslaap. Volgens Killingley (schrif. 
med. 1985) is bij Dassen in winterrust in 
Siberië en andere even koude gebie
den en/of omstandigheden een ver
laagde hartslag waargenomen. 
Anderzijds is het zo, dat in Nederiond 
meermaals geconstateerd is, dot in 
koude tijden de Dassen zelf een aantal 
van hun burchtingangen dichtstoppen 
met blad, gros, dennenoolden en tak
ken, waarmee ze hun burcht "isole
ren" tegen binnendringende koude. Ze 
stoppen echter nooit alle holen dicht in 
verband met ventilatie. Killingley heeft 
een sneeuwnest zoals we hebben be
schreven slechts éénmaal gezien in En
geland, en wel "onder Siberische om
standigheden" (schrift, med. C. Killing
ley, 1985). In de lijn hiervan ligt, dot 
in de tweede strenge vorst en sneeuw-
periode van datzelfde joor er geen 
sneeuwnesten gemaakt werden. Deze 
vorstperiode was droog en zonniger. 
Ook in de winter van 1986 lag er een 
maandlang sneeuw, maar ook toen 
werden geen sneeuwnesten gevon
den, terwijl er wel bewust op gelet is. 
De gestelde hypothese van Killingley 
dat door "Siberische winteromstandig-
heden" een verhoogd CO2 gehalte in 
de burcht optreedt en dot Dassen 
daarom een sneeuwnest maken, lijkt 
door onze waarnemingen te worden 
bevestigd. 

* Haarafdru!(;ken: Dit is een afdruk van de vacht 
van de Das in de open grond van het nest, waarbij 
je vaak de afzonderlijke haren kunt zien. 

SUMMARY 

The literature on aboveground nesting of 
badgers (Meles meles) is sparse. Fourteen 
daytime nests of bodgers have been found 
in three Dutch provinces (Limburg, Noord-
Brobont and Gelderland). Five types could 
be distinguished, which ore described in de
tail in this article. Daytime nests ore pro
bably used for sunbathing. The presence of 
a daytime nest near a badger's hill probably 
indicotes that the hill is situated in o fairly 
quiet place, allowing the badger to display 
its natural behaviour. In addition, the article 
gives details of two snow nests, found in Lim
burg and Noord-Brobant in the winter of 
1984/85. Our observations seem to corro
borate the theory that a "Siberian" winter 
may give rise to elevated CO2 concentra
tions in the bodger's hill, inducing the bad
gers to construct o snow nest. 
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DE BRUINRODE WESPENORCHIS 
(EPIPACTIS ATRORUBENS) IN LIMBURG 
J. CLAESSENS, Moorveld 3a, Geulle 
J. KLEUNEN, Pr. Constantijnlaari 6, Bunde 

De Bruinrode wespenorchis is steeds een zeldzame soort geweest 
in Limburg, ondanks het feit dat in de aangrenzende landen -
met name op het Belgische gedeelte van de St. Pietersberg - wel 
grote populaties voorkomen. In onderstaand artikel wordt een 
kort overzicht gegeven van de vondsten in de loop der tijden. 
Ook wordt een nieuwe vondst in Wyire besproken, waarbij inge
gaan wordt op belangrijke kenmerken voor determinatie van de 
planten in niet bloeiende toestand. 

Epipactis atrorubens (Bernh.) Besser is 
een in Europa wijdverbreide orchidee, 
die van de boreale tot de sub-
meridionale zone voorkomt, (BUTTLER, 
1986). 
De soort is aon kalk gebonden en kan 
in een aantal verschillende biotopen 
aangetroffen worden, variërend von 
de duinen van de Oostzeekust (waar 
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ze ook wel "Strondvanllle" genoemd 
wordt), tot droge, stenige bodems en 
zelfs op puinhellingen von de Kolkol-
pen. De plant heeft vooral behoefte 
aon warmte en licht. Vandoor dot we 
hem oontreffen op zonnige, droge krij-
thellingen, onder struweel en oon bos
randen (VERMEULEN, 1 9 5 8 ) . 
De Bruinrode wespenorchis is steeds 
zeldzaam geweest in het Limburgse 
krijtdistrict, getuige de verspreidings-
kaartjes in M E N N E M A et al. ( 1 9 8 0 ) : 
vóór 1 9 5 0 werd Epipactis atrorubens in 
zes uurhokken woorgenomen, no 1 9 5 0 
slechts in twee uurhokken. 
No in 1 9 3 4 nog door Gregoire op de 
St. Pietersberg te zijn gezien (HiLGERS, 
1 9 7 2 ) , werd ze pos weer gevonden in 
1 9 7 8 op d'n Observant te Maastricht 
(Betlem). Naderhand bleek deze 
vondst op een vergissing te berusten 
K R E U T Z , 1 9 8 1 ) . In 1 9 8 0 werden vier 
bloeiende pionten en enkele zaailingen 
in de gemeente Eys gevonden (KREUTZ , 
1 9 8 1 ) en tenslotte in 1 9 8 3 een exem
ploor op een kalkgrasland te Wyire 

( K R E U T Z , 1 9 8 7 ) . 

Een grote tegenstelling tot de schamele 
Nederlandse voorkomens vormen de 
rijke groeiplaatsen die in buurianden 
Duitslond en België te vinden zijn. Be
kend zijn vooral de grote populaties 
die nu nog voorkomen op het Belgische 
gedeelte van de St. Pietersberg (zie LE-
J E U N E VERBEKE , 1 9 8 4 ) . De Bruinrode 
wespenorchis komt volgens de auteurs 
op zowat alle kalkgroslandhellingen 
van de St. Pietersberg en soms in de 
beboste delen voor. Ze is daarmee een 
vrij algemene soort voor de St. Pieters
berg. 
Dit komt overeen met onze eigen ob-
sen/aties. Bij een inventarisatie in juni 
1 9 9 0 troffen wij op een bekend kolk
groslond bij Wonck maar liefst 3 7 7 
exemplaren van Epipactis atrorubens 
aon. Heel verrassend wos de uitkomst 
von een telling von een terreintje te 
Petit-Lonaye, op slechts 5 0 0 meter van 
de Belgisch-Nederlandse grens gele
gen: hier stonden 3 4 1 exemplaren. 
De pionten, die wij reeds enkele jaren 
observeren, vertonen een goede 
vruchtzetting. Gezien de ligging zo 
dicht bij de grens en gezien het grote 
aantal planten (we telden alleen de 
bloeiende exemplaren) zou een herko
lonisatie von Nederlandse biotopen tot 
de mogelijkheden moeten kunnen be
horen. 
Maar ondanks intensieve speurtochten 
konden wij op het Nederlandse ge
deelte von de St. Pietersberg geen 
exemplaren van de Bruinrode wespe
norchis vinden. De populatie van d'n 

Observant (Betlem) bestaat nog steeds 
(er komen trouwens meerdere popula
ties voor), moor deze bestaan uitslui
tend uit klein- tot grootbladige exem
ploren van Epipactis hellenborine, de 
Breedblodige wespenorchis. 
Op 1 1 juni 1 9 9 0 vonden wij tenslotte 
toch een kleine populatie von Epipactis 
atrorubens, en wel aan de rond van 
een orchideeënterrein in WyIre, waar 
in 1 9 8 3 voor het laatst een bloeiend 
exemplaar gesignaleerd wos. 
De populatie bestond uit vier zeer klei
ne bloeiende exemplaren (fig. 1 ) en 
dertien zaailingen. Ze is waarschijnlijk 
bij inventarisaties steeds over het hoofd 
gezien omdat ze buiten het eigenlijke 
natuurterrein ligt en in een dicht stru
weel van Roso sp., Beiulo pendula, Ru-
bus sp., Acer campestris, Cornus san
guínea en Crofoegus monogyna stoot. 
Daar komt nog bij, dot in dit struweel 
ook veel zaailingen en bloeiende plan
ten van Bleek bosvogeltje (Cephalan-
thera damasonium) staan. Vooral de 
steriele scheuren hiervan lijken verwar
rend veel op de Bruinrode wespenor
chis, die vooral in de schaduw zijn typi
sche paarse kleur grotendeels mist. 
Goede kenmerken om in zo'n geval tot 
een juiste determinatie te komen zijn de 
sterke behoring von de stengel en het 
feit, dot het onderste blad van Epipactis 
atrorubens altijd violet gekleurd is 

( C L A E S S E N S & K L E U N E N , 1 9 9 1 ) . 

Ook zijn de bladeren von Cepho/onthe-
ro domosonium in tegenstelling tot die 
van Epipactis glad en voelen vettig 
oon. 
Zijn de bloemen nog in knop, don on
derscheidt Epipactis zich doordat de 
bloeioor tot vlok voor de bloei hangt, 
terwijl deze bij Cepholonihero van be
gin of oon rechtop staat. 
In uitgebloeide toestand verschillen ze 
von elkoor, doordat bij Epipactis de 
vruchten hangen, terwijl ze bij Cepha-
lantliera omhoog gericht zijn en blijven 
voor een meer uitgebreide behande
ling van deze soort verwijzen naar 
C L A E S S E N S en K L E U N E N ( 1 9 9 1 ) , 

In de nabijheid stonden ook nog exem
plaren van Epipactis heüeborine en 
Dactylorhiza fuchsii, de Bosorchidee. 
De standplaats van de populotie is een 
typische "beste keuze tussen twee 
kwaden", de begroeiing von het no-
tuurgebied is te hoog geworden voor 
Epipactis atrorubens moor in het stru
weel is eigenlijk teveel schaduw, van
daar dot de pionten zo klein zijn. Door
dat op bovengenoemde plek de bo
dem vrijwel onbedekt is, was dit de 
enige uitwijkmogelijkheid. 

Figuur I. Bruinrode wespenorchis (Epipac
tis atrorubens). 

W i j hopen dot met een goed beheer 
(zodanig openhouden von het struweel 
dot Epipactis atrorubens meer licht krijgt 
moor niet overwoekerd wordt door van 
de toegenomen hoeveelheid licht profi
terende andere planten) deze popula
tie kon standhouden en zich mogelijk 
zelfs kon uitbreiden. 

SUMMARY 
THE DARK RED HELLEBORINE 
(EPIPACTIS ATRORUBENS) (BERNH.) 
BESSER IN LIMBURG 

The Dark Red Helleborine hos always been 
rare in Limburg, although large populations 
con be found in the neighbouring countries, 
for instance on the Belgian part of the St. 
Pietersberg hill near Maastricht. In June 
1990, a small population of Epipactis atroru
bens was found near the village of Wylre. 
The growth place is described, and impor
tant features for the indentification of Epi
pactis atrorubens in its non-flowering state 
are discussed. 
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AANVARINGEN VAN VLEERMUIZEN MET 
PRIKKELDRAAD 
L. VERHEGGEN, Lijsterbeslaan 22, Bunde 

Een aantal vleermuissoorten voert bij de jacht op insecten duik
vluchten uit, waarbij hoge snelheden bereikt kunnen worden. Bij 
achtervolgingen van insecten tot vlak boven de grond kunnen 
aanvaringen met prikkeldraad, dat niet tijdig genoeg gesigna
leerd wordt, plaatsvinden. Soorten die slecht kunnen manoeuvre
ren in de kleine ruimte vormen de belangrijkste risicogroep. 

Bij een observatie van een groep ja
gende Rosse vleermuizen (Nydalus 
nodula) in de Maasuiterwaarden te It
teren (Zuid-Limburg) in september 
1990, zagen we hoe een exemplaar 
tegen de prikkeldraad aanvloog. Deze 
groep von circa 5 ex. joeg boven een 
njjgtekruidenbegroeiïng fSenecio spec.j 
op de Maasoever. Deze vegeta-
tiestrook begeleidt de Maasoever over 
een lengte van circa 1 km, bereikt een 
hoogte van 2.5 meter en wordt op de 
plaats waar de vleermuizen joegen 
scherp begrensd door een ingezaaide 
akker. De Rosse vleermuizen joegen 
gedurende ruim een half uur, omstreeks 
21.30 uur, uitsluitend boven een traject 
van 100 meter op nachtvlinders. Hier
bij vlogen ze loog boven de vegetatie 
en doken vanaf een hoogte van 6 me
ter in de scherpe hoek tussen de inge
zaaide akker en de begroeiing. Met 
hoge snelheid raasden ze don vlak 
langs de grond en langs de vegetatie 
vervolgens weer de lucht in. In zo'n 
duikvlucht beschreven de vleermuizen 
een drooicirkel van enkele meters. W e 
kregen herhaaldelijk de indruk dat na 
een dergelijke vangstpoging een vleer
muis korte tijd op de grond bleef zitten, 
want het duurde even voordat deze 
weer verder vloog I 
De uiterste noordpunt von dit jachtge
bied is afgezet met prikkeldraad (zon
der stroomspanning). Deze stoot lood
recht op de begroeiing en vormt zo 
een serieuze bedreiging voor jagende 
vleermuizen, die de prikkeldraad moe
ten ontwijken. In een poging een insect 
te vangen, raakte een exemplaar in 

duikvlucht de bovenste draad von het 
prikkeldraad en vloog wonderlijk ge
noeg meteen weer door. 
Vleermuisslachtoffers ten gevolge van 
aanvaringen met prikkeldraad (ol don 
niet met stroomspanning) worden inci
denteel opgemerkt (REINHOLD, 1990). 
Op één vondst van een Watervleer
muis (Myotis doubenfon/ij na hebben 
olie vondsten betrekking op Laatvlie-
gers (Eptesicus serotinus) en Rosse 
vleermuizen. Deze soorten jagen over 
het algemeen in relatief open habitots, 
waarbij ze gebruik maken von lange, 
smalle bond signalen. Hiermee kunnen 
ze over relatief grote afstand prooien 
ontdekken, moor hebben ze tegelijk 
een beperkt oplossend vermogen. An
dere soorten jagen in meer besloten 
habitats, over kortere afstonden op 
kleinere prooien. Zo'n besloten habitat 
is een relatief gecompliceerde akoesti
sche omgeving, waarin bovendien een 
grotere wendbaarheid is vereist. Ze 
gebruiken daarbij kortere signalen, van 
relatief hogere frequentie en met een 
grotere bandbreedte. 
Het manoeuvrerend vermogen van 
vleermuizen is onderzocht door ALDRID-

GE en RAUTENBACH (1986). Zi j onder
wierpen zeventien Afrikaanse vleer
muissoorten oon verschillende arrange
menten van obstakels in een vliegtun-
nel. Ze stelden vost dat de manoeu
vreerbaarheid negatief gecorreleerd 
was met het gewicht en positief gecor
releerd met de frequentie van de echo-
locotiegeluiden. Vleermuizen met een 
gering manoeuvrerend vermogen ge
bruiken lage frequenties en smalle 

bond signalen voor de detectie van 
prooi op grote afstonden. Deze soor
ten jagen in open habitots (loge dicht
heden aan insecten), waaraan ze mor
fologisch aangepast zijn (hoge vlieg-
snelheid en geringe wendbaarheid). 
Anderzijds maken soorten die jagen in 
besloten habitots (hoge dichtheden 
oon insecten) gebruik van brede bond 
signalen of CF/FM-signalen (hoefijzer-
neuzen) von relatief hoge frequenties. 
Deze soorten hebben een hoog ma
noeuvrerend vermogen en ontdekken 
prooi op korte afstand. 
Aon de verschillen in manoeuvreerbaar
heid tussen de soorten worden habitat
voorkeuren ontleend. Hun conclusie is 
dat habitatselectie primair plaatsvindt 
op basis von verschillen in manoeu
vreerbaarheid, waarbij het echoloca-
tiegedrog aangepast wordt oon een 
specifiek habitat. 

Het echolocotiegedrog van de jagen
de Rosse vleermuizen werd duidelijk 
beïnvloed door de omgeving. De Ros
se vleermuizen die op geringe afstand 
boven de vegetatie joegen maakten 
gebruik van smalle bond signalen von 
28 kHz, met een hoge pulsherholings-
frequentie. Dit geluid wijkt qua ritme, 
frequentie en toonkwaliteit sterk af van 
de reguliere zoekfose-geluiden, die 
gebruikt worden wanneer de vleermui
zen op grote afstand van begroeiing 
vliegen. Het echolocotiegeluid ver
toonde opvallend veel overeenkomst 
met dot van Laotvliegers. 

Longe-ofstond jagers gebruiken lange, 
smalle bond signalen in de zoekfose en 
kortere, met een bredere bond, signa
len in de naderingsfase. Aon deze FM-
signolen wordt een discriminatiefunctie 
toegekend. Deze signalen geven infor
matie over de oppervlaktestructuur van 
objecten (NEUWEILER, 1984). De Rosse 
vleermuizen waren in stoot insecten die 
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zich vlakbij de vegetatie ophielden te
gen de achtergrond te locoliseren. 
Aanvaringen met obstakels vinden 
waarschijnlijk plaats bij vangstpogin
gen van insecten die bij obstakels vlie
gen. De hier beschreven aanvaring 
vond ploots in de noderingsfose of in 
de vongstfose. Bij een poging een in
sect te onderscheppen met de stoort-
vlieghuid kan deze per ongeluk in een 
doorn verstrikt raken. 
Het lijkt erop dat de kans om tegen een 

obstakel aon te vliegen vooral beïn
vloed wordt door het manoeuvrerend 
vermogen en slechts in mindere mote 
door het echolocatietype. Vleermuizen 
zijn immers in stoot hun echolocatie 
oon te possen oon de omgeving en de 
mote von detail waarmee ze hun om
geving waarnemen zal don ook per si
tuatie verschillend zijn. Door hun gering 
manoeuvrerend vermogen lopen Rosse 
vleermuizen en Lootvliegers een groter 
risico om tegen prikkeldraad oon te 

vliegen don soorten met een hoog ma
noeuvrerend vermogen. 
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KORTE MEDEDELINGEN 

P R I N S B E R N H A R D F O N D S 
M U S E U M P R I J S N A A R 
N A T U U R H I S T O R I S C H 
M U S E U M M A A S T R I C H T 

De Prins Bernhord Fonds Museum Prijs 
1991 is toegekend aan het Natuur
historisch Museum Maastricht. Aon de 
prijs is een bedrag van f 100.000 
verbonden. 

Het bestuur von het Prins Bernhard 
Fonds heeft op voordracht von de jury 
besloten de prijs oon het Natuurhisto
risch Museum Maastricht toe te kennen 
vanwege het functioneren van het mu
seum in het algemeen en de moderne 
oonpok von publieksgerichte taken von 
het museum. Met name de toeganke
lijke opstelling von de collectie, het ac
tieve tentoonstellingsbeleid en de sti
mulerende rol die het museum in de re
gio heeft op het gebied van de bestu
dering von de natuur worden door de 
jury geroemd. De educatieve aanpak 
von het museum heeft internotionool 
bekendheid verworven en wordt wel 
de "Maostrichtion opprooch towards 
evironmentol education" genoemd. 

De Prins Bernhard Fonds Museum Prijs 
is de enige prijs in zijn soort in Neder
land. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt 
oon een museum in Nederland dot zich 
door middel von nieuwe of vernieu
wende publieksgerichte activiteiten 
heeft onderscheiden. 

Door het Prins Bernhard Fonds wordt 
ieder joor, om een vergelijking mogelijk 
te maken, een bepoolde categorie 
musea gekozen waarin de prijs wordt 
uitgereikt. Vorig jaar was dat de groep 
provinciale en streekmusea. Toen kreeg 
het Noordbrabants Museum de prijs. 

Dit jaar is de groep Natuurhistorische 
Musea onder de loep genomen. Tot 
deze categorie werden tevens de plan
tentuinen en diergaarden gerekend. 
De prijs wordt uitgereikt op 6 mei. 

V R I J W I L L I G E R S W E R K I N 
N E D E R L A N D 

Ik wil even reageren noor aanleiding 
von de boekbespreking van H. Hille
gers: "Natuurbeheer" van Hermy 
(NHM 1991 nr. 1, pag. 20). 
Inhoudelijk ben ik het helemaal eens 
met Hillegers, het boek is inderdaad de 
moeite waard. Met belangstelling kijk 
ik uit noor het vervolg over het land
schapsbeheer. 

Volgens mij behoeft echter één zin in 
het betoog enige correctie en enige 
nuancering. 
Halverwege staat: "Hoofdstuk 3 be
handelt het thema vrijwilligerswerk dot 
in België meer dan in Nederiond wordt 
toegepast". 
Het is met nome de laatste toevoeging 
woor ik het helemaal niet mee eens 
ben. In Nederland wordt vrijwilligers
werk in het natuur- en landschapsbe
heer op grote schaal toegepast. In 
1989 waren er in Nederiond 22000 
vrijwilligers actief in de meest uiteenlo
pende terreinen en lanschopselemen-
ten. In 1988 waren er dat 20966. De 
meesten vindt men in het westen, de 
Randstad. Moor ook in Limburg zijn 
veel vrijwilligers octief in het land
schapsbeheer (267) (Jaarverslagen 
LONL en IKL). 

Wat wel waar is, is dat in België de rol 
die de vrijwilligers spelen veel groter is 
dan bij ons. 

Dit komt door het feit dot in België de 
organisatie von het natuur- en land
schapsbeheer geheel anders is. Met 
name de organisatie van de uitvoering, 
de planvorming en de financiering. 
De belongrijkste particuliere notuurbe-
schermingsorgonisoties, zoals Belgi
sche Notuur- en Vogelreservaten 
(BNVR), Wielewaal en het Limburgs 
Landschap, zijn voor wat de uitvoering 
van het beheer betreft bijna uitsluitend 
aangewezen op vrijwilligers(groepen). 
Ook de (beheers- en werkjplonnen 
worden door vrijwilligers, vaak biolo
gen, opgesteld. 
Deze "amateurs" spelen dus in België 
bij het behoud van natuurterreinen een 
essentiële rol. 

In Nederland ligt het allemaal veel 
gunstiger, d.w.z. dot hier de particulie
re natuurbeschermingsorganisaties een 
beroep kunnen doen op een min of 
meer uitgebreid professioneel opgeleid 
corps van beheerders en plannenma
kers. Een voor België benijdenswaardi
ge situatie. Niet omdot het geleverde 
werk von onvoldoende kwaliteit zou 
zijn. Tijdens mijn IKL-periode heb ik mij 
vaker van het tegendeel kunnen over
tuigen, zoals bv in de Maten bij Genk. 
Een probleem is nl. de continuïteit. Op 
de lange termijn kon de natuur alleen 
behouden blijven wanneer structureel 
geld en menskracht hiervoor ingezet 
worden. Don nl. geeft de overheid blijk 
van het feit dat ze natuur- en landschap 
(-beheer) au serieux neemt. In België is 
het nog niet zo ver! 

Mijns inziens wos het nodig deze nuon-
cering aan te brengen. 

B.J.M.L. LOCHT, 
Milieukundeopleiding 

Nieuw Rollecafe, Deventer 



NATUUR IN FOCUS 

Onder deze titel start op 11 mei aanstaande een expositie in het Natuurhistorisch Museum Maastricht oon het De 
Bosquetplein 6-7 . 

De tentoonstelling is samengesteld uit 70 kleurenfoto's die gemaakt zijn door leden van het Natuurfotografengilde. 
Deze, in 1 977 opgerichte, landelijke vereniging heeft ols doelstelling het bevorderen von een wijze van notuurfotogrofie 
die in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde normen von natuurbescherming, leder lid dient de praktische 
richtlijnen van de vereniging te onderschrijven om onnodige verstoring van de natuur te voorkomen. 

Daarnaast streeft het Natuurfotografengilde naar topkwaliteit. 
Foto's van het gilde worden don ook regelmatig gepubliceerd in tijdschriften en boeken, op kalenders en in allerlei folders 
over natuur en natuurbescherming. Een zevental foto's uit de expositie werd onlangs gepubliceerd in het aprilnummer 
von het tijdschrift Grasduinen. 

De expositie toont het "neusje van de zalm" op het gebied van natuurfotografie. 
Alle foto's zijn in kleur en minimool von het formaat 6 0 x 4 0 cm. Zi j zijn allemaal in Nederland gemaakt en tonen 
landschappen, planten of dieren, in olie jaargetijden. 

Tijdens de duur von de expositie zullen er enkele lezingen worden gegeven door leden von het Natuurfotografengilde. 
Meer informatie hierover wordt te zijner tijd in aparte aankondigingen gegeven. 

Ransuil. Foto: Henk Tromp, Nieuwegein.i 

NATUUR IN FOCUS is te bezichtigen tot en met 16 juni. 

Openingstijden Natuurhistorisch Museum Maastricht: 
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur; 
zaterdag en zondag von 14.00 tot 17.00 uur. 
Gesloten op Ie pinksterdag; 2e pinksterdag geopend als op zondag. 
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Raadhuisstraat 3, 6061 EA Posterholt 

KEVERSTUDIEGROEP 
Secretoris: G.J.M. von Buren 
Handvorm 9, 6372 DK Schoesberg 

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

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

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

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

VRIJDAG 3 MEI komen leden van de Herpetologische Studiegroep Limburg weer bijeen. 
De heren R. Laan en B. Verboom zullen dan een lezing houden over hun onderzoek oon de 
Geelbuikpad. Zij zullen ook hun mening geven over wat nodig is om deze soort voor Limburg 
(en daarmee voor Nederland) te behouden. 
Alle belangstellenden zijn welkom in PIOV (voorheen bekend als COME) aan de Baexem-
merweg i te Horn. De bijeenkomst begint om 20 uur. 

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

V/OENSDAG 8 mei is er weer een bijeenkomst waarop leden van de Plontenstudiegroep 
en andere belangstellenden gegevens invoeren in de centrole 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 kan 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 8 MEI komt ook de Vlinderstudiegroep bijeen voor haar maandelijkse bijeen
komst in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Leden en belangstellenden zijn welkom. 
De bijeenkomst begint om 20 uur. 

DONDERDAG 16 MEI gaan leden van de Plontenstudiegroep onder leiding van de heer 
Blink naar de omgeving van Schinveld. Vertrek om 10 uur bij de kerk van Schinveld. 

ZATERDAG 18 MEI verwacht Johan den Boer deelnemers aan een excursie van 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 oon 
uw paspoort. 

DONDERDAG 23 MEI bezoekt de Plontenstudiegroep de omgeving van Heerlen, onder lei
ding van de heer E. Blink. Vertrek om 9.45 uur aan de achterzijde von station Heerlen. 

ZATERDAG 25 MEI gaat de Plontenstudiegroep alweer op stap en wel naar de St. Pieters
berg bij Maastricht. H. Hillegers verwacht deelnemers aan de excursie om 10.05 uur aan 
de achterzijde van station Maastricht (Meerssenerweg) of om 10.20 uur op het plateau von 
St. Pieter (Luikerweg omhoog). Deze excursie duurt tot circa 16 uur. 

ZONDAG 26 MEI organiseert Kring Venlo een wandeling onder leiding van de heer W. 
Holthuysen in een notuurresen/aat in Groesbeek. Vertrek om 13 uur bij station Venlo. 

DONDERDAG 30 MEI bezoekt de Plontenstudiegroep de omgeving von Sittard onder lei
ding van E. Blink. Deelnemers aan deze excursie worden om 9.45 uur verwacht bij station 
Sittard. 

ZATERDAG 1 JUNI bezoekt de Belgisch-Limburgse botanische werkgroep het Belgisch deel 
van de St.-Pietersberg. Er zijn twee momenten om in te haken op de excursie: om 9 uur bij 
de kerk van Eben-Emoel of om 14 uur bij de kerk von Konne. 

ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 JUNI houdt de Plontenstudiegroep haar traditionele 
weekend-excursie. Wie belangstelling heeft of meer inlichtingen wil kan doorvoor terecht bij 
W. Bult, Treubstraat 6 te Heerlen (tel.: 045-725718). Opgaven vóór 15 mei! 

ZATERDAG 22 JUNI organiseert Kring Venlo een excursie naar de Grote Heide te Venlo, 
waar vooral noor planten gekeken zal worden. Aanvang om 10 uur bij de hangoor van de 
zweefvliegclub op de Grote Heide. 




