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Echte kruisdistel (Byngium campestre), Katte-
doorn (Ononis spinosa) en Polei {Mentha pule
gium). drie bijzondere soorten van het Limburg
se Maasdal. 
Deze plantesoorten maken deel uitvan een lijst 
van 22 aandachtssoorten van het Relatienota
gebied Maasdal. In dit gebied is in 1992 een 
botanisch onderzoek uitgevoerd, waarvan in dit 
laatste nummer van de 82e jaargang uitvoerig 
verslag wordt gedaan (zie pagina 276-288). 

(afbeeldingen uit: Drawings of British Plants. 
Stella Ross-Craig, 1974) 
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LANDBOUW EN NATUUR: 
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED, LAT-RELATIE OF 

VREEDZAME COËXISTENTIE? 

Het is de laatste decennia tot in den treure betoogd en beleden: de huidige 
landbouwmethoden zijn zo effectief in het koesteren van de paar soorten 
die hoogproduktief zijn en inkomen opleveren, dat de overige soorten het 
hazepad kozen. Zo hebben de volledig door de mens beheerste en over
heerste landschappen zich als een olievlek verspreid en de tot voor enkele 
decennia in de agrarische landschappen aanwezige natuur naar uithoeken 
en overhoeken verdreven. 

Het tot in de veertiger jaren gelukkig ogende huwelijk tussen cultuurland
schap enerzijds en flora en fauna anderzijds is daarmee in een 'gruesome 
twosome' ontaard; een tweetal dat niet buiten elkaar kan, maar elkaar 
voortdurend dwars zit en het leven zuur maakt In streken met overwegend 
arme zandbodems zelfs zo zuur dat veel natuurgebieden tegen wil en dank 
op de cultuurgebieden zijn gaan lijken. De vegetaties in die natuurgebieden 
zijn monotoon en arm aan soorten; men ziet er voornamelijk vergraste 
heidevelden en bossen, met Knolrus volgroeiende vennen en moerasgebie
den die door Liesgras óf Moeroszegge óf Riet gedomineerd worden. 
Halverwege de zeventiger jaren heeft het Ministerie van Landbouw een 
regeling in het leven geroepen die het tij moestkerenende echtelieden weer 
'on speaking terms' moest brengen: de Relatienota. De naam is afkomstig 
van een nota die een beschrijving gaf von de veranderde relatie tussen land
bouw en natuur in de agrarische cultuurlandschappen. Het vastgelopen 
huwelijk moest weer vlot getrokken worden, het rijk legde de centen op tafel 
voor een omgangsregeling. 

Het was het startsein voor het opzetten van een uitgebreid systeem van 
beheersovereenkomsten, waarbij de boer natuuronvriendelijke handelingen 
nalaat en/of de natuur een handje helpt in ruil voor vergoeding van de daar
door gederfde inkomsten. 

Simultaan met het aanwijzen van zogenaamde beheersgebieden - gebie
den waar de eerdergenoemde beheersovereenkomsten afgesloten konden 
worden; het woord geeft al aan dat de mens daar blijft domineren - moeten 
volgens de Relatienota ook reservootsgebieden worden aangewezen. Dat 
zijn de gebieden waar het betalen van vergoedingen voor het gewenste 
natuurvriendelijk eindbeheer zo duur uitvalt dat het voor de overheid voor
deliger is om die gebieden te kopen en door de natuurbescherming te laten 
beheren. 

In Limburg zijn inmiddels na vele jaren van praten, palaveren, onderhande
len en soebatten - het begon allemaal zo ongeveer in 1980 en nóg zijn er 
streken in Limburg (Noord-Limburg-west buiten de ruilverkavelingMelders-
lo) waar geen hectare is aangewezen! - circa 8700 ha Beheers- en Reser
vaatsgebled in beheersplannen vastgelegd. 

Om snel te schetsen hoe de vastgelopen relatie tussen landbouw en natuur 
her en der weer op gang geholpen wordt nog wat van die koele getallen: 
Van de aangewezen Relatienota-gebieden is circa 5050 ha reservaatsge
bled. Daarvan was per I juli dit jaar ca. 830 ha verworven. In de jaren 1990 
tot en met 1993 kostte dit de overheid ca. ƒ 8 miljoen voor de aankopen die 
naar Limburgs Landschap en Natuurmonumenten gingen (261 ha), d.w.z. 
ca.f3l .000,- per ha. Voor de totale 830 ha in Limburg heeft de verwer/ing 
nu ca. ƒ 26 miljoen gekost De jaarlijkse kosten bedragen ca. ƒ 4 miljoen. 

Ongeveer 2400 ha ofwel 33% was per I juli 1993 onder een beheersover
eenkomst gebracht bij in totaal 532 boeren. Van de oppervlakten onder 
overeenkomst viel op I januari dit jaar 47% onder het lichtste beheerspak
ket, het zogeheten passief beheer, dat wil zeggen het instandhouden van 
reliëf bestaande waterhuishoudkundige situatie e.d. 
Nog eens 19% viel onder de lichte pakketten met actief beheer, d.w.z. win-
tergasten-, buffer- en/of randenbeheer. De rest (34%) viel onder de pak
ketten voor 'zwaarbeheer', d.w.z. pakketten met uitstel van de maai- en/of 
weidedatum. 
De totale kosten von de beheersovereenkomsten in Limburg zijn nu ca. f I 
miljoen per jaar. Ter vergelijking: het onderhoud van heggen en poelen in 
het Mergelland en in het Limburgse Maasheggen-gebied door boeren via 
de Regeling Onderhoud Landschapselementen kost elk jaar ca. ƒ 0,8 mil
joen. 

U zult wellicht zeggen: een mooie subsidie-regeling, die moeten we zeker in 
stand houden! De natuur die hoort bij arcadische boerenlandschappen 
wordt gered én de boeren in suboptimale landbouwgebieden hebben een 
alternatieve inkomstenbron. 

Voor velen blijven er echter enkele prangende vragen overeind bij dit alles. 
In de eerste plaats: leveren de beheersovereenkomsten wel resultaat in de 
zin van behoud van soorten en van levensgemeenschappen? En: levert het 
wel een duurzaam resultaat op? Wat als de opvolger van boer X die altijd 
overeenkomsten afsloot besluit om er toch maar een grote maïsvlakte van 
te maken? Hebben we dan niet jarenlang overheidsgeld in de zee gegooid? 
Naar het resultaat van de beheersovereenkomsten wordt naarstig onder
zoek verricht - in dit nummer ziet U voor de tweede keer de resultaten van 
zo'n onderzoek. 

Echter, slechts voor één beheersplangebied in Limburg kon er al een verge
lijking gemaakt worden tussen de uitgangssituatie en de situatie vijfjaar na 
het in werking treden van het beheersplan: dat gebeurde voor het gebied 
Mergelland-Oost zie het Maandblad van mei 1992. De belangrijkste con
clusies waren: 
- Over de ontwikkeling van de vegetatie in hoogproduktieve graslanden met 
overeenkomsten kon - gezien de korte periode gedurende welke de-betref
fende overeenkomsten van kracht waren-geen uitspraak gedaan worden; 
- In meer dan de helft van de vegetaties waar/oor een vergelijking gemaakt 
kon worden was de toestand nagenoeg hetzelfde gebleven. Het ging daar
bij veelal om redelijk tot zeer goed ontwikkelde vegetaties die zich konden 
handhaven door hun ligging in voor de landbouw marginale of onrendabele 
terreinen; 
- Een positief effect van beheersovereenkomsten was te zien bij zware be-
heerspakketten in enkele percelen, met plaatselijk matig soortenrijke ve
getaties. 

De effecten zijn na één beheersplan-periode van zes jaar dus nog niet erg 
duidelijk. Het lijkt er op dat met name goed ontwikkelde vegetaties in voor 
de landbouw ongunstige terreinen zich handhaven, maar dit is waarschijn
lijk vooreen belangrijk deel een gevolg van de beperkingen die de landbouw 
daar altijd al ondervond als gevolg van reliëf een natte bodem en dergeUj-
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ke. Dat een toename van de soortenrijkdom van de vegetatie na zes jaar 
sleclits zeer plaatselijk geconstateerd kon worden is overigens niet erg ver
rassend voor diegenen die de ontwikkelingen in door de natuurbescherming 
gekochte graslanden volgen. Het herstel van de soortenrijkdom verloopt ook 
in veel van die graslanden heel langzaam - het gaat beslist niet overal zo 
vlot als in (bijvoorbeeld) de Wijlre-akkers. 

den omvatten. Veel relatienotagebieden liggen juist in de laagste delen van 
beekdalen, daar waar kwel optreedt of behoort op te treden. 
In de derde plaats doordat tot nu toe voor niet meer dan ca. 22% van het in 
totaal aangewezen oppervlak - ofwel 2% van de totale oppervlakte land
bouwgrond in Limburg - 'zware' overeenkomsten zijn afgesloten of verwer
ving gerealiseerd is. 

Eén ding lijkt wel duidelijk: voor het oplossen van de mest-, ammoniak- en 
verdrogingsproblemen biedt het verbeterd samenwonen respectievelijk de 
aangepaste lat-relatie tussen landbouw en natuur op te zijner tijd 14.000 
ha slechts een geringe bijdrage. In de eerste plaats doordat ook die 14.000 
ha maar 18 procent is van de totale oppervlakte landbouwgrond in Lim
burg 
In de tweede plaats doordat de beheers- en reservootsgebieden maar een 
beperkt deel van de infiltratiegebieden behorend bij de natte natuurgebie-

Voorlopig lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat venwer/ing van landbouw
gronden en een actiever milieubeleid voor de agrarische sector nog onmis
baar zijn voor het duurzaam behoud van de natuurwaarden van agrarisch 
cultuurland én voor de bescherming van natuurgebieden. Aan de Limburg
se boeren de uitdaging om - in samenwerking met natuurbeschermers - te 
laten zien dat het óók met beheersovereenkomsten kan. 

Torben Mulder 

V E R E N I G I N G S N I E U W S 

IKL Z O E K T SAMENWERKING 
MET S T U D I E G R O E P E N 

De Stichting Instandhouding Kleine Land
schapselementen (IKL) tracht het draagvlak 
voor natuur en landschap in Limburg in toe
nemende mate uit te breiden naar nieuwe 
groepen vrijwilligers. In dit verband nodigt de 
stichting IKL de studiegroepen van het Ge
nootschap uit om projecten op het gebied van 
soortenbescherming of natuurontwikkeling 
aan te dragen. Vervolgens kan de stichting IKL 
vrijwilligers en zonodig eigen personeel inzet
ten om deze projecten te realiseren. 

Natuur op weg 
In het In 1992 vastgestelde beleidsplan 'Na
tuur op weg' rekent de stichting IKL het her
stel en onderhoud van landschapselementen 
tot haar hoofdtaken. Soortenbescherming en 
kleinschalige natuurontwikkeling zijn aan dit 
takenpakket toegevoegd. De stichting coör
dineert deze projecten en draagt zorg voor 
de uitvoering. Vrijwilligers spelen in dit ver
band een belangrijke rol. Zij voeren heel con
creet onderhoudsprojecten uit. In toene
mende mate gaan verenigingen met uiteen
lopende doelstellingen aan de slag in de na
tuur. Uit deze groei van het aantal in het land
schap actieve vrijwilligers blijkt dat het draag
vlak voor het beheer van natuur en landschap 
toeneemt. 

Achterstallig onderhoud van 
landschapselementen 
Onderhoud van kleine landschapselementen 

Is een voorwaarde om het element en de 
ecologische functie van ditelementte behou
den. Kleine landschapselementen die niet 
meer worden onderhouden, zijn onderhevig 
aan verval. Op termijn kan dit overlast voor 
grondgebruikers veroorzaken, waardoor 
deze elementen op den duur zullen verdwij
nen. Het verdwijnen van bijvoorbeeld knot
wilgen was voor veel vrijwilligers eind jaren 
zestig aanleiding om de handen uit de mou
wen te steken. Uiteindelijk ontplooiden deze 
vrijwilligers ook activiteiten voor het behoud 
en herstel van houtwallen, poelen en hoog
stamboomgaarden. Sinds 1982 voert de 
stichting IKL in Limburg dit werk op profes
sionele basis uit en ondersteunt zij vrijwilli
gers bij dit belangrijke werk. 

Natuurontwikkeling 
Daar waar mogelijk zet IKL kleinschalige na
tuurontwikkelingsprojecten op. Een voor
beeld is te vinden in de gemeente Echt. In sa
menwerking met de paters van abdij Lilbosch, 
de provincie Limburg en een speciaal opgerich
te overleggroep Lilbosch werd een complex 
van poelen en schrale, drassige plekken gescha
pen. De inrichtingswerkzaamheden werden 
door een particulier bedrijf uitgevoerd. Het 
projectwas mogelijk door een provinciale sub
sidie in het kader van de Regeling Ontwikke
lingsprojecten Natuur en Landschap. 

Kerkuilen 
Het kerkuilenproject werd opgestart in 
1991. In dit verband zette de stichting IKL een 
provinciaal netwerk van vrijwilligers op, die 

zich inzetten voor de groei van de broedge
legenheid voor de Kerkuil. De vrijwilligers 
benaderen eigenaren van geschikte gebouwen 
met de vraag of kerkuilkasten kunnen worden 
geplaatst. Met steun van de provincie en diver
se fondsen kunnen deze kasten kosteloos 
worden verstrekt. Het aantal geplaatste kerk
uilkasten bedraagt inmiddels 640 stuks. De 
registratie van de broedgevallen geschiedt 
sinds enkele maanden door de Vogelstudie
groep van het Natuurhistorisch Genootschap. 

Vleermuizen 
Ook andere bedreigde diersoorten krijgen 
de aandacht van de stichting I KL. Vanaf 1991 
richt IKL in dit kader winterverblijfplaatsen 
voor vleermuizen in. Een grafkelder werd 
samen met de gemeente Voerendaal en sub
sidie van de provincie omgebouwd tot ver
blijfplaats. Bij kasteel Well werden twee kel
ders verbeterd. Dit project werd in samen
werking met het toenmalige consulentschap 
NMF uitgevoerd. In de zomer van 1993 be
geleidde IKL Roermondse scholieren van een 
lagere beroepsopleiding bij het geschikt ma
ken van twee bunkers voor vleermuizen. 
Tenslotte voerden vrijwilligers van een 
ANWB-landgoedkamp een plan van het IVN-
Weert e.o. uit om een rivierkazemat uit de 
Peel-Raamstellingals winterverblijf in te rich
ten. De projecten in Nederweert en Swal
men kwamen tot stand met de financiële 
steun van beide gemeenten. 

Poelen 
Ondanks het ontbreken van een structurele 
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V o o r de aanvang van de werkzaamheden in de bunker werd eerst puin geruimd. 

subisidie kon de stichting IKL in 1992 25 poe
len aanleggen en herstellen. De vrijwilligers 
lieten zich daarbij ook niet onbetuigd. Verle
den jaar werkten vrijwilligers aan 59 poelen, 
waarbij het werk vooral was gericht op on
derhoud. In ditverband schoonden scouting
groepen uit Weert en Nederweert onder 
meer een ven en een poel op. Opmerkelijk 
zijn de inspanningen van de jeugdafdeling van 
het IVN Eys, die een lekke bronpoel water
dicht maakte. Een sponsor leverde het afdich
tingsmateriaal voor deze poel. 

Driestruik 
Deelnemers aan een landgoedkamp van de 
ANWB werkten In de zomer van 1992 en 
1993 aan de Driestruik, een natuurgebied bij 

Herkenbosch. Op basis van een door vrijwil
ligers opgesteld herstelplan kon IKL bemid
delen bij het zoeken naar een uitvoerende 
groep. De werkzaamheden werden uitge
voerd volgens het Herstelplan Driestruik 
onder begeleiding en toezicht van de werk
groep Meinweg van het Natuurhistorisch Ge
nootschap. Dankzij de grote groep deelne
mers van het Landgoedkamp, die inmiddels 
meer dan 1500 uur werkten, Is een groot 
gedeelte van het herstelplan uitgevoerd. 

Plaatselijke projecten 
Plaatselijke mogelijkheden voor soortenbe
schermingen kleinschalige natuurontwikkeling 
zijn vaak alleen bekend bij enkele betrokkenen 
met een goede terreinkennis. In veel gevallen 

E e n lekke poel kan in één dag door e e n g r o e p vrijwilligers worden hersteld. 

gaat het om heel aardige mogelijkheden voor 
vrijwilligers. Voorbeelden in ditverband zijn de 
maatregelen die getroffen werden voor vleer
muizen in Swalmen en Nederweert. De Drie
struik is een voorbeeld van een grootschalig 
project. 
Elementen waarvan de waarden niet door be
herende of plaatselijke organisaties worden 
opgemerkt, blijven liggen. Juist de mogelijkhe
den van deze elementen sluiten aan bij de uit
gangspunten van uiteenlopende groepen die 
een bijdrage willen leveren aan natuur en land
schap. Voor andere elementen geldt dat ze 
anders helemaal niet aangepakt kunnen wor
den. 

Gerichte aanpak 
Groepen die willen werken in het landschap, 
zijn makkelijker aan het werk te zetten als ze 
worden benaderd met een concreet aanbod. 
Het herstelplan Driestruik in Herkenbosch en 
het herstel van een ven en diverse poelen zijn 
goede voorbeelden van deze aanpak. 
Veel leden van het Natuurhistorisch Genoot
schap kennen elementen of terreintjes die 
onderhoud nodig hebben, of die door gerich
te maatregelen aangepast kunnen worden 
voor bepaalde dier- of plantesoorten. Vooral 
binnen de verschillende studiegroepen be
staan wellicht ideeën om onderhoud of aan
passingen aan elementen uit te voeren. Indien 
deze ideeën gericht via de studiegroep worden 
doorgegeven, zal IKL trachten de uitvoering 
ervan samen met de studiegroep te realiseren. 

Projecten door en voor vrijwilligers 
De stichting IKL wil (potentiële) vrijwilligers 
benaderen met dergelijke kansrijke projecten. 
De bedoeling is tweeledig: het laten uitvoeren 
van werk aan elementen die anders blijven lig
gen en een verbreding van het draagvlak voor 
landschapsonderhoud en soortenbescher
ming. Indien studiegroepen of leden van het 
Genootschap zelf beheerswerk willen uitvoe
ren, kunnen zij rekenen op de faciliteiten van 
de stichting. IKL kan in ditverband ondersteu
ning leveren op het gebied van organisatie, 
materiaalvoorzieningen professionele begelei
ding. Verder kan IKL bemiddelen bij het ver
krijgen van subsidies, sponsorgelden of steun 
van fondsen om projecten uit te voeren. 

Voor nadere informatie en het indienen van 
suggesties voor projecten kan contact wor
den opgenomen met: 
J. Kluskens, stichting IKL, 
postbus 154, 6040 AD Roermond, 
telefoon 04750-31200. 
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BOTANISCH ONDERZOEK IN 
HET RELATIENOTAGEBIED MAASDAL 
N. Dickhaut & j. Geraedts, Postbus 5700, Maastricht 

Evenals in 1 9 9 1 in het relatienotagebied Mergelland-Oost (zie 
G E R A E D T S & D I C K H A U T , 1 9 9 2 ; D I C K H A U T et a l . , 1 9 9 2 ) is in 1 9 9 2 

in opdracht van de Directie Beheer Landbouwgronden van het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij door de 
Provincie Limburg in het relatienotagebied Maasdal met een 
totale oppervlakte van 5 1 3 ha een botanisch onderzoek 
uitgevoerd (figuur I ) . De uitgangssituatie in 2 6 3 ha beheers- en 
reservaatsgebled is vastgelegd om evaluatie van de 
beheersregelingen in de toekomst mogelijk te maken. 

H E T R E L A T I E N O T A 
G E B I E D M A A S D A L 

Het Maasdal Is een terrassenlandschap, ont
staan doordat de Maas zich trapsgewijs 
steeds dieper heeft ingesneden in een vlakte. 
De Maas wordt aan weerszijden begrensd 
door een strook uit rivierklei bestaande ri
vierdalbodems. Het aangrenzende plateau is 
in Zuid-Limburg bedekt met een lösslaag, ter
wijl de plateaus in Noord- en Midden-Lim
burg bestaan uit dekzandvlakten. De Maas is 
een regenrivier die in Limburg over een af
stand van ongeveer 50 km (de 'Grensmaas') 
vanwege zijn steil verval een middenloop-ka
rakter heeft (zie HELMER et al., 1991) . Het 
watersysteem van de Maas omvat de rivier 
zelf met haar oevers en waterbodems en de 
daarin uitmondende zijbeken en enkele geï
soleerde wateren. De rivier heeft een sterk 
wateraantrekkende werking op de omgeving, 
wat onder andere tot uidng komt in het voor
komen van kwelgebieden. Het beheers- en 
reservaatsgebled in het Maasdal bestaat uit de 
tussen de Maasoever en rivierduin of steil
rand gelegen uiterwaarden en uit graslanden 
gelegen langs beken in de directe omgeving. 
Deze geselecteerde gebieden behoren tot de 
meest waardevolle delen van het Maasdal en 
het doel van de beheersovereenkomsten (bij
voorbeeld het perceelsrandenbeheer) is het 
behouden en eventueel ontwikkelen van de 
natuurwaarden. Het onder invloed van de 

Maas ontstane rivierlandschap heeft zijn ka
rakteristieke biotische en geomorfologische 
waarden, die veelal direct afhankelijk zijn van 
de natuurlijke dynamiek van het riviersys
teem. Oeverwallen, oude stroomgeulen en 
periodiek overstromende uiterwaarden be
zitten een grillig microreliëf met een van oor
sprong grote biologische rijkdom. 
Het natuurlijk karakter van het Maasdal is 
door ontgrondingen, de normalisatie van de 
Maas en de modernisering van de landbouw 
sterk veranderd. De Intensivering van het 
agrarisch gebruik heeft zowel gezorgd voor 
het verdwijnen van landschapselementen als 
voor een floristische en faunistische verar
ming. Het aanwijzen van beheers- en reser
vaatsgebled is er op gericht om in deze gebie
den een meer op natuur en landschap afge
stemd grondgebruik te kunnen voeren, zodat 
de natuur- en landschapswaarden behouden 
blijven en zo mogelijk worden ontwikkeld. 
In beheersgebied valt het natuurbeheer te 
combineren met de agrarische bedrijfsvoe
ring. Met grondgebruikers kunnen op basis 
van vrijwilligheid beheersovereenkomsten 
worden gesloten. In reservaatsgebled wordt 
ernaar gestreefd om de betreffende grond te 
verwerven ten behoeve van een natuurbe
schermingsorganisatie. Voorafgaande aan 
deze verwerving kan, op dezelfde wijze als In 
beheersgebied, een beheersovereenkomst 
worden gesloten. De mogelijkheid voor on
dernemers om in beheers- en reservaats
gebled beheersovereenkomsten te sluiten 

stedelijke bebouwing 
de Maas 
iioofdwegen en spoorlijnen 
onderzochte relatienotagebieden 

FIGUUR I. Ligging onderzoeksgebieden 
binnen Limburg. 

ontstaat nadat Gedeputeerde Staten (G.S.) 
voor het betreffende gebied een beheersplan 
hebben vastgesteld. Het beheersplan wordt 
vastgesteld voor een periode van zes jaar 
(één beheersperiode). 
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Voor het Maasdal is in juni 199! door G.S. van 
Limburg een beheersplan conform de Rege
ling Beheersovereenkomsten 1988 vastge
steld ( A N O N Y M U S , 1990; 1991). Netplan 
voor het Maasdal ging in op I juli 1991. 
De algemene doelstelling van het beheers
plan is het beschermen en ontwikkelen van 
de natuurwetenschappelijke, landschappelij
ke, geomorfologische en bodemkundige 
waarden van het relatienotagebied op zich, 
als ook in relatie tot de aanliggende natuur
terreinen. Dat wil zeggen: 

1. het handhaven van de externe produktie-
omstandigheden door onder andere het ach
terwege laten van ingrepen in de waterhuis
houding en geo(morfo)logie; 

2. het vormen van een bufferzone langs aan
grenzende natuurterreinen en landschapse
lementen; 

3. het handhaven en ontwikkelen van natuur
waarden in gras- en bouwlandpercelen; 

4. het handhaven, herstellen en ontwikkelen 
van landschapselementen. 

M E T H O D E E N 
T E C H N I E K E N 

VOORBERE ID ING 

In de periode 1987-1990 is er door mede
werkers van het Bureau Landelijk Gebied van 
de Provincie Limburg veldwerk verricht in 
het kader van de Vegetatiekartering Noord
en Midden-Limburg. Bij de voorbereiding van 
het veldwerk Maasdal zijn onder meer de 
voor deze vegetatiekartering ontworpen ty
pologie en de onderzoeksresultaten, zie GE
RAEDTS & GERAEDTS (1991), voor zover het 
de verspreiding van plantesoorten betrof, ge
bruikt. Daarnaast is gebruik gemaakt van de 
typologie die voor het vegetatieonderzoek In 
het relatienotagebied Mergelland-Oost (GE
RAEDTS & DICKHAUT , 1992) is ontwikkeld. 
Op basis van deze gegevens zijn 16 vegetatie
typen onderscheiden. Deze vegetatietypen 
geven de verschillen in milieufactoren (bo
dem, vochtigheid), bemestingsintensiteit en 
gebruikswijze weer. Eveneens is een aan
dachtssoortenlijst van 129 soorten samenge
steld om meer gedetailleerde informatie te 
verschaffen over de natuurwaarden van het 
perceel. Zie voor een uitgebreide beschrij
ving van de methodieken, de typologie en de 

resultaten de rapportage van D ICKHAUT & 
GERAEDTS (1993). 

V E L D W E R K 

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode eind 
april tot half augustus 1992. In de maand mei 
is een voorjaarsronde gehouden waarbij de 
aandacht vooral gericht was op de geselec
teerde voorjaarssoorten. De botanische 
waarden zijn per perceel vastgelegd waarbij 
zowel de aanwezige aandachtssoorten als het 
overheersende vegetadetype of combinatie 
van typen zijn genoteerd. 

V E G E T A T I E T Y P E N EN 
A A N D A C H T S S O O R T E N 

Binnen het perceel is meestal één vegetatie
type dominant. In enkelegevallen is het vege
tatietype een overgangsvorm tussen twee 
onderscheiden vegetatietypen, er is dan een 
keuze gemaakt; 'mengtypen' zijn niet ge
bruikt. Tweede en eventueel derde vegeta
tietypen zijn vermeld indien ieder meer dan 
5% van het perceel omvat. Soortenrijke ve
getatietypen, kleiner dan 5%, zijn d.m.v. een 
opname geregistreerd. De verschillende ve
getatietypen zijn met een deelstreep (bij
voorbeeld GI/G7) genoteerd, waarbij het 
qua oppervlak dominante type vooraan staat. 
Bij de registratie van de aandachtssoorten is 
door een lettercode (tabel I) het versprei
dingspatroon en het aantal exemplaren of 
pollen aangegeven. 

V E G E T A T I E O P N A M E N 

In totaal zijn er in het Maasdal 264 vegetatie
opnamen gemaakt volgens de Braun-Blan-
quet methode met de schaal van Londo. Het 
totale onderzochte oppervlak is circa 263 
hectaren waardoor het gemiddelde onge
veer I opname per hectare is. De opnamen 
zijn zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld over 
het onderzoeksgebied en voor de helft in 
meer soortenrijke percelen of perceelsran
den gemaakt. 
Met het oog op toekomstig evaluatieonder
zoek zijn er voor de opnamevlakken stan-
daardmaten aangehouden. Dit is 5 x 5 meter 
voor vlakvormige opnamen en 25 x I meter 
voor lijnvormige opnamen. Met name in dit 
laatste geval is er soms van deze maten afge
weken wanneer de homogeniteit van het 

TABEL /. C o d e s v o o r a a n t a l s s c h a t t i n g e n v o n 

a a n d a c h t s s o o r t e n . 

Aantal exemplaren Verspreidingspatroon 
of pollen lokaal geclusterd verspreid 

I - 10 a k v 

1 1 - 2 5 b I w 

26 - 100 c m X 

1 0 1 - 1 0 0 0 d n y 
> 1000 e p z 

opnamevlakditvereiste. Hierbij isechterwel 
een minimum aangehouden van lOx I meter. 
De onderzoeksresultaten zijn vergeleken 
met de gegevens die de Provincie Limburg in 
1987/1988 tijdens een vegetatiekartering 
heeft verzameld. Degebruikte methodes zijn 
in zoverre hetzelfde dat in beide onderzoe
ken aandachtssoorten zijn genoteerd. Deze 
zijn dan ook op de eerste plaats met elkaar 
vergeleken. 
Daarnaast zijn In het deelgebied Rijkel de 
onderzoeksgegevens uit 1992 van het 
stroomdalgrasland bij de Donderberg verge
leken met inventarisatiegegevens uit 1918, 
1942, 1959 en 1980. 

V E G E T A T I E 
T Y P O L O G I E 

In deze paragraaf wordt een overzicht gege
ven van de onderscheiden vegetatietypen. De 
vegetatietypen geven de verschillen in milieu
factoren (bodem, vochtigheid), bemes
tingsintensiteit en gebruikswijze weer. 

G R A S L A N D E N 

G I: Engels raaigrastype. 
Soortenarme hoogproduktieve graslandve
getaties, gedomineerd door cultuurgrassen. 
Het gaat om de meest intensief gebruikte 
graslanden. Het intensieve gebruik overscha
duwt de verschillen in milieufactoren waar
door deze vegetaties op vele bodemtypen 
voorkomen. Samenhangend met het grond
gebruik is dit vegetatietype zeer algemeen. In 
plaats van Engels raaigras (Lolium perenne) is 
af en toe Kweek (Elymus repens) of Grote 
vossestaart (Alopecurus protensis) dominant. 
Behalve de genoemde grassen komen ook 
Straatgras (Poa annua). Kruipende boter
bloem (Ranunculus repens). Witte klaver (Tri
folium repens). Paardebloem (Taraxacum offi
cinale). Vogelmuur (Stellaria media). Herders-
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tasje (Capsella bursa-pastoris) en Ruw beemd
gras (Poa trivialis) vaak voor. 

G 2: Engels raalgras-Scherpe boter
bloemtype. 
Evenals bovengenoemd vegetatietype wordt 
ook dit vegetatietype gedomineerd door cul
tuurgrassen doch is hetgebruik minder inten
sief. Naast de bij G I genoemde soorten tref
fen we hier dan ook vrij hoge dichtheden aan 
van kruiden als Scherpe boterbloem {Ranun
culus acris) en Pinksterbloem {Cardaminepra
tensis). 

G 3 : Gestreepte wItbol-Scherpe boter
bloemtype. 
Deze vrij soortenarme graslandvegetatie 
komt voor op matig voedselrijke, relatief 
droge tot vochtige bodems. De percelen 
worden extensief gebruikt en niet zwaar be
mest. De vegetatie wordt gedomineerd door 
Gestreepte witbol {Holcus lanatus). verder 
zijn soorten als Scherpe boterbloem, Veldzu
ring (Rumex acetosa). Gewone hoornbloem 
{Cerastium fontanum) en Smalle weegbree 
{Plantago lanceolata) kenmerkend. 

G 4: Florlngras-Mannagrastype. 
Deze graslandvegetaties, waarin Fioringras 
{Agrostis stolonifera). Mannagras {Glyceria flui
tans) en Geknikte vossestaart {Alopecurus 
geniculatus) domineren, komen voor op 
voedselrijke, vochtige tot natte bodems. 
Vooral op laaggelegen plaatsen waarin water 
stagneert. Naast de genoemde soorten ko
men Kruipende boterbloem. Ruw beemd
gras, Pitrus {juncus effusus) en Witte klaver 
voor. 

G 5: LIesgrastype. 
Dit vegetatietype wordt gedomineerd door 
Liesgras {Glyceria maxima) en komt voor op 
voedselrijke, vochtige tot natte bodems in 
oude rivierlopen, langs poelen en sloten met 
beweeglijk, veelal vervuild water. Naast Lies
gras komen Rietgras (Phalaris arundinacea), 
Pitrus, Grote egelskop {Sparganium erectum 
ssp. erectum). Mannagras, Watermunt {Men
tha aquatica) en Kattestaart {Lythrum salicaria) 

G 6: Scherpe zegge-Echte koekoeks-
bioemtype. 
Graslandvegetaties van matig voedselrijke, 
vochtige tot natte bodems. Deze vegetaties 
staan soms onder invloed van carbonaatrijke 
kwel en zijn te vinden in de perceelsdelen die 
een gedeelte van het jaar onder water staan. 

Hierdoor is intensief agrarisch gebruik moei
lijk met als gevolg dat er enige verruiging op
treedt met soorten als Scherpe zegge {Carex 
acuta) en Moerasspirea {Filipéndula uimaria). 
Naast de genoemde soorten komen Lidrus 
(Equisetum palustre), Veldlathyrus {Lathyrus 
pratensis). Moerasrolklaver {Lotus uiiginosus), 
Moeraswalstro {Galium palustre), Tweerijlge 
zegge (Corex disticha) en soms Dotterbloem 
{Caltha palustris) en Bosbies {Scirpus sylvaticus) 

G 7: Glanshavertype. 
Glanshavervegetaties komen voor op voch
tige tot vrij droge, voedselrijke bodems. In de 
meeste gevallen betreft het hooilanden waar
bij de aard van het gebruik bepalend is voor 
de soortensamenstelling. Naast Glanshaver 
{Arrhenatherum elatius) zijn Fluitekruid 
{Anthriscus sylvestris). Margriet (Leuconthe-
mum vulgare). Groot streepzaad {Crepis bien
nis). Grote pimpernel (Songuisorbo officinalis), 
Beemdkroon {Knautia arvensis) en Grote be
vernel {Pimpinella major) kenmerkende soor
ten. 

G 8: Goudhaver-Madeliefjetype. 
Graslandvegetaties van vrij droge, matig 
voedselrijke bodems. De vegetaties worden 
begraasd en matig bemest waardoor een re
latief grote soortenrijkdom aanwezig is. In het 
Maasdal treffen we dit type aan op de hogere 
delen van de zomerkaden en winterdijken. 
Naast de genoemde soorten komen Ruige 
weegbree {Plantago media). Ruige leeuwetand 
{Leontodón hispidus), Kattedoorn {Ononis spi
nosa). Knolboterbloem {Ranunculus bulbo
sus). Gewone brunel {Prunella vulgaris). Ge
woon struisgras {Agrostis capillaris). Duizend
blad (Achillea millefolium) en Smalle weegbree 
voor. 

G 9: Rood zwenkgras-Geel walstro-
type. 
Graslandvegetaties van droge, vrij voedselar
me, zwak zure bodems. Dit vegetatietype 
wordt aangetroffen op de hogere delen van 
de terrasranden en dijken waar de bemes-
tingsintensiteitgeringis. Naast degenoemde 
soorten komen Echte kruisdistel (Eryngium 
campestre), Rapunzelklokje (Campanula ra
punculus). Grasklokje (Campanula rotundifo
lia). Sikkelklaver (Aledicogo sativa ssp. falcata). 
Zacht vetkruid (Sedum sexangulare), Akker-
hoornbloem {Cerastium arvense), Biggekruid 
(Hypochaeris radicata) en Muurpeper (Sedum 
ocre) voor. 

AKKERS 

De akkers zijn op basis van de overeenkom
sten in akkerkruiden onderscheiden in halm
vrucht- en hakvruchtakkers. Om deze reden 
zijn maisakkers tot de hakvruchtakkers gere
kend. De akkers zijn over het algemeen arm 
aan aandachtssoorten. 
Meestal gaat het om Grote klaproos {Papa
ver rhoeas) en dan vooral in halmvruchtak-
kers. In sommige gevallen zijn het geen ak
kerkruiden, maar plantesoorten afkomstig 
uit de aangrenzende berm of houtwal. 

A I: Halmvruchtakker zonder aandachts
soorten. 
A 2: Hakvruchtakker zonder aandachtssoor
ten. 
A 3: Halmvruchtakker met aandachtssoor
ten. 
A 4: Hakvruchtakker met aandachtssoorten. 
A 5: Braakliggende akker. 

R U I G T E N 

Naast graslanden en akkers komen er in de 
relatienotagebieden op kleine schaal perce
len voor die niet beweid, gehooid of anders
zins bewerkt worden. Deze verruigde perce
len of perceelsdelen zijn als volgt getypeerd: 

R I: Ruigte zonder aandachtssoorten. 
R 2: Ruigte met aandachtssoorten. 

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

In deze paragraaf wordt een globaal overzicht 
gegeven van de resultaten van het onderzoek. 
De beschrijving van het gehele onderzoeks
gebied wordt gevolgd door een beschrijving 
per deelgebied. 
Plantengeografisch gezien wordt het Maasdal 
gerekend tot het Fluviatiel district. Kenmer
kend voor dit district zijn onder meer de 
stroomdalgraslanden: droge, kalkrijke, schra
le graslanden met stroomdalplanten, die hier 
aan de grens van hun areaal voorkomen. 
Deze stroomdalgraslanden vinden we voor
namelijk op hoog gelegen, relatief droge, 
door water en soms mede door wind ge
vormde landschapselementen zoals oever
wallen, terrasranden en rivierduinen. Behal
ve op de natuurlijke standplaatsen treffen we 
deze droge graslanden ook aan op de hellin-
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gen van de door de mens uitfluviatiel zand en 
zavel opgeworpen landschapselementen als 
zomerkaden, winterdijken en wegtaluds. 
Een belangrijk verschil met de van nature 
ontstane landschapselementen is wel dat de 
bodem van deze dijken veelal bestaat uit een 
zwaarder, beter vochthoudend materiaal dan 
zand, waardoor het vegetatietype anders is. 
Doordat de Maas een wateraantrekkende 
werking heeft op de omgeving komen er, 
meestal onderaan een terrasrand waar moei
lijk doorlatende lagen in de ondergrond dag
zomen, kwelgebieden voor. Hier vinden we 
evenals in de laaggelegen delen en oude 
Maasmeanders de vochtige tot natte graslan
den. 

De verspreiding van de vegetatietypen wordt 
bepaald door het kalk- en kleigehalte van de 
bodem, het al dan niet optreden van inspoe-
ling door overstromingen, de aanwezigheid 
van bron- en kwelsituaties en de aard en de 
intensiteit van het landgebruik door de mens. 
Overheersend zijn de soortenarme hoog
produktieve graslanden met slechts in de ran
den aandachtssoorten. Van de op natuurlijke 
wijze ontstane landschapselementen met 
goed ontwikkelde stroomdalgraslanden zijn 
in het onderzoeksgebied nog slechts enkele 
restanten aanwezig. De overstoven stelle 
terrasrand bij de Donderberg in het deelge
bied Rijkel met onder andere Zandwolfsmelk 
(Euphorbia seguieriana) en Stijf vergeet-me-
nletje (Myosotis stricta) is hiervan een fraai 
voorbeeld. Dat de door de mens opgewor
pen dijkhellingen eveneens een soortenrijke 
vegetatie kunnen bevatten wordt geïllus
treerd door de winterdijk bij Smeermaas met 
onder andere Donderkruid (Inula conyza) en 
Ijzerhard (Verbena officinalis). In beide geval
len is er sprake van geen of weinig bemesting 
en een extensieve beweiding. 

Redelijk ontwikkelde graslanden van vochti
ge tot natte bodem zijn aangetroffen in de 
extensief gebruikte percelen in de kwelzone 
van de Vuilbemden en de eveneens extensief 
gebruikte perceelsdelen die grenzen aan een 
met wilgenstruweel begroeide oude Maas-
arm bij Beesel. 
De tot ongeveer 1940 vrij algemene maar 
tegenwoordig zeldzame Polei (Mentha pule-
gium) is op één plaats aangetroffen, in een 
weiland in de Linnerweerd. De eveneens 
zeldzame Engelse alant (Inula britannica) is aan 
de overkant van de Maas bij Osen gevonden. 
De betere beheersing van het waterpeil inde 
Maas heeft tot gevolg dat de wisselende wa
terstanden waaraan planten als Polei en En-

FIGUUR 2. 

Zomerdijl< met 
soortenrijlie vegetatie 
met onder andere een 
hoge bedeklcing van 
Knolbeemdgras bij 
Vissersweert. 

gelse alant gebonden zijn, grotendeels zijn 
verdwenen. 
Langs de Maasoever is op een aantal plaatsen 
de Maasraket (Sisymbrium austriacum), een 
woladventief die inmiddels is ingeburgerd, 
aangetroffen. Verder komen op enkele plaat
sen langs de Maasoever planten als Stijf bar-
barakruid (Barbarea stricta), Geoord helm
kruid (Scrophularia auriculata) en de parasiet 
Groot warkruid (Cuscuta europaea) voor. 
De uiterwaarden zijn vanwege de hoge 
grondwaterstanden en mogelijke waterover
last geschikter voor weidebouw dan voor 
akkerbouw. Akkerbouw treffen we in het 
onderzoeksgebied dan ook vooral aan op de 
hoger gelegen delen. In de akkers zijn weinig 
aandachtssoorten aangetroffen, meestal be
treft het Grote klaproos in de rand van halm-
vruchtakkers. In de hakvruchtakkers, waar
van het merendeel bestaat uit maisakkers, 
komen slechts zelden aandachtssoorten 

I. SMEERMAAS 
De oostkant van dit gebied wordt begrensd 
door de Maasoever en de overlaat van het 
Verbindingskanaal. De oevers zijn vrij steil en 
vanwege de bereikbaarheid voor het Maas
water ruig begroeid (R2). Aangetroffen aan
dachtssoorten in deze oeverzone zijn onder 
andere Witte munt (Mentha suaveolens), 
Groot warkruid en Geoord helmkruid. De 
hoger gelegen vlakke percelen bestaan gro
tendeels uit intensief gebruikte graslanden 
(Gl) terwijl de aangrenzende dijken en ta
luds, die matig bemest en begraasd worden, 
bestaan uit goed ontwikkelde droge grasland
vegetaties (G8 en G9). Aandachtssoorten als 
Donderkruid en Ijzerhard, die In de overige 
deelgebieden niet zijn aangetroffen, komen 
hier voor, evenals een hoge bedekking van 
aandachtssoorten als Ruige leeuwetand. Rui
ge weegbree en Echte marjolein (Origanum 

vulgare) die in de overige deelgebieden zeld
zaam zijn. 
In het noordelijk deel van hetgebied bevindt 
zich een extensief gebruikt weiland (G3/G8) 
met onder andere grote aantallen Aardbei
klaver (Trifolium fragiferum), een aandachts
soort die behalve hier alleen nog In deelge
bied 3 is aangetroffen. Het enige perceel dat 
grenst aan de Zuid-Willemsvaart wordt in
tensief gebruikt met als gevolg dat de hierin 
gelegen dijk zeer weinig aandachtssoorten 
bevat waarvan de Kleine pimpernel (Sang
uisorba minor) de meest bijzondere Is. 

2. V ISSERSWEERT 
Een groot deel van het gebied Vissersweert 
bestaat uit soortenarme graslanden (GI). Op 
de aan de rand van de percelen gelegen dijk
hellingen die weinig bemest worden zijn ma
tig tot goed ontwikkelde droge graslandve
getaties (G8 en G9) aangetroffen met soor
ten als Kleine pimpernel. Kleine bevernel 
(Pimpinella saxifraga), Kattedoorn en Ruige 
weegbree. Dergelijke vegetaties komen 
eveneens voor aan de bovenkant van de stei
le Maasoever, In percelen die begraasd wor
den, met planten als Muurpeper, Wi t vet
kruid (Sedum album) en Zacht vetkruid, waar
van de laatste een typische stroomdalplant is. 
Op overeenkomstige plekken die niet be
weid worden hebben zich ruigten ontwik
keld. Het botanisch meest waardevolle ge
deelte bevindt zich op en langs de met stenen 
verstevigde zomerdijk (zie figuur 2). Op deze 
droge, vrij voedselarme bodem is een soor
tenrijke graslandvegetatie (G9) aangetroffen 
met zeldzame soorten als Veldsalie (Salvia 
pratensis). Knolbeemdgras (Poa bulbosa ssp. 
vivipara) en Duinreigersbek (Erodium cicuta-
rium ssp. dunense). Langs de Maasoever ko
men plaatselijk Maasraket en Groot War
kruid voor. 

Van de drie akkers die zich in ditgebied be-
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RGUUR 3 . Uitsnede 
vegetatiekaart 
Buggenum. 

vinden zijn er twee iiakvruchital<l<ers zonder 
aandachtssoorten en één is een halmvrucht-
akker met plaatselijk Grote klaproos. 

3. L I N N E R W E E R D 
Deelgebied Linnerweerd bestaat uit drie los 
van elkaar liggende delen. Het grootste aan 
de Maas grenzend gedeelte is een intensief 
gebruikt landbouwgebied dat voornamelijk 
bestaat uit soortenarme graslanden (GI) met 
slechts in de randen enkele aandachtssoor
ten. In de percelen die aan de Maas grenzen 
zijn matig tot redelijk ontwikkelde droge 
graslandvegetaties (G7 en G8) aangetroffen 
op de licht bemeste steilere delen, met soor
ten als Zwarte toorts {Verbascum nigrum), 
Kruisdistel en Kattedoorn. De twee akkers 
in dit gedeelte van hetgebied zijn maisakkers, 
waarvan de grootste plaatselijk Grote klap
roos bevat. Ook hier komt langs de Maasoe
ver Maasraket voor. 

Het middelste gedeelte bestaat uit een niet al 
te intensief gebruikt weiland met een bere-
geningspoel waarvan de waterstand zodanig 
fluctueert dat de zeldzame soort Polei zich 
hier kan handhaven. Naast Polei komen Klei
ne leeuwetand {Leontodon saxatilis) en Aard
beiklaver voor. 

Het gedeelte dat grenst aan de Vlootbeek 
bestaat uit vier intensief gebruikte graslanden 
(GI) met op plaatsen waar sprake is van wa
terstagnatie matig ontwikkelde vochtmin
nende vegetaties (G4). Aangetroffen aan-
dachtsssoorten als Geel walstro {Galium ver
um), Grasklokje en Biggekruid komen slechts 
voor in de hellende perceelsranden langs de 
weg. De enige akker in dit gedeelte is een hak-
vruchtakker zonder aandachtssoorten (A2). 

4. OSEN 
Het deelgebied Osen bevindt zich tegenover 
het deelgebied Linnerweerd aan de overkant 
van de Maas en bestaat uit overgebleven gras
landen tussen de door ontgronding ontstane 
plassen. Op de dijkhellingen zijn plaatselijk 
goed ontwikkelde droge graslanden (G8 en 
G9) aangetroffen. In het welland met het 
doornstruweel bevinden zich planten als 
Zacht vetkruid, Marjolein, Kleine pimpernel. 
Echte kruisdistel en het zeldzame Bilzekruid 
{Hyoscyamus niger). In het lager gedeelte van 
dit perceel zijn soorten van vochtige tot nat
te omstandigheden aangetroffen als de zeld
zame Engelse alant en de Slanke waterweeg
bree {Alisma lanceolatum). In het aan de over
kant van de plas gelegen intensief gebruikt 
grasland bevindt zich een poel met Zwane
bloem {Butomus umbellatus), Pijlkruid {Sagit
taria sagittifolia) en Slanke waterweegbree. 
Op de met stenen versterkte dijkhelling langs 
de Maas zijn vegetaties aangetroffen van dro
ge, open, vrij voedselarme bodem met soor
ten als Slangekruid {Echium vulgare), Zeep
kruid {Saponaria officinalis) en Wouw {Rese
da luteola). 

5. BUGGENUM (zie figuur 3) 
Overheersend in dit deelgebied zijn de Inten
sief gebruikte soortenarme graslanden (GI) 
met slechts in de perceelsranden aandachts
soorten als Geel walstro, Zwarte toorts en 
Groot streepzaad. De perceelsranden In het 
westelijk deel van hetgebied, die grenzen aan 
een greppel, bevatten soorten van vochtige, 
niet al te zwaar bemeste omstandigheden als 
Heelblaadjes {Pulicaria dysenterica), Moeras
spirea en Veldlathyrus. Redelijk tot goed ont
wikkelde droge graslanden (G7 en G8) zijn 

aangetroffen in de percelen waar in het ver
leden oppervlakkige kleiwinning heeft plaats 
gevonden. Dit gedeelte is kleinschalig met 
veel microreliëf en wordt niet al te Intensief 
gebruiktzodatsoorten als Ruige leeuwetand, 
Rapunzelklokje en Grasklokje er zijn aange
troffen. 
Op de strekdam tussen de Maas en het Af
wateringskanaal die begraasd wordt door 
schapen komen vrij soortenarme droge gras
landvegetaties (G3) voor en op de dijkhelling 
aan de Maaskant graslandvegetaties van dro
ge, vrij voedselarme bodem (G9) met soor
ten als Grote tijm {Thymus pulegioides). Gras
klokje en Geel walstro. Aan de voet van een 
oud muurtje is Stinkende ballote {Ballota ni
gra ssp. foetida) aangetroffen. 

6. VUILBEMDEN 
Dit grootste deelgebied is gelegen in een 
oude Maasmeander tegen een steilrand waar 
bron- en kwelsituaties optreden. Domine
rend zijn de Intensief gebruikte soortenarme 
graslanden (Gl) met, doordat ze vaak aan 
slootjes en greppels grenzen, in de perceels
rand aandachtssoorten van vochtige, niet al 
te voedselrijke bodem als Grote pimpernel. 
Geoord helmkruid en Echte koekoeksbloem 
{Lychnis flos-cuculi). Op vele plaatsen is spra
ke van waterstagnatie of carbonaatrijke kwel 
waardoor hier matig tot goed ontwikkelde 
natte graslandvegetades (G4, G5 en G6) zijn 
aangetroffen met onder andere Dotter
bloem, Bosbies en Tweerijige zegge (zie figuur 
4 ) . In de vele slootjes met roodgekleurd, ij
zerhoudend water komt plaatselijk vrij veel 
Waterviolier {Hottonia palustris) voor. 
Een goed ontwikkelde droge grasland vegeta
tie van matig voedselrijke bodem (G8) is aan-
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getroffen op de steile terrasrand in het noor
den van dit gebied met soorten als Kleine 
bevernel, Rapunzelklokje en Echte kruisdis
tel. De negen percelen die in gebruik zijn als 
akker zijn veelal gelegen op het laagterras. De 
meeste akkers zijn hakvruchtakkers zonder 
aandachtssoorten (A2), slechts drie halm-
vruchtakkers bevatten als aandachtssoort 
Grote klaproos (A3). 

7. RIJKEL 
Dit deelgebied bestaat uit tv̂ êe delen. Het 
zuidelijk deel ligt tussen een oude Maasarm 
en een steile terrasrand en is ontstaan door
dat de Maas hier het stuifzandcomplex van de 
Donderberg heeft aangesneden. Het lange 
smalle terrein bestaat uit vrij intensief ge
bruikte graslanden (GI) op de lager gelegen 
delen terwijl op de hoger gelegen helling, 
waar de invloed van de Maas en de bemesting 
geringzijn, zich goed ontwikkelde drogegras-
landvegetades (G7 en G9) met onder ande
re Voorjaarsganzerik {Potentilla verna), Klei
ne pimpernel. Grote tijm en Moeslook {Allium 
oleraceum) bevinden. 

De zogenaamde flora van de rivierduintjes 
heeft zich op deze natuurlijke standplaats nog 
goed kunnen handhaven. De dynamiek van de 
Maas zorgt voor afslag zodat zaden diep in de 
bodem aan het oppervlak worden gebracht 
en kunnen ontkiemen. Dit jaar is de sinds lan
ge tijd niet waargenomen zeer zeldzame 
Zandwolfsmelk weer aangetroffen. Het open 
karakter van de vegetatie dat deels veroor
zaakt wordt door lichte beweiding zorgt er
voor dat andere zeldzame soorten als Hand
jesereprijs {Veronica triphyllos) en Stijf ver
geet-me-nietje eveneens voorkomen. 
Vergeleken met het hierboven beschreven 
terrein is het noordelijk deel botanisch gezien 
duidelijk armer. Het bestaat overwegend uit 
intensief gebruikte graslanden (Gl) met op 
de laaggelegen plaatsen waarin water stag
neert matig ontwikkelde vochtminnende ve
getaties (G4 en GS) met soorten als Water-
torkruid (Oenonthe oquotico), Watermunten 
Gewone waterbies {Eleocharis palustris). Op 
de hoger gelegen randen in het smalste deel 
van de uiterwaarden komen redelijk tot goed 
ontwikkelde graslandvegetaties van vochtige 
tot vrij droge, voedselrijke bodem voor (G7) 
met soorten als Grote pimpernel, Beemd
kroon en Gewone agrimonie {Agrimonia eu
patoria). 

Drie percelen zijn in gebruik als akker, twee 
percelen zijn hakvruchtakkers zonder aan
dachtssoorten (A2) en één perceel ligt braak 
(A5). 

FIGUUR 4. 

Vegetatie op natte 
bodem bij de 
Vuilbemden met onder 
andere Echte 
koekoeksbloem, 
Moeraszegge en 
Moerasspirea. 

8. MAASUITERWAARD BEESEL EN 
KESSELSE W E E R D 
Het grootste deel van dit deelgebied bestaat 
uit de door de laagste terrasrand begrensde 
smalle uiterwaarden van de Maas. 
Het noordelijk deel is aanzienlijk breder en 
bestaat uit een oude Maasarm en de tussen 
deze laatste en de Maas gelegen uiterwaar
den. 

De verspreiding van de vegetatietypen in de 
smalle uiterwaarden is bijna overal dezelfde. 
De smalle Maasoever met zijn vaak ruige be
groeiing gaat snel over in het intensief ge
bruikte laaggelegen vlakke deel (Gl, G2 en 
G3) terwijl op de hoger gelegen steile delen 
van de terrasrand afhankelijk van de aard en 
Intensiteit van het gebruik redelijk tot goed 
ontwikkelde droge graslandvegetaties zijn 
aangetroffen (G7, G8 en G9) met zeldzame 
soorten als Knolsteenbreek {Saxífraga granu

lata). Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) en 
Ruige leeuwetand (zie figuur 5). 
De oude Maasmeander in het noorden van 
het gebied bestaat grotendeels uit een wil
genstruweel terwijl in de hier tegenaan lig
gende percelen, op plaatsen waar het water 
stagneert of kwel optreedt, redelijk tot goed 
ontwikkelde natte graslandvegetaties zijn 
aangetroffen (GS en G6) met soorten als 
Dotterbloem, Scherpe zegge. Kleine water
eppe (ßeru/a erecto) en Zeegroene muur {Stel
laria palustris). Langs de Maasoever komen 
plaatselijk soorten als Gele lis {Iris pseudacor
us). Groot warkruid en Stijf barbarakruid 
voor. 

In de vooral in de brede uiterwaarden gele
gen akkers zijn geen aandachtssoorten aan
getroffen, slechts in de halmvruchtakker in 
het zuiden (A3) bevinden zich enkele aan
dachtssoorten afkomstig uit de aangrenzen
de houtwal. 

RGL/UR 5. Soortenrijke graslandvegetatie op steilrand bij Beesel met onder andere 
B e e m d k r o o n , K n o / b o t e r b / o e m e n K / e i n e ratelaar. 
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FIGUUR 6. Soortenrijke perceelsrand met onder andere Sikkelkiaver, Knoopkruid en 
Moeslook bij Rijkel. 

9. S TEYL 
Botanisch gezien is dit deelgebied een van de 
armere gebieden. Het bestaat uit de uiter
waarden van de Maas die door de laagste ter
rasrand begrensd worden. Door het nage
noeg ontbreken van natte omstandigheden 
komen ergeen vegetatietypen of soorten van 
nattere bodems voor; de enige poel in het 
gebied is deels dichtgestort met puin. Het 
grootste gedeelte van de vrij brede en vlakke 
uiterwaarden wordt intensief gebruikt zodat 
de soortenarme graslanden (GI) overheer
sen met slechts in de perceelsranden aan
dachtssoorten als Rapunzelklokje, Beemd
kroon en Sikkelklaver. De percelen die min
der intensief gebruikt worden bestaan uit 
matig tot redelijk ontwikkelde graslandvege
taties van vochtige tot vrij droge, voedselrij
ke bodems (G7) met behalve de bovenge
noemde planten soorten als Groot streep
zaad. Knolboterbloem en Vogelmelk (Ornit
hogolum umbellatum).Jwee percelen worden 
gebruikt als akker, het zijn beide hakvrucht
akkers zonder aandachtssoorten (A2). 

A A N D A C H T S S O O R T E N 

Voor 22 aandachtssoorten zijn korte be
schrijvingen van hun ecologie en hun huidig 
voorkomen in het Maasdal gemaakt. 

Gewone vogelmelk 
(Ornithogolum umbellatum) 
Gewone vogelmelk is een lage, laat in het 

voorjaar bloeiende soort, die in Nederland 
plaatselijk vrij algemeen is. Op de zandgron
den in het oosten van het land Is zij echter 
zeldzaam. Gewone vogelmelkgeeft de voor
keur aan niet te dichte vegetaties op losse 
voedselrijke matig vochtige bodem. Ze komt 
zowel in loofbossen als graslanden voor. 
Gewone vogelmelk breidt zich door middel 
van bollen vegetatief uit. Dankzij deze bollen 
is zij aangepast aan biotopen waar In de zo
mer ongunstige omstandigheden heersen. 
Gewone vogelmelk kan zich in graslanden 
ondanks beweiding en droogte veel beter 
handhaven dan vele andere kruiden. Ook het 
maaien voor de bloei doet haar vanwege deze 
vegetatieve uitbreiding weinig kwaad. Gewo
ne vogelmelk is tijdens het onderzoek op vele 
plaatsen aangetroffen, vaak temidden van al
leen maar grassen. Te sterke bemesting leidt 
echter tot een compacte bodem en daarmee 
tot het verdwijnen van de soort. 

Moeslook (Allium oleraceum) 
Moeslook is in Nederland zeldzaam in Zuid-
Limburg, langs de grote rivieren, in het Del
tagebied en in de duinen. In het onderzoeks
gebied is Moeslook in het deelgebied Rijkel 
op twee plaatsen aangetroffen. Op één plaats 
staat ze samen met andere zeldzame planten 
in een droog stroomdalgrasland, op de ande
re plaats groeit ze in een hellende perceels
rand waar eveneens een aantal stroomdal
planten voorkomt (zie figuur 6). 
De laatste standplaats is een nieuwe vind
plaats. De aantasting van het rivierlandschap, 
in het bijzonder het verdwijnen van droge 
stroomdalgraslanden door onder meer be

mesting en ontgronding, is de voornaamste 
oorzaak van de achteruitgang van Moeslook. 
Ongetwijfeld wordt ze soms ook over het 
hoofd gezien daar ze in niet bloeiende toe
stand nogal veel lijkt op Kraailook (Allium vi-
neale), een plant waardoor ze vaak vergezeld 
wordt. 

Groot streepzaad (Crepis biennis) 
G root streepzaad komt voor op matig voed
selrijke, vochthoudende maar niet te natte 
bodem. Vroeger was deze plant aspectbepa-
lend in de matig bemeste hooilanden, een bio
toop dat heden ten dage in Limburg zeer 
schaars is geworden en ook in het Maasdal 
nauwelijks nog voorkomt. Tegenwoordig 
komt Groot streepzaad in het Maasdal 
hoofdzakelijk voor op dijken en bermen en 
meteen lage bedekking in extensief gebruik
te weilanden. Door minder intensief agra
risch gebruik kan in sommige graslanden 
Groot streepzaad weer in grotere getale 
voorkomen. 

Knolsteenbreek (Saxifraga granulata) 
Knolsteenbreek was vroeger ten zuiden van 
de grote rivieren plaatselijk een algemene 
verschijning. Thans komt Knolsteenbreek 
met name in Zuid-Limburg en in enkele Bra
bantse beekdalen voor. Langs de grote rivie
ren is zij schaars. 
Knolsteenbreek groeit in extensief gebruik
te graslanden op matig vochtige voedselrijke 
bodem. Ontwatering en de toenemende be
mesting zijn verantwoordelijk voor de ster
ke achteruitgang van deze plant. 
In het onderzoeksgebied is een grote popu
latie van Knolsteenbreek aangetroffen op de 
helling van de terrasrand bij Beesel. Ze groeit 
hier uitbundig op de langgerekte licht bemes
te steilrand, tot waar het grasland te inten
sief gebruikt wordt om zich te kunnen hand
haven. Waarschijnlijk is dit de laatste popula
tie in het Noord- en Middenlimburgse Maas
dal. 
In Midden-Limburg is de soort verder nog 
bekend van één groeiplaats langs de Roer en 
een hooiland van Staatsbosbeheer bij Echt. 

Beemdkroon (Knautia arvensis) 
In Nederland is Beemdkroon vrij algemeen in 
Zuid-Limburg en langs de Maas, maar in 
Noord-Limburg duidelijk minder dan in Mid
den-Limburg. In Midden-Limburg is Beemd
kroon net zoals Geel walstro en Rapunzel
klokje een stroomdalplant die ook langs de 
Roer voorkomt. In de rest van het land, waar 
ze met name voorkomt langs de grote rivie-
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ren, is de soort duidelijk achteruitgegaan en 
tegenwoordig vrij zeldzaam. 
Beemdkroon is een plant van zonnige, grazi
ge plaatsen op droge tot matig vochtige bo
dem. In het Maasdal komt zij voor In Glans-
havergraslanden die niet al te intensief ge
bruikt worden, op dijken en steilranden en in 
grazige bermen en perceelsranden. 
Bij te sterke bemesting kan Beemdkroon zich 
niet handhaven doordat de voor kieming 
noodzakelijk open plekken verdwijnen. In 
Limburg gaat de plant vergeleken met het 
gebied langs de Rijn, Waal en IJssel minder 
sterk achteruit, getuige het feit dat, met uit
zondering van de Vuilbemden, Beemdkroon 
in alle deelgebieden Is aangetroffen. 

Echte kruisdistel {Eryngium campestre) 
De noordgrens van het gesloten areaal van 
Echte kruisdistel loopt door Nederland. De 
Echte kruisdistel is hier vrij algemeen langs de 
rivieren en in het Deltagebied. Zij is een plant 
van warme, droge kalkrijke plaatsen. In Lim
burg is de Echte kruisdistel gebonden aan de 
hoge randen van het Maasdal (zie figuur 7) 
waar zij vanaf Meers stroomafwaarts zowel 
op rivierduintjes als dijkhellingen groeit. In 
Noord-Limburg is zij echter duidelijk minder 
algemeen dan in Midden-Limburg. De Echte 
kruisdistel is in tegenstelling tot wat de naam 
doet vermoeden geen lid van de Distelfami
lie maar van de Schermbloemfamilie. Zij is 
voorzien van een stekelige lijst langs de blad
randen en scherpgepunte schutbladen. De 
stekels maken de soort niet populair bij boe
ren en vee. Staan er veel exemplaren bij el
kaar dan kunnen deze allerlei planten be
schermen tegen begrazing. Dankzij haar die
pe wortels weet de plant zich ondanks egali
sering en bemesting nog redelijk te handha
ven, maar zij Is ten opzichte van de eerste helft 
van de eeuw duidelijk achteruitgegaan. 

Rapunzelklokje {Campanula mpunculus) 
Rapunzelklokje Is een soort die In Nederland 
de noordwestelijke grens van haar natuurlijk 
areaal bereikt. In ons land is het dan ook voor
namelijk bekend uit Limburg en het oostelijk 
deel van het Gelderse rivierengebied. Lande
lijk gezien is het een zeldzame en sterk ach
teruitgaande soort. 
Tijdens het onderzoek is Rapunzelklokje in 
bijna alle deelgebieden aangetroffen en de In
druk bestaat dat In het Maasdal de achteruit
gang relatief gering is. 
De combinatie van het voorkomen aan de 
grens van haar areaal met een Intensieve be
mesting en begrazing hebben ervoor gezorgd 

RGUUR 7. 
E c h t e kruisdistel en 
Geel walstro op dijkje. 

dat de soort is teruggedrongen tot bermen, 
dijken en spoorwegen. 
De warmtebehoefte van Rapunzelklokje is 
zodanig dat populaties buiten Zuid-Limburg 
en het oostelijk rivierengebied van oudsher 
vrij klein zijn. Wanneer de populaties onder 
een bepaald minimum komen kunnen ze al
lerlei minder optimale plaatsen niet meer 
bevolken die vanuit grote populaties wel nog 
te bevolken zijn. Uiteindelijk kunnen ook de 
kleine populaties uitsterven. 

Geel walstro {Galium verum) 
Geel walstro is langs de grote rivieren, in 
Zuid-Limburg en de duinen nog vrij algemeen. 
In Noord- en Midden-Limburg komt Geel 
walstro in het Maasdal maar ook in het Roer
dal vrij regelmatig voor en dringt van hieruit 
door in de aangrenzende zandstreken. In het 
onderzoeksgebied is Geel walstro aangetrof
fen op de hoger gelegen steilranden en in 
perceelsranden op droge, matig voedselrijke 
tot schrale grond. De soort vertoont een vrij 
sterke achteruitgang ten gevolge van egalise-
ringswerkzaamheden en bemesting. Vaak 
wordt Geel walstro vergezeld door planten 
als Grasklokje, Akkerhoornbloem en Sint-

Janskruid {Hypericum perforatum). 

Ruige leeuwetand {Leontodón hispidus) 
Ruige leeuwetand komt In Nederland voor
namelijk voor in Zuid-Limburg en langs de 
grote rivieren in het zuiden en oosten. In het 
laatste gebied gaat de plant tegenwoordig 
achteruit. Ruige leeuwetand groeit in Zuid-
Limburg in extensief gebruikte graslanden op 
niet te droge, meestal kalkhoudende grond. 
In het Limburgse Maasdal is Ruige leeuwetand 
in de eerste plaats een plant van dijken en 
terrasranden. Gezien haargevoeligheid voor 
begrazing is de plant veelal beperkt tot per
ceelsranden (onder het prikkeldraad) of stei
le randen. In het onderzoeksgebied Is Ruige 
leeuwetand aangetroffen op de dijken bij 
Smeermaas, de steile randen van een voor
malige, kleinschalige kleiwinning bij Bugge
num en op de terrasrand bij Beesel. 

Kattedoorn {Ononis spinosa) 
Kattedoorn is In Nederland vrij algemeen 
langs de grote rivieren, het Deltagebied en op 
de Waddeneilanden, Het Is een plant van zon
nige graslanden op matig bemeste veelal kalk
houdende grond. Hoewel Kattedoorn vaak 
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FICUUR 8. Winterdijk bij Smeermaas met onder andere Gewone agrimonie. 
Donderkruid en Ijzerhard. 

in ogenschijnlijk droge omgeving staat, Is zij 
gebonden aan een vochthoudende onder
grond. Om haar scherpe stekels wordt Kat
tedoorn zelfs door schapen niet gegeten. Zij 
wordt dan ook door beweiding bevoordeeld. 
Groepen Kattedoorns bieden dekking aan 
allerlei weideplanten die elders worden afge
graasd en hier tot bloei en vruchtzetting ko
men. Door sterke bemesting en intensiever 
agrarisch gebruik is Kattedoorn inmiddels 
sterk achteruitgegaan. Tegenwoordig is deze 
soort vooral een dijkplant. 
In het onderzoeksgebied Is Kattedoorn in 6 
van de 9 deelgebieden aangetroffen. Van deze 
6 deelgebieden liggen er4 in het zuidelijk deel. 

Gewone agrimonie {Agrimonia eupatoria) 
De Gewone agrimonie is in Nederland behal
ve In Zuid-Limburg en langs de grote rivieren 
ook vrij algemeen in de duinen. Elders is ze 
echter zeldzaam tot zeer zeldzaam. Landelijk 
gezien gaat de soort achteruit. De Gewone 
agrimonie komt voor op madg droge, veelal 
kalkhoudende bodem. In bijna alle deelgebie
den is ze vrij regelmatig aangetroffen in ex
tensief gebruikte graslanden, perceelsranden 
en op dijken. Gewone agrimonie staat in vrij 
grote aantallen op de winterdijk bij Smeer
maas (zie figuur 8) waar ze vanwege de lichte 
beweiding tot forse exemplaren is uitge
groeid. Ze kan zich goed handhaven in tame
lijk verruigde situaties terwijl ze een niet al te 
sterke beweidingsdruk eveneens verdraagt. 
Bij een afnemende bemesting mag aangeno
men worden dat de Gewone agrimonie er 
positief op reageert. 

Wilde marjolein (Origanum vulgare) 
Wilde marjolein is In Nederland alleen in 
Zuid-Limburg vrij algemeen. In Midden-Lim
burg en het oostelijk Rijnsysteem komt ze 
zeldzaam langs de rivieren voor. Daarnaast is 
de plant zeldzaam in het Deltagebied. Wilde 
marjolein is een warmteminnnende soort van 
droge kalkrijke bodem die op zonnige tot 
licht beschaduwde hellingen groeit. In het 
onderzoeksgebied is ze aangetroffen in het 
deelgebied Osen in een extensief gebruikt 
droog grasland. Verder komt ze samen met 
Gewone agrimonie voor op de dijken bij 
Smeermaas soms temidden van hoogop
schietende grassen. Evenals Gewone agrimo
nie kan Wilde marjolein zich goed handhaven 
In tamelijk verruigde situaties maar in tegen-
stel 11 ng tot deze plant verd raagt zij slechts een 
matige beweidingsdruk. 

Wit vetkruid en Zacht vetkruid (Sedum 
album resp, Sedum sexangulare) 
Wit vetkruid wordt aangetroffen op open, 
warme en meestal stenige plaatsen zoals ka
den, muren en dijken. Het meest komt de 
soort voor in het Fluviatiele district De soort 
wordt gekweekt en is ten dele verwilderd uit 
cultuur. Dit verklaart onder meer het voor
komen op oude muren in steden en op 
spoorwegemplacementen. In Limburg komt 
Wit vetkruid nog regelmatig voor in schrale 
graslanden op de dijken langs de Maas. Ook 
Zacht vetkruid Is een soort met een typisch 
fluviatiele verspreiding. Toch is zij meer dan 
Wit vetkruid gebonden aan de rivierdalen en 
beperkt zij zich tot de droge open zandige 

plaatsen op de dijken en steilranden langs de 
grote rivieren. 
Zacht vetkruid bereikt in ons land de west
grens van haar areaal hetgeen haar kwets
baarheid vergroot. Met name het verdwijnen 
van de biotopen waaraan de soort gebonden 
is, is een verklaring voor de sterke achteruit
gang van de soort. In het Limburgse Maasdal 
komt Zacht vetkruid echter nog vrij alge
meen voor op de meer schrale hellingen. 

Zandwolfsmelk (Euphorbia seguieriana) 
Zandwolfsmelk wordt dikwijls verward met 
Heksenmelk (Euphorbia esula) en Cipres-
wolfsmelk (Euphorbia cyparissias), doch is be
duidend zeldzamer dan deze andere twee. De 
plant Is van oorsprong een steppeplant en 
bereikt In Nederland de westgrens van haar 
areaal. Zandwolfsmelk is gebonden aan de 
stroomdalen van de grote rivieren waar ze op 
droge open zandige bodem groeit. De plant 
is in Nederland de laatste eeuw sterk achter
uitgegaan en wordt zelfs met uitsterven be
dreigd. Tijdens het onderzoek is Zand
wolfsmelk in een droog stroomdalgrasland 
op een overstoven steilrand bij Rijkel aange
troffen. Hier was ze sinds 1959 niet meer 
waargenomen. Deze warme zuidhelling is 
een natuurlijke standplaats van het droge 
stroomdalgrasland. Stroomdalplanten als 
Zandwolfsmelk zijn gebonden aan de hier 
aanwezige droge min of meerzandige en kalk
houdende bodem die snel warmte opneemt. 
Het verdwijnen van de natuurlijke standplaat
sen en de intensievere bemesting zijn de 
voornaamste oorzaak van de achteruitgang 
van Zandwolfsmelk. 

Voorjaarsganzerik (Potentilla verna) 
Voorjaarsganzerik is in Nederland zeldzaam 
en grotendeels beperkt tot Zuid-Limburg, de 
rivierdalen en plaatselijk de duinen. Voor
jaarsganzerik Is een plant van droge, zonnige 
plaatsen op zand- en kalkbodems. Langs de 
rivieren staat Voorjaarsganzerik vaak op 
plaatsen waar een open grazige vegetatie zich 
aan het sluiten Is, vooral op zandduintjes. In 
het onderzoeksgebied is Voorjaarsganzerik 
bij Rijkel In hetzelfde stroomdalgrasland aan
getroffen als de zeer zeldzame Zand
wolfsmelk. Net als Zandwolfsmelk is Voor
jaarsganzerik een van de stroomdalplanten 
die gebonden Is aan dergelijke droge zandige 
standplaatsen. 

Handjesereprijs (Veronica triphyllos) 
Nederland ligt aan de noordwestrand van het 
verspreidingsgebied van Handjesereprijs. 
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Vroeger was deze soort in heel Nederland 
plaatselijk vrij algemeen, maar tegenwoordig 
is het voorkomen vrijwel beperkt tot het 
oostelijk deel van het rivierengebied. Alleen 
in de Liemers, in het IJsseldal, in het oostelij
ke Rijndal en oostelijk Midden-Limburg komt 
de soort nog op een aantal plaatsen voor. 
Handjesereprijs groeide vroeger in winter
graanakkers op leemhoudend zand, speciaal 
op stroomruggen langs de rivieren. De be
langrijkste oorzaken van de sterke achteruit
gang zijn hetgebruik van herbiciden en kunst
mest en de, vergeleken met vroeger, dichte
re stand van het gewas. Daarnaast profiteer
de de plant van het veelvuldig en langdurig 
braakliggen van akkerland. 
Handjesereprijs komt nu hoofdzakelijk nog 
voor aan de rand van akkers en op zandige 
rivierdijktaluds en andere droge, rivierbege
leidende graslanden. In het onderzoeksge
bied is Handjesereprijs aangetroffen op een 
droge open zandige plaats op de overstoven 
steilrand bij Rijkel. Bovenaan deze steilrand 
liggen akkers waar de soort niet (meer) voor
komt. De beweiding met paarden zorgt er
voor dat de paardenhoeven de vegetatie 
open houden waardoor Handjesereprijs zich 
hier kan handhaven. 

Polei {Mentha pulegium) 
Polei heeft haar hoofdverspreidingsgebied in 
het Middellandse Zeegebied, In Nederland 
bereikt deze plant haar noordgrens. Vanouds 
was ze hier zeldzaam, behalve langs de Maas, 
waar zij vooral in het Zuidlimburgse gedeel
te tot ongeveer 1940 een vrij algemene ver
schijning was, zie bijvoorbeeld MENNEMA, 
1980, 1985. Doorslaggevend voor het voor
komen van Polei is de waterhuishouding op 
haar groeiplaatsen, die 's winters onder wa
ter staan en in de loop van de zomer droog
vallen. Doordat overstromingsgevoelige 
soorten zich in het algemeen hier in tegen
stelling tot Polei niet kunnen handhaven, on
dervindt Polei voor een bepaalde tijd van hen 
geen concurrentie. De sterke achteruitgang 
van Polei in Limburg wordt veroorzaakt door 
een betere beheersing van het waterpeil In de 
Maas. Hierdoor overstroomt de Maas min
der vaak waardoor een groot aantal groei
plaatsen van de Polei niet meer of minder 
langdurig onder water wordt gezet. Daar
naast hebben ontwatering, gebruik van her
biciden en overmatige begrazing hun tol ge
ëist. Tijdens het onderzoek is Polei samen 
met de eveneens zeldzame Aardbeiklaver aan 
de rand van een beregeningspoel aangetrof
fen (zie figuur9). Hier vinden de noodzakelij-

FICUUR 9. 
Polei aan de rand van 
een poel in de 
Linnerweerd. 

ke waterstandsschommelingen plaats, daar
naast wordt het grasland beweid zodat de 
vestiging van hoogopgaande kruiden wordt 
voorkomen. 

Aardbeiklaver (Trifolium fragiferum) 
Aardbeiklaver is voor de botanische weten
schap ontdekt in Nederland omstreeks 1600. 
De plant dankt haar naam aan de vergelijking 
van het vruchthoofdje met een aardbei. Tot 
in het begin van de bloei lijkt de plant veel op 
Witte klaver, waardoor zij vaak over het 
hoofd wordt gezien. Aardbeiklaver komt al
gemeen voor in het Deltagebied en op de 
Waddeneilanden. Meer landinwaarts komt 
zij in hoofdzaak langs de grote rivieren voor, 
waar zij nog niet zeldzaam is maar wel duide
lijk achteruitgaat. Langs de Maas is de plant 
schaars. 

Aardbeiklaver komt voor in graslanden op 
voedselrijke bodem op plaatsen waar grassen 
niet in staat zijn haar weg te concurreren. 
Veelal gebeurt dit doordat de standplaatsen 
's winters onder water staan. Het kort hou
den van de grassen door begrazing werkt 
eveneens in haar voordeel. 
In het onderzoeksgebied is Aardbeiklaver in 
twee deelgebieden aangetroffen. Bij Smeer
maas komt zij in een extensief gebruikt wei
land dankzij de begrazing met paarden in gro
te aantallen voor. In het deelgebied de Linner
weerd staat Aardbeiklaver samen met Polei 
langs de rand van een poel waarvan de water
stand 's winters beduidend hoger staat dan in 
de zomer waardoor beide soorten zich hier 
kunnen handhaven. 

Engelse alant (Inula britarinica) 
De Engelse alant bereikt in ons land de west
grens van het aaneengesloten areaal. Zij komt 
vooral voor op plaatsen die langdurig onder 
water staan of een sterke wisseling in water
stand vertonen. Zij komt hoofdzakelijk voor 

langs de grote rivieren en wordt gerekend tot 
de typische fluviatiele soorten. De Engelse 
alant gaat de laatste decennia duidelijkachter-
uit. De oorzaken hiervan zijn de regulatie van 
het rivierpeil, oeverversterking, verandering 
van de uiterwaarden en de intensivering van 
het agrarisch gebied. Gezien de grote afhan
kelijkheid van wisselende waterstanden zijn 
vooral de eerste twee oorzaken verantwoor
delijk voor de achteruitgang. 
Bij sterke bemesting wordt zij vanwege haar 
gering concurrentievermogen weggedrukt 
door de toenemende grasgroei; lichte bewei
ding werkt in haar voordeel. Langs de Grens
maas komt de Engelse alant vrij veel voor, zij 
groeit hier op grindbankoevers in plaats van 
in graslanden. De achteruitgang is hier gering, 
zeker vergeleken met andere plaatsen In het 
land. Langs de Rijn is de plant zeldzaam ge
worden. 

In het onderzoeksgebied is de Engelse alant 
slechts op één plaats, een lagergelegen voch
tig grasland bij Osen, aangetroffen. 

Veldsalle (Salvia pratensis) 
Veldsalie bereikt in ons land de noordwest
grens van haar areaal. In Nederland is het 
voorkomen beperkt tot de dalen van Rijn en 
IJssel en op enkele plekken langs de Maas en 
het Zuidlimburgse krijtgebied. Zij staat op 
warme, droge dijkhellingen in het rivierenge
bied en ook op enkele plaatsen in kalkgras
landen. Met name in Limburg is de soort de 
laatste tijd achteruit gegaan. Veldsalie wordt 
gezien als een van de mooiste soorten in de 
rivierbegeleidende graslanden en is wettelijk 
beschermd. Voor kieming is de plant aange
wezen op kale plekken in de grasmat, dikwijls 
door beweiding ontstaan. Samen met ande
re planten zoals Kattedoorn, Echte kruisdis
tel of Heksenmelk, welke een bescherming 
kunnen vormen tegen vraat, kan Veldsalie 
haarden vormen. Tussen lang en dicht gras 
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FICUUR 10. Soortenrijk d r o o g grasland bij Osen met op de voorgrond Bilzekruid. 

kan Veldsalie zich wel handhaven maar niet 
voortplanten. 
Tijdens het onderzoek is Veldsalie in het deel
gebied Vissersweert op één plaats aangetrof
fen. Op de zomerdijk handhaaft zij zich op een 
minimaal niveau. Vanwege de hoge bewei
dingsdruk wordt ze, behalve op plaatsen waar 
ze beschermd wordt door Echte kruisdistels, 
afgevreten. Het zwaarste pakket uit de be
heersovereenkomsten is nodig wil de Veld
salie zich ook in de toekomst kunnen hand
haven of zelfs uitbreiden. 

Bilzekruid (HyoscYamus niger) 
Bilzekruid is al lang bekend om haar sterke 
geneeskrachtige werking. Bilzekruid is een 
kenmerkende soort van de Wegdistel-associ-
atle en wordt onder meer aangetroffen op 
ruderale plaatsen zoals stenige of omgewerk
te grond, door vee afgetrapte dijkkanten, op 
vuilstortplaatsen en in bermen. Hierbij wordt 
ze voornamelijk aangetroffen in de duinen, 
langs de rivieren en het krijtgebied. Op basis 
van de versnelde verstedelijking en bodemver-
rijkingzouden de vestigingsmogelijkheden van 
Bilzekruid inde afgelopen decennia zijn toege
nomen. Toch blijkt het tegendeel waar, de 
soort is juist zeer sterk achteruitgegaan. Mo-
gelijkzijn het fatsoeneren van overhoekjes en 
de verbeterde hygiëne in woongebieden en 
langs wegen belangrijke oorzaken. In Limburg 
is de soort, welke tot 1950 vrij algemeen voor
kwam langs de Maas en op het Zuidlimburgse 
plateau, bijna verdwenen. Alleen langs de Maas 
ten zuiden van Maastricht en op een dijkhel
ling nabij Osen (Roermond) kunnen we haar 
nog aantreffen (zie figuur 10). 

V E R G E L I J K I N G M E T 
E E R D E R U I T G E V O E R D 
O N D E R Z O E K 

Het Maasdal draagt evenals de andere grote 
rivierdalen in hoge mate bij tot de botanische 
rijkdom van ons land. Kenmerkend zijn vele 
tientallen stroomdalplanten, planten die zich 
vanuit Midden-Europa langs de rivieren tot In 
de laagvlakte hebben verspreid. De voor
naamste Immigratieroute van stroomdalplan
ten in Nederland is het stroomgebied van de 
Rijn. Het Maasdal heeft minder eigen kenmer
kende soorten, een belangrijk deel van de 
stroomdalplanten is vermoedelijk vanuit het 
Rijngebied het Maasdal binnengedrongen. In 
allerlei biotopen zijn stroomdalplanten te vin
den, met name in min of meer open droge 
graslanden op zandige gronden. Droge 
stroomdalgraslanden vinden we op van natu
re ontstane oeverwallen, terrasranden en ri
vierduinen en op de door de mens gebouw
de dijken. 

Van het in 1992 onderzochte zuidelijk deel 
van het deelgebied Rijkel zijn Inventarisatie
gegevens bekend uit 1918 (HEIMANS, 1918), 
1942 (SissiNGH, 1943), 1959 (COHEN-

STUART , 1959) en I980(VAN DljKeto/., 1981). 
Het zuidelijk deel ligt tussen een afgesneden 
Maasarm en een steile terrasrand en is ont
staan doordat de Maas hier het stuifzandcom
plex van de Donderberg heeft aangesneden. 
Hetterrein met zijn relatief warme zuidwest
helling is een van de weinig overgebleven na
tuurlijke standplaatsen van het droge 
stroomdalgrasland. Het is in deze eeuw ver

scheidene malen geïnventariseerd, zodat het 
door vergelijking met de onderzoeksgegeve
ns mogelijk is na te gaan hoe de botanische 
kwaliteit zich de afgelopen 75 jaar heeft ont
wikkeld. 
In 1918 en 1942 zijn geen opnamen gemaakt 
maar zijn de belangrijkste plantesoorten ge
noteerd zonder daarbij een bedekking te ver
melden. In 1959, 1980 en 1992 zijn wel opna
men gemaakt, maar deze zijn om uiteenlo
pende redenen moeilijk met elkaar te verge
lijken. Op de eerste plaats is de aard van de 
opnameplaats in sommige gevallen nogal ver
anderd. Grasland is omgezet In bouwland, 
opslag van bomen en struiken is opgetreden 
en de Maas heeft grondafslag veroorzaakt. 
Verder zijn de methode en het tijdsdp van 
opname niet In alle gevallen dezelfde. Het is 
daarom zinvoller om na te gaan welke plan
tesoorten in het betreffende jaar zijn waar
genomen. 

Omdat het terrein een van de weinig over
gebleven natuurlijke standplaatsen van het 
droge stroomdalgrasland is, is op de eerste 
plaats gekeken naar de soorten die kenmer
kend zijn voor dit milieutype. De inventari
satiegegevens zijn in tabel II verwerkt. 
De in 1918 aangetroffen Cipreswolfsmelkzal 
waarschijnlijk Zandwolfsmelk zijn geweest, 
evenals het in 1959 aangetroffen Ruw ver-
geet-me-nietje (Myosotis ramosissima) verwis
seld is met het Stijf vergeet-me-nletje. 
Moeslook dat In 1992 wel gevonden is maar 
in de andere jaren niet, was zeer waarschijn
lijk wel aanwezig, maar werd over het hoofd 
gezien of voor Kraailook gehouden. Bonte 
wikke (Vicia villosa) is een soort die zich de 
laatste jaren in Midden-Limburg heeft uitge
breid en hier een groeiplaats gevonden heeft. 
Lllttabel II valt verder af te lelden dat stroom
dalplanten als Echte kruisdistel, Kattedoorn 
en Rapunzelklokje vanaf 1918 tot 1992 aan
getroffen zijn. Het zijn stroomdalplanten die 
zich ook elders in het Maasdal redelijk heb
ben kunnen handhaven. Tripmadam (Sedum 
reflexum) is zowel in 1918, 1942 als In 1959 
waargenomen maar in de daarop volgende 
jaren niet meer. Stroomdalplanten van dro
ge zandige bodem als Tripmadam zijn ook 
elders in het Maasdal sterk achteruitgegaan. 
Het meest opvallende Is de presentie van de 
zeer zeldzame Zandwolfsmelk (zie figuur I I). 
In 1918 Is deze plant niet vermeld. Waar
schijnlijk is ze verwisseld met Cipres-
wolfsmelk, in 1942 en 1959 wordt ze wel ge
noemd en In I980lljktze verdwenen.In 1992 
wordt ze weer aangetroffen op een open zan
dige plaats halverwege de steilrand. Duidelijk 
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is te zien dat de Maas onlangs stul<l<en uit het 
grasland heeft weggeslagen waardoor open 
plekken zijn ontstaan. Zeer waarschijnlijkzijn 
In de bodem gelegen zaden van Zand
wolfsmelk door de afslag aan het oppervlak 
gebracht en ontkiemd. 
Zoals eerder vermeld is de immigratieroute 
van de stroomdalplanten in het Maasdal voor
namelijk verlopen via het stroomgebied van 
de Rijn. In de tijd dat de Maas en de Rijn met 
elkaar in verbinding stonden, heerste er een 
warmer klimaat waardoor Zandwolfsmelk, 
van oorsprong een steppeplant, op meerde
re plaatsen in het Maasdal een geschikte 
standplaats vond. Na het koeler worden van 
het klimaat hebben de nazaten van Zand
wolfsmelk op de warme zuidwesthelling bij 
Rijkel een geschikte plaats gevonden om zich 
er gedurende al die duizenden jaren te kun
nen handhaven. 

De aanwezigheid van Zandwolfsmelk op deze 
natuurlijke standplaats is een relict uit de tijd 
dat in deze streken de menselijke activiteit 
nog zeer gering was. 
Door de aanwijzing als reservaatsgebied een 

FICUUR 11. D r o o g stroomdalgrasland op steilrand bij de D o n d e r b e r g met onder 

andere Zandwolfsmelk. 

paar jaar geleden heeft het gebied dat al in 
1918 bekend stond als een bijzonder waar
devol terrein enige status gekregen. 
Uit de vergelijking komt naar voren dat de 

TABEL //. I n v e n t a r i s a t i e g e g e v e n s s t r o o m d a l g r a s l a n d bij de Donderberg. 

A= aanwezig 
W = waarscliijnlijl< wel aanwezig maar niet genoemd (bijvoorbeeld in 1942 is de toevoeging 'en vele 
andere fluviatiele soorten' gebruikt) of niet waargenomen omdat het tijdstip van inventarisatie voor 
de betreffende soort niet gunstig was. 

1918 1942 1959 1980 1992 

Cipreswolfsmelk A 
Klein viltkruid A 
Tripmadam A A A 
Ruige weegbree W A A 
Zandwolfsmelk W A A A 
Scherpe fijnstraal A A 
Ruw vergeet-me-nietje A 
Smal fakkelgras W W A A 
Echte kruisdistel A A A A A 
Gewone agrimonie A A A A A 
Kleine pimpernel A A A A A 
Kattedoorn A A A A A 
Kleine bevernel W A A A A 
Muurpeper W A A A A 
Wi t vetkruid W A A A A 
Grote tijm W A A A A 
Zacht vetkruid W A A A A 
Beemdkroon A W A A A 
Rapunzelklokje A W A A A 
Voorjaarsganzerik W W A A A 
Sikkelklaver W W A A A 
Moeslook W W W W A 
Lathyruswikke A 
Stijf vergeet-me-nietje A A 
Bonte wikke A 
Zwarte toorts A 
Handjesereprijs A 

meeste stroomdalplanten die in het begin van 
deze eeuw aanwezig waren in het terrein nog 
steeds voorkomen. Enkele soorten lijken 
verdwenen te zijn en bij een aantal soorten is 
er sprake van een achteruitgang. De oorzaak 
van deze achteruitgang moet gezocht wor
den in het achterwege blijven van beweiding 
in het zuidelijke terreingedeelte en een te 
intensieve beweiding in het noordelijk ge
deelte. In het lager gelegen gedeelte vindt bij 
hoogwater een aanvoer van voedingsstoffen 
plaats en bovendien wordt dit gedeelte tot en 
met de onderkant van de steilrand bemest. 
Het gevolg hiervan is dat het typische milieu 
van een droog stroomdalgrasland terugge
drongen is tot de bovenste rand van de steil
rand. 

Ondanks het verdwijnen van een aantal soor
ten en de achteruitgang van andere is de steil
rand met de van oudsher aanwezige stroom
dalplanten bij de Donderberg botanisch en 
geomorfologisch gezien een bijzonder waar
devol terrein. Daar de droge stroomdalgras
landen tot de meest bedreigde milieutypen 
van ons land behoren is het belangrijk om dit 
gebied voor de toekomst te behouden. 
Van de in 1992 onderzochte relatienotage
bieden in het Maasdal zijn door de Provincie 
Limburg tijdens een vegetatiekartering in 
1987 en 1988 gegevens verzameld. Vergelij
king van de onderzoeksgegevens van 1992 
met die uit 1987/1988 leidt tot de conclusie 
dat de toestand van de vegetatie in de afgelo
pen 4 ä 5 jaar in de meeste gevallen niet noe
menswaardig is veranderd. 
Helaas is er wel sprake van een lichte achter
uitgang van de botanische kwaliteit van de 
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met stenen verstevigde zomerdijk in het deel
gebied Vissersv/eert. Het tot voor een aan
tal jaren waargenomen zeldzame Bochtig ha
vikskruid {Hieracium maculatum) is verdwe
nen, de eveneens zeldzame Veldsalie hand
haaft zich op een minimaal niveau. Zij wordt 
door het vee afgevreten, behalve op plaatsen 
waar zij beschermd wordt door de stekelige 
bladeren van de Echte kruisdistel. Het tot 
bloei komen en vrucht zetten is onder deze 
omstandigheden bijna onmogelijk. Knol
beemdgras heeft zich daarentegen vrij sterk 
uitgebreid. 

C O N C L U S I E 

Uit het onderzoek komt naar voren dat veel 
van de oorspronkelijk aanwezige flora en ve
getatie van het Maasdal verloren is gegaan. 
Ontgrondingen, cultuurtechnische ingrepen 
en de intensivering van de landbouw zijn voor 
een groot deel hiervoor verantwoordelijk. 
Goed ontwikkelde stroomdalgraslanden van 
natuurlijke standplaatsen zoals oeverwallen, 
terrasranden en rivierduinen zijn schaars ge
worden. Voor een gedeelte heeft de van 
oudsher aanwezige flora en vegetade van het 
droge stroomdalgrasland zich kunnen hand
haven in de perceelsranden. Het behoud en 
voor zover mogelijk herstel van deze frag
menten van stroomdalgraslanden Is dan ook 
zeker de moeite waard. 
Daarnaast komen op de door de mens opge
worpen zomerkaden, winterdijken en weg
taluds, evenals op plaatsen waar sprake Is van 
oppervlakkige ontgrondingen redelijk tot 
goed ontwikkelde vegetaties met vele 
stroomdalplanten voor. Ook hier is van be
lang dat niet te sterk bemest en begraasd 
wordt. 

De normalisatie van de Maas heeft de natuur
lijke dynamiek van deze rivier sterk ingeperkt 
zodat vegetaties van plaatsen met een sterk 
wisselende waterstand zeldzaam zijn gewor
den. Redelijk ontwikkelde natte graslanden 
zijn wel nog aangetroffen in kwelzones, oude 
Maasarmen of lager gelegen delen die exten
sief gebruikt worden. 
Daar de soortenrijkste graslanden zich bevin
den In de gebiedsdelen die niet of matig be
mest worden en door een klein aantal dieren 
worden begraasd, is het duidelijk dat exten
sief beheer van essentieel belang is om de 
botanische waarden in de percelen te hand
haven. Beheersovereenkomsten die boven

staand beheer mogelijk maken zullen hier
voor kunnen zorgen. 
Omdat het een eerste onderzoek in het 
Maasdal betreft zal een toekomstig evaluatie
onderzoek, waarbij een herhaling plaatsvindt 
van de in 1992 gemaakte vegetatieopnamen, 
beduidend meer inzicht geven over de effec
tiviteit van beheersovereenkomsten. 

S U M M A R Y 

BOTANICAL RESEARCH IN T H E 
MEUSE VALLEY 

In 1992, a botanical survey was made of the 
'relatienotagebied' Meuse valley, commis
sioned by the Directorate of Agricultural 
Land Management. Of the total area of 513 
hectares, 263 hectares of agriculturally ex
tensively used land were included in the 
survey. 
The extensively used land in the Meuse val
ley largely consists of dikes, forelands and 
former meanders, situated between the 
banks of the river and the steep slopes lead
ing to the first Meuse terraces. The areas 
selected are among the most scientifically 
valuable parts of the Meuse valley. Accord
ingly, the purpose of the management con
tracts is the preservation and possible de
velopment of the natural values of the area. 
In addition to the natural primary habitats, 
the typical Meuse valley flora Is also found, 
to a limited extent, on man-made summer 
dykes, winter dykes and sloping roadsides, 
as well as occasionally on sites which have 
been superficially cleared. This is only the 
case at extensively used sites. The primary 
habitats, exemplified by the steep slope 
between Rijkel and the Kesselse Beemden 
in central Limburg, harbour a number of 
river valley species lacking on secondary 
sites. Thus, Euphorbia seguieriana and Poten
tilla verna occur only on primary sites. As a 
result, they are rare in the Meuse valley. 
Campanula rapunculoides and Eryngium 
campestre, by contrast, were also found In 
many secondary locations. 
Due to the normalisation of the river 
Meuse, many of the vegetations which de
pend on natural fluctuations in the water 
level have become rare. Plants such as Men-
tha pulegium and Inula britannica, which are 
restricted to such circumstances, were only 
found at one location. Reasonably well-de
veloped grassland vegetations were found 

locally in seepage areas, former Meuse 
branches or in extensively used low-lying 
areas. These harboured plants such as Carex 
acuta. Lychnis flos-cuculi, Caltha palustris and 
Scirpus sylvaticus. 

Sisymbrium austriacum, Barbarea stricta, Scro
phularia auriculata and the parasite Cuscuta 
europaea were found in a number of places 
along the Meuse banks. Some of the higher 
parts of the research area are in use as ara
ble land. These generally did not harbour 
any of the species of interest. 
The 1992 survey data for the dry river val
ley grassland areas near the Donderberg 
were compared with those from four pre
vious surveys (1918-1980). The compari
son shows that most of the river valley spe
cies found at this primary site are still 
present. A comparison with data collected 
during a 1987-88 vegetation survey by the 
Limburg provincial authorities shows no 
significant change in the state of the vegeta
tion, except for a slight deterioration on the 
summer dyke in the Vissersweert section 
of the area. 
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KLEINE PARELMOERVLINDER TERUG IN HET 
LIMBURGSE LANDSCHAP? 
Henk Swinkels, Diergaarderstraat-zuid 39, 6105 CA Maria Hoop 
jan Boeren, Raadhuisstraat 24, 6061 EA Posterholt 

De Kleine parelmoervlinder was voorheen een vrij algemene 
standvlinder in Nederland. De laatste jaren blijkt de omvang 
van de Nederlandse populatie aanzienlijk te zijn afgenomen. 
Met uitzondering van de kustgebieden van Noord- en Zuid-
Holland en de Waddeneilanden kent Nederland geen vaste 
populaties Kleine parelmoervlinders meer. 
Voor 1 9 8 0 kwam de vlinder -waarschijnlijk veelal als 
trekvlinder- vrij algemeen voor in Limburg (zie figuur I ) . 

Behalve de voornoemde kustgebieden kan ook de provincie 
Limburg voor 1 9 8 0 als een bolwerk van de Kleine 
parelmoervlinder worden beschouwd. In de periode 1 9 8 1 - 1 9 8 6 

werd de vlinder in Limburg echter slechts in één atlasblok 
waargenomen ( T A X , 1 9 8 9 ) . In de Roerstreek is na 1 9 8 0 zelfs 
geen enkel exemplaar gezien ( H E R M A N S , 1 9 8 9 ) . In 1 9 9 2 zijn in 
Midden-Limburg echter weer enkele Kleine parelmoervlinders 
waargenomen. Gloort er dan toch weer hoop voor deze 
(trek)vlinder? 

P A R E L M O E R V L I N D E R S 

De Kleine parelmoervlinder (Issoria /otfionio) 
wordt niet voor niets vaak 'een juweel van 
een vlinder' genoemd. De grote zilverkleuri
ge vlekken op de onderzijde van de achter
vleugel (zie figuur 2 ) doen inderdaad aan ju
welen denken. De grootte van deze vlekken 
is bovendien een goed kenmerk om de soort 
van andere parelmoervlinders te onderschei
den: bij de Kleine parelmoervlinder zijn deze 
verhoudingsgewijs veel groter dan bij ande
re parelmoervlinders zoals de Zilveren maan 
(in Nederland overwegend te vinden in 
Noordwest-Overijssel), Zilvervlek (in Ne
derland uitgestorven) en Grote parelmoer
vlinder (slechts enkele exemplaren op de 
Waddeneilanden en op de Veluwe). De bo
venzijde van de vleugels van parelmoervlin
ders is minder bruikbaar voor de determi
natie. 

Deze heeft bij de meeste parelmoervlinders 
een geelbruine grondkleur met een veelal 

nagenoeg indentiek zwarte vlekkenpatroon 
(zie figuur 4 ) . 
Behalve drie van de vier voornoemde parel
moervlinders komen in Nederland ook de 
Veenbesparelmoervlinder (zeer sporadisch 
in Drenthe), de Purperstreepparelmoervlin-
der (een gering aantal in Zuid-Limburg), de 
Duinparelmoervlinder (overwegend in de 
duingebieden van Noord-Holland en de 
Waddeneilanden) en de Bosparelmoervlin-
der (enkel^xemplaren op de Veluwe) voor 
( T A X , 1989). Recente waarnemingen van de 
Keizersmantel in Limburg (VAN BUGGENUM 
& VERGOOSSEN, 1992) geven een sprankje 
hoop voor mogelijke vestiging van deze pa
relmoervlinder. 

D E K L E I N E 
P A R E L M O E R V L I N D E R 

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt beperkt 
het areaal van de Kleine parelmoervlinder in 

FIGUUR I. 

Atlasblokken waarin 
Kleine parelmoervlin
ders voor 1981 zijn 
waargenomen 
(bron: TAX, 1989), 
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FICUUR 2. Onderfleugels van de 
Kleine Parelmoervlinder (tekening: 
£. v.d. Brink). 

Nederland zich overwegend tot de duinge
bieden van Noord- en Zuid Holland en de 
Waddeneilanden. De vlinder kan echter ook 
in het binnenland worden gezien. Het meest 
worden Kleine parelmoervlinders in het 
voortplantingsbiotoop waargenomen. Dit 
zijn schrale tot zeer schrale, zandige terrei
nen in de duinen tussen Schiermonnikoog en 
Den Haag. 
Ten zuiden daarvan zijn zij zeldzameren in het 
binnenland zijn tegenwoordiggeen vaste po
pulaties meer aanwezig. De vliegplaatsen 
hebben meestal een mozaïekachtig vegetatie
patroon. De vlinders hebben zeer veel nec
tar nodig en worden vaak waargenomen bij 
droge ruigtekruidenvegetaties met Slange
kruid (Echium vulgare) en Koninginnekruid 
(Eupatorium cannabinum). De voedselplant 
van de rups is in de duinen het Duinviooltje 
(Viola curtisii), dat in droge graslanden voor
komt. In het binnenland kunnen andere viool
tjes de functie van waardplant overnemen. 
Meestal zijn dit Akkerviooltje (Viola arvensis) 
en Driekleurig viooltje (Viola tricolor) (MINIS

TER IE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN 

VISSERIJ, 1990). 

W A A R N E M I N G E N I N 
M I D D E N - L I M B U R G 

Op I augustus l992werddoorJ. Boeren een 
Kleine parelmoervlinder waargenomen nabij 
St. Theodorushof, tussen Maria Hoop en 
Montfort (atlasblok 60-13-55). De vlinder 
bevond zich In een bloem- en vlinderrijke 
wegberm die begroeid was met Knoopkruid 

(Centaurea jacea), Braam (Rubus spec.) en 
verschillende soorten grassen waaronder 
Gladde witbol (Holcus mollis). De vlinder fou-
rageerde voornamelijk op het Knoopkruid. 
Op dat tijdstip was in die wegberm nog een 
aantal andere soorten vlinders aanwezig. De 
meest algemene was de Argusvlinder (Lo-
siommata megera) waarvan enkele tientallen 
exemplaren aanwezig waren. Andere alge
mene soorten waren Distelvlinder (Cynthia 
cardui) en Klein koolwitje (Pieris rapae). Ook 
werden er enkele Kleine vuurvlinders (Lycoe-
na phiaeas) waargenomen. Een minder alge
mene soort was de Gele luzernevlinder (Co
lias hyale) waarvan twee exemplaren aanwe
zig waren. 
De Gele luzernevlinder is een invaslegast die 
in goede jaren door het gehele land verspreid 
gezien kan worden; 1992 is een van die goe
de jaren (VEUNG, 1992). 
Een tweede Kleine parelmoervlinder werd 
op 4 augustus 1992 waargomen door H. 
Swinkels in een tuin in Maria Hoop (atlasblok 
60-24-21). De afstand tot de hiervoor be
schreven vliegplaats bedraagt ongeveer twee 
kilometer. De vlinder verbleef slechts kort
stondig in de tuin, alwaar hij zich tegoed deed 
aan de nectar van Wilde marjolein (Origanum 
vulgare). 

De laatste waarneming is verricht door P. 
Beckers die op 6 augustus een Kleine parel
moervlinder waarnam, wederom nabij St. 
Theodorushof Mogelijk betrof het hier het
zelfde exemplaar dat hier enige dagen heeft 
doorgebracht. Figuur 3 geeft een overzicht 
van de atlasblokken waar voornoemde parel
moervlinders zijn waargenomen. 

T O T S L O T 

Dat de Kleine parelmoervlinder een zeldza
me verschijning is in het Middenlimburgse 
landschap mag duidelijk zijn. Volgens H E R 
MANS (1989) is de vlinder na 1980 niet meer 
in de Roerstreek waargenomen. T A X (1989) 
meldt over de periode 1981 -1986 slechts één 
atlasblok voor Limburg waar de vlinder is 
waargenomen (zie figuur 3) en volgens B i N K 
(1992) is de Kleine parelmoervlinder in re
cente tijd in het binnenland alleen als dwaal
gast waargenomen. 
De vraag resteert hoe de recente Middenlim
burgse waarnemingen van Kleine parelmoer
vlinders geïnterpreteerd dienen te worden. 
Is er sprake van een hernieuwde vestiging van 
de soort in Limburg, of betrof het slechts een 

'invasie' van zwervende vlinders? Dit laatste 
is niet ondenkbaar omdat de Kleine parel
moervlinder als weinig honkvast bekend 
staat. Zo is er op bijvoorbeeld 16 juni 1957 
langs het strand bij de Wassenaarse Slag 
(BLAB et a i , 1989) een massale trek van onge
veer duizend van deze vlinders waargeno
men. 

De toekomst zal wellicht duidelijk maken of 
er ook in 1992 slechts sprake was van door
trek van de Kleine parelmoervlinder of dat de 
soort zich opnieuw in Limburg tracht te ves
tigen. In elk geval zullen wij ook in 1993 met 
grote spanning uitkijken naar 'het briljantje' 
onder de dagvlinders: de Kleine parelmoer
vlinder. 

? " T ' " : ' " " : " " " \ [ " " ; 
n ; > ' f' 

FIGUUR 3. 

Atlasblokken waarin 
Kleine parelmoer
vlinders in de periode 
1981-1986 (^) en in 
1992 (<g)) zijn 
waargenomen. 
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S U M M A R Y 

IS T H E QUEEN OF SPAIN FRIT IL-
LARY R E T U R N I N G T O LIMBURG? 

Before 1960, the Queen of Spain Fritillary 
{Issoria lathonia) was a fairly common but
terfly in the Netherlands. Nowadays, its 
distribution is limited to the dunes ofthe 
provinces North and South Holland, and 
the islands off the northern coast of the 
Netherlands. In 1992, some Queen of Spain 
Fritillaries were discovered in the central 
part of the province of Limburg, which rais
es hopes for a new population of this (wan
dering) butterfly. 
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FIGUUR 4. Bovenzijde Kleine parelmoervlinder (dia j.Boeren). 

K O R T E M E D E D E L I N G E N 

J.A. NIJKAMPPRIJS 1994 

Jongeren tot 25 jaar, die geïnteresseerd zijn 
in biologie en natuur kunnen met een werk
stuk weer meedingen naar de J.A. Nijkamp-
prijs. Deze prijs wordt eenmaal per twee jaar 
door de Koninklijke Nederlandse Natuur
historische Vereniging uitgeloofd. 
De werkstukken mogen zijn geschreven, ge
tekend, gefotografeerd of opgenomen (video 
of geluidsband). Het onderwerp moet te 
maken hebben met (veld)biologie of natuur-
(bescherming), waarbij eigen waarnemingen 
voorop staan. 
De prijs bedraagt duizend gulden, de uiterste 
inleveringsdatum is I maart 1994. Inzendin
gen kunnen worden gericht aan de KNNV, 
Oudegracht 237, 351 I NK Utrecht onder 
vermelding van J.A. Nijkampprijs. Op dit 
adres is ook meer informatie over de prijs
vraag te krijgen. 

K N N V - R E I Z E N 

Al geruime tijd organiseert de Koninklijke 

Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
eik jaar een tiental reizen naar het buitenland. 
Na overleg tussen de besturen van het Na
tuurhistorisch Genootschap en de KNNV 
opent de laatstgenoemde de mogelijkheid 
voor Genootschapsleden deel te nemen aan 
de reizen in 1994. Er zijn voor het komend 
jaar reizen georganiseerd naar: 
Cyprus (26/3-9/4), Oost-Twente (18/4-23/ 
4), Marokko (16/4-7/5), Monte Gargano (15/ 
4-30/4), Argonne (25/5-3/6), Polen (15 dagen, 
data nog onbekend), Slowakije (15 dagen, 
data nog onbekend), Bohemer Woud (19/6-
117), Wallis (15/7-30/7), Ierland (4/8-18/8). 
Genootschapsleden die belangstelling heb
benvooreen KNNV-reis in 1994 kunnen het 
kamp-en reisnummer van Natura aanvragen 
bij het Bureau KNNV, Oudegracht 237,351 I 
NK Utrecht, 030-314797. 

C U R S U S I N V E N T A R 

In samenwerking met de Beheergroep van 
het Natuurhistorisch Genootschap in Lim
burg heeft/V1/st/etoe Informatior) een dagcur

sus INVENTAR ontwikkeld. In deze cursus 
wordt het Inventar-informatiesysteem in 
hoofdlijnen aan u voorgesteld. Via korte 
praktikumoefeningen worden de belangrijk
ste Inventar-programma's verkend. De vol
gende onderwerpen komen aan bod: 
- het aanvullen van basisbestanden 
- het vastleggen en verwerken van nieuwe 

waarnemingen 
- het selecteren van waarnemingen en af

beelden in reeds aanwezige verspreidings
kaartjes 

- het zelf ontwerpen van nieuwe versprei
dingskaartjes 

De eerst volgende cursus is gepland op zater
dag I I december 1993, 10.15 - 16.30 uur. Na
tuurhistorisch Museum, Bosquetplein 6-7, 
Maastricht. 
U kunt zich alleen schriftelijk voor deze cur
sus opgeven. Het aantal plaatsen is beperkt, 
opgaven worden afgehandeld in volgorde van 
ontvangst. 
Informatie en aanvragen aanmeldingsformu
lier: 
Mistletoe Information, Johan den Boer, 043-
615173. 
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B O E K B E S P R E K I N G E N 

DE BROEDVOGELS VAN H E T 
ZUIDEL IJK PEELGEBIED 

J. VAN DER COELEN & C. VAN SEGGELEN. 

Rapport van de Provincie Limburg in de reeks "Avi-
faunakartering Umburg". 179 Blz.; te bestellen bij de 
Bibliotheek van de Provincie Limburg. Postbus 5700, 
6202 MA Maastncht Pnjsf25. 

Eén jaar na de publicatie van de avifaunakartering 
van Deelgebied I, het noordelijk Peelgebied, ver
scheen die van Deelgebied II, het zuidelijk Peelge
bied. Als U dan nog v̂ eet, dat dit jaar voor de vier
de keer achter elkaar werd gekarteerd - onder
zocht werd hetgebied tussen Mook en Venlo - dan 
kunt U wel stellen, dat de Provincie Limburg dit 
project voortvarend ter hand heeft genomen! 
De opzet van het rapport is gelijk aan die van het 
voorafgaande: na de samenvatting en de inleiding 
volgen beschrijvingen van het onderzochte gebied, 
de onderzoeksmethode, de betrouwbaarheid van 
de verkregen resultaten en de weersomstandighe
den tijdens het onderzoek. Het grootste deel van 
het rapport wordt in beslag genomen door de be
spreking van het voorkomen van zowel alle kwan
titatief als kwalitatief onderzochte vogelsoorten. 
Tot slot wordt aan de hand van de verzamelde ge
gevens de vogelkundige betekenis van de verschil
lende deelgebieden in het onderzoeksgebied vast
gesteld. 

Deelgebied II beslaat een oppervlakte van onge
veer 3 0 . 0 0 0 ha en wordt in het zuidwesten be
grensd door het Kanaal van Wessem naar Neder
weert en het in het verlengde daarvan liggende deel 
van de Zuid-Willemsvaart, in het noordwesten 
door de Limburgs-Brabantse grens en de autosnel
weg Venlo-Eindhoven, in het zuiden door de lijn 
Neer-Roggel-Leveroy en in het zuidoosten door 
de Maas. 
Het landschap is gevarieerd. De terreinen tussen 
Nederweert-Eind en Meijel, voormalige Peelgebie-
den, zijn nog open, met nog veel grasland, waar, 
vooral op de nog wat drassige plekken, weidevo
gels voorkomen. Hier treffen we dan ook de wei
nige plaatsen met open water aan: de Groote Peel, 
de Banen, het Sarsven en Landgoed 't Kruis. In het 
zuidoostelijk deel van hetzuidelijk Peelgebied komt 
op de dekzanden veel naaldbos voor (ongeveer 
5 0 0 0 ha). 

De vogelaar is natuurlijk het meest geïnteresseerd 
in hoofdstuk 6, waarin een overzicht wordt gege
ven - deels kwantitatief, deels kwalitatief - van de 
aangetroffen vogelsoorten. Deze gegevens werden 
door acht kundige vogelaars verzameld in de pe
riode eind maart tot medio juli 1991 . In 105 telge-
bieden stelde men in totaal het respectabele aan
tal van 125 soorten broedvogels vast. Het belang 
van hetzuidelijk Peelgebied blijkt uit hetfeit, dat van 
2 8 van de 9 2 kwantitatief onderzochte soorten 

2 0 % of meer van de Limburgse populatie in dit deel 
van de provincie broedt. Van de Zwarte stern, 
Blauwborst, Geoorde fuut. Kleine karekiet. Krak
eend en Slobeend is dit percentage zelfs ongeveer 
5 0 % of meer. Dit heeft natuurlijk alles te maken 
met de hier aanwezige moerasgebieden, waardoor 
hetzuidelijk Peelgebied voor moeras- en watervo
gels provinciaal van groot belang is. Hetzelfde geldt 
voor de weidevogels Grutto ( 4 5 - 5 0 % ) en Wulp 
( 3 0 - 4 0 % ) . Van de helaas steeds meer in aantal af
nemende Ortolanen werden nog maar 5-6 paren 
aangetroffen. Slecht is het de kiekendieven ver
gaan! Met een beetje weemoed herinner ik mij de 
gouden jaren 1 9 6 0 / 1 9 6 1 , toen er alleen al in de 
Groote Peel zeven paren Grauwe, twee paren 
Blauwe en één paar Bruine Kiekendieven broed
den en daarbuiten nog eens drie paren Bruine Kie
kendieven! Van dat alles is er in het hele gebied 
maar één paar Bruine Kiekendieven overgebleven. 
Maar het meest verbijsterd heeft mij eigenlijk het 
volledig verdwijnen van de Grauwe gors, een soort, 
wiens gezang vijfentwintig jaar geleden nog net zo 
bij het landschap hoorde als de mijter bij Sinter
klaas. Over het Korhoendrama zwijg ik maar lie
ver. 

Toch zijn er ook lichtpunten. De Patrijs is daar een 
bijvoorbeeld van. Landelijk bezien is deze vogel een 
kandidaat voor de Rode Lijst, maar hier is hij nog 
betrekkelijk talrijk. Een ander voorbeeld is de Bon
te vliegenvanger. In de zestiger jaren nog een zeld
zaamheid in Limburg, heeft deze soort nu, waar
schijnlijk mede dank zij de vele nestkasten, in deze 
contreien vaste voet aan de grond gekregen. Wat 
erg kort door de bocht lijkt het mij om op grond 
van twee waarnemingen in het broedseizoen bij de 
Purperreiger te spreken van een waarschijnlijk 
broedgeval. 

Maar hoe interessant al deze verzamelde gegevens 
voor de vogelaar ook mogen zijn, voor hem zijn ze 
niet in de eerste plaats bedoeld. De algemene doel
stelling van het project is het onderscheiden en 
omgrenzen van ornithologisch belangwekkende 
gebieden in Limburg. Het dient, samen met andere 
bestanden over natuurwaarden, als basis voor de 
advisering van het provinciaal bestuur over de eco
logische aspecten van het beleid op de terreinen 
van ruimtelijke ordening, natuur en landschap en 
milieubeheer. Het belangrijkste hoofdstuk van het 
rapport is daarom hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk 
worden met behulp van de in het veld verzamelde 
gegevens de verschillende deelgebieden van de 
zuidelijke Peel vogelkundig gewaardeerd. Hiertoe 
is een methodiek ontwikkeld volgens welke de 
voorkomende vogelsoorten in vier ecologische 
hoofdgroepen zijn ondergebracht. Dit zijn: 
1. soorten van bossen, parklandschappen en heide 
2. soorten van bosranden, struwelen en ruigten 
3. soorten van open akker- en weidegebieden 
4. soorten van (peel-)moerassen, plassen en beken. 

De in hoofdstuk 7 opgenomen kaartjes geven per 
hoofdgroep duidelijk weer, welke gebieden voor 
deze hoofdgroep van belang zijn. Bekijk je bijvoor
beeld figuur 18, die de belangrijkste gebieden voor 
soorten van (peel-)moerassen, plassen en beken 
weergeeft, dan herken je in één oogopslag de 
grootste watergebieden Groote Peel, de Zoom, 
Noordervaart, Sarsven en de Banen. Niet dat dat 
zo opzienbarend is, maar het geeft vertrouwen in 
de betrouwbaarheid van de waarderingskaarten 
van de andere hoofdgroepsoorten, waarvan de 
verspreiding over het onderzoeksgebied minder 
voorde hand ligt. 
Niet voor niets is men bij de kartering van de vo
gelstand begonnen met de noordelijkste delen van 
de provincie. Het provinciaal bestuur is namelijk 
bezig met het opstellen van een streekplan voor dit 
gebied. In zo'n streekplan wordt aangegeven waar 
in noordelijk Limburggewoond en gewerkt wordt, 
met alles wat daarbij hoort en waar natuur en land
schap de boventoon voeren. In dat verband is het 
natuurlijk handig om te weten waar de laatste Or
tolanen broeden om te voorkomen, dat toevallig 
op die plaats de bouw van een groot kassencom
plex wordt voorzien. 
Samenvattend: een rapport, dat voor iedereen die 
- om welke reden dan ook - belangstelling heeft 
voor de vogels in onze provincie en de gebieden 
waarin ze voorkomen, veel interessante leesstof 
biedt. 

Het is te hopen, dat de beleidsmakers én de politi
ci de steeds groter wordende schat van gegevens 
over onze natuur goed gebruiken. 

Paul Spreuwenberg 

H E T HIJGEND H E R T EN ANDERE 
HOOGSTANDJES 
DIERLIJKE PASSIE EN PARING 

JOHN SPARKS. Vertaling door Midas Dekkers, uitge
geven door Het Spectrum te Utrecht ISBN 90 247 
3251 I. Pnjs in de boekhandel ƒ 27.50, 

Een middeldikke paperback, grof papier, met zo'n 
titel en door de inmiddels wel overbekend gewor
den Midas Dekkers (waarschijnlijk wel vrij) ver
taald. Dat kan niet missen: een smakelijk boek over 
sex bij mens endier, dat er als koek moet ingaan bij 
een groot lezerspubliek. Midas noemt de dingen bij 
hun naam, hij overdrijft, betrekt alles op de mens 
zelf, en schrijft in een lichte, ironische manier. Een 
succesformule die hij al jaren toepast. Ook dit boek 
zal goed verkocht worden. 

HenkHi/fegers 



VERSPREIDING EN 

E C O L O G I E VAN 

AMFIBIEËN EN 

REPTIELEN IN LIMBURG 

Dit 352 pagina's tellende en door middel van kleu
ren- en zwartwit-foto's, tekeningen, kaarten, tabel
len en grafieken rijkgéillustreerde boekwerk is een 
gezamenlijke uitgave van het Natuurhistorisch Ge
nootschap in Limburg en de Stichting Reptielen 
Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RA
VON). 
Om meerdere redenen mag dit een bijzonder boek 
worden genoemd. Het is de weergave van een de
cennium lang salamanders, padden, kikkers, hage
dissen en slangen inventariseren in de provincie 
Limurg. Gedurende de jaren 1980 tot en met 1990 
zijn hiervoor bijna 300 waarnemers in het veld ge
weest, die gezamenlijk ruim 20.000 meldingen van 
amfibieën en reptielen opstuurden aan de Herpe
tologische Studiegroep Limburg. De gegevens die 
zij verzamelden zijn vervolgens bewerkt door 17 
deskundige auteurs, die door middel van deze uit
gave de kennis over deze diergroepen voor ieder
een toegankelijk hebben gemaakt. 

Limburg is wat de herpetofauna betreft de meest 
soortenrijke provincie van ons land, hetgeen dit 
boek een extra dimensie geeft. Daarnaast mag 
worden benadrukt dat deze uitgave méér is dan een 
provinciale atlas van amfibieën en reptielen. Niet 
alleen de verspreiding, maar ook de ecologische 
aspecten en de bescherming van beide diergroepen 
komen uitgebreid aan bod. 

V E R S P R E I D I N G 
E N 

E C O L O G I E 
VAN,,,, 

A M F I B I E Ë N 
E \ • 

R E P T I J T E N 
I N 

L I M B U R G 

"Verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen 
in Umburg" kan worden besteld bij het Publicatiebureau 
van het Natuurhistorisch Cenootschap te Melick (giro
rekening 429851, voor Belgische leden: 000-1616562-
5 7) en bij het Publicatiebureau van de Stichting RAVON 
te Nijmegen (girorekening 142307). De prijs bedraagt 
f46,40 voor leden van Cenootschap en RAVON en 
f56,40 voor niet-leden (deze bedragen zijn inclusief 
porto-kosten). Belgische leden van het Natuurhistorisch 
Genootschap betalen Bfrs.860. Na overmaking van het 
bedrag, onder vermelding van "herpetofauna-atlas", 
krijgt u het boek zo snel mogelijk thuisgestuurd. 

KRONIEK & INVENTARIS 

VAN HET ARCHIEF 

Deze I 10 pagina's dikke en rijkgéillustreerde pu
blikatie, waarvan de volledige titel luidt: "Kroniek 
van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 
/Inventaris van hetarchlef van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg", beschrijft degeschiede-
nis van het Natuurhistorisch Genootschap in Lim
burg en werd samengesteld door F.S. van Westr
eenen (oud-voorzitter van het Genootschap) en E. 
Pelzers, archivaris. De publikatie omvat twee de
len. Het eerste deel, de Kroniek, bestaat uit een 
chronologisch overzicht van de geschiedenis van 
het Genootschap. Het tweede deel is een beschrij
ving van de inventaris van het archief van het Ge
nootschap zoals dat sinds juni 1992 is onderge
bracht in het Rijksarchief in Limburg. Voor deze 
publikatie schreef de Gouverneur van Limburg een 
voorwoord. 

LIBELLEN VAN DE 

NEDERLANDSE EN 

DUITSE MEINWEG 

Dit door Jan Hermans geschreven en rijk geïllus
treerde boek is gebaseerd op IO jaar onderzoek aan 
libellen in het Middenlimburgse nationale park in 
oprichting De Meinweg en bestaat uit twee delen. 
Het eerste deel omvat een uitgebreide beschrijving 
van het natuurlijk milieu van De Meinweg. Alle wa
teren, waarvan libellen voor hun voortplanting af
hankelijk zijn, worden beschreven waarbij vooral 
de vegetatie veel aandacht krijgt. 
Het tweede deel beschrijft de libellen die in het 
gebied zijn aangetroffen. Na een algemeen deel over 
bouw en levenscyclus van libellen worden de in De 
Meinweg aangetroffen soorten uitvoerig beschre
ven. Van elke soort is een verspreidingskaartje 
opgenomen en van de meest karakteristieke soor
ten bovendien een afbeelding in kleur. 
Het laatste hoofdstuk gaat in op de bedreigingen 
waaraan de libellenfauna in De Meinweg bloot staat 
en over de mogelijkheden om adequate beheers
en beschermingsmaatregelen te treffen. 

D E t l B E L L E N V A N D E N E D E R L A N D S E 
E N D U I T S E , M E I N W E ( ; ((Wonaia) 

J . f . M. van der Cé 

De "Kroniek en Inventaris" kan worden besteld door het 
overmaken van f25,- (leden) of f30,- (niet-leden) op 
postrekeningnummer 429851 ten name van Publica
tiebureau Natuurhistorisch Genootschap, Groenstraat 
106,60 74 EL Melick, onder vermelding van "Kroniek" 
(deze bedragen zijn inclusief verzendkosten). Belgische 
leden kunnen deze publikatie verkrijgen door Bfrs.465 
(ind. porto) over te maken op rekeningnummer 000-
1616562-5 7, onder vermelding van het gewenste. 

"De Libellen van de Nederiondse en Duitse Meinweg" 
kan worden besteld door het overmaken van f29,90 
(leden) off39,90 (niet-leden) plus f6,-porto per exem
plaar op postrekeningnummer 42 9851 ten name van 
Publicatiebureau Natuurhistorisch Genootschap, Groen
straat 106,60 74 EL Melick, onder vermelding van "Li
bellen Meinweg". Belgische leden kunnen deze publi
katie verkrijgen door Bfrs.665 (incl. porto) over te ma
ken op rekeningnummer 000-1616562-57, onder 
vermelding van fiet gewenste. 



A K T I V I T E I T E N VAN HET N A T U U R I I I S T O R I S C i r GENOOTSCHAP IN LIMBURG 

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

DONDERDAG 2 DECEMBER komen de leden van Kr ing Maastr icht weer bij elkaar. De spreker van 
vanavond is Henk Hillegers, met een lezing over heerdgang en het ontstaan van nederzettingen. Aanvang 
20 uur. Natuurhistorisch Museum Maastricht. 

WOENSDAG 8 DECEMBER is er een bijeenkomst van de Vl inderstudiegroep in het Natuurhisto
risch Museum Maastricht De heer J. Pootzal een dialezing over vlinders in Oost-Europa verzorgen. Aan
vang 20 uur. 

DONDERDAG 9 DECEMBER houden de leden van de Mossenstudiegroep een bijeenkomst In het 
Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Aanvang 20 uur. 

VRIJDAG IO DECEMBER is er voor het eerst sinds lange tijd weer een bijeenkomst van de Vogelstu
diegroep. Deze avond zal Robert Kwak iets vertellen over de resultaten van de Internationale Vogeltel
dag van 10 oktober j.L, toen ook tientallen Limburgse tellers actief zijn geweest. Gijs Kurstjens van Stich
ting Ark zal een beeld geven van de Grensmaas en zijn vogels. Aanvang 20 uur. Oranjerie Roermond. 
Ingevulde vogelschrijflijsten kunnen op deze avond worden ingeleverd! 

MAANDAG 13 DECEMBER heeft Kr ing Heer len Paul Wouters uitgenodigd om een voordracht over 
de vogels van de Spaanse Pyreneeën te houden. De bijeenkomst vindt plaats in het zaaltje van de Botani
sche Tuin, St. Hubertuslaan 74 te Terwinselen (Kerkrade-West). Aanvang 20 uur. 

DINSDAG 14 DECEMBER is er weer een vergadering van het A lgemeen Bestuur. 

DONDERDAG 16 DECEMBERzijn de heren J. Kleinen enj. Claessens door Kr ing Roermond uitgeno
digd om een lezing te komen houden over Limburgse landschappen. Aanvang 20 uur in het Roerstreek
museum, Kerkplein 10, Sint Odiliënberg. 

ZONDAG 19 DECEMBER organiseert Kr ing Heerlen een watervogelexcursie naar de Middenlimburgse 
Maasplassen. Geïnteresseerden worden om 8 uur verwacht op de parkeerplaats achter het N.S.-station 
aan de Spoorsingel te Heerlen. 

WOENSDAG 22 DECEMBER komen de leden van de Plantenstudiegroep weer bij elkaar. Paul Spreu
wenberg zal iets laten zien van de plantengroei op Mallorca. Verder is er gelegenheid voor de leden om 
mededelingen te doen. Aanvang 20 uur. Natuurhistorisch Museum Maastricht. 

DONDERDAG 20 JANUARI organiseert Kr ing Roermond weer een bijeenkomst. Deze avond houdt 
de heer L. Slangen een lezing over speleologie. Zoals gebruikelijk vindt het gebeuren plaats in het Roer
streekmuseum, Kerkplein IO te Sint Odiliënberg. Aanvang 20 uur. 

DONDERDAG 24 FEBRUARI wordt er voor Kr ing Roermond een lezinggegeven met de titel 'Beheer 
van natuurontwikkelingsgebieden'. Het begint om 20 uur en eenieder die interesse heeft in dit onder
werp kan terecht in het Roerstreekmuseum, Kerkplein IO te Sint Odiliënberg. 

HERPETOLOGISCHE STUDIEGROEP 
Secretaris: G.Janssen 
Tuinstraat 1, 5802 AD Venray. 
Telefoon 04780-12475 
PLANTENSTUDIEGROEP 
Secretaris: E.N. Blink 
Pius XII straat 20, 6247 AW Gronsveld 

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

STUDIEGROEP ONDERAARDSE 
KALKSTEENGROEVEN 
Secretaris: Ed Rousseau 
Papenweg I 16, 6212 C] Maastncht 

VLINDERSTUDIEGROEP 
Secretaris: J. Queis 
Spaanse singel 2. 6191 GK Beek 
ZOOGDIERENWERKGROEP 
Secretaris: L. Backbier 
Van Galenstraat 64, 6163 X W Geleen 

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

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

VISSENWERKGROEP 
Inlichtingen: R. Akkermans 
Wilhelminalaan 47, 6042 EL Roennond 

SPRINKHANENSTUDIEGROEP 
Contactpersoon: W. Jansen 
Kortioenstraat i 2, 6075 BN Herkenbosch 
VOGELSTUDIEGROEP 
Voorzitter: H. Gilissen 
Schuttendaal 23, 6228 KC Maastricht 

WERKGROEP B E H O U D SCHINVELDSE 
BOSSEN EN BRUNSSUMMERHEIDE 
Inlichtingen: W. Bult 
Treubstraat 6, 6415 EP Heerlen 
MOSSENSTUDIEGROEP 
Inlichtingen: J. Hermans ^ 
Hertestraat 21, 6067 ER Linne 

• II 

DONDERDAG 17 MAART komt Jan Hermans voor de Kr ing Roermond een lezing verzorgen over 
stinzeplanten. Deze gebeurtenis heeft plaats in het Roerstreekmuseum, Kerkplein IO in Sint Odiliënberg. 
Aanvang 20 uur. 

DONDERDAG 21 APRIL is er weer een varia-naturalia-avond voor leden van Kr ing Roermond en 
verdere geïnteresseerden. Het geheel zal plaats hebben in het Roerstreekmuseum, gelegen aan Kerk
plein 10 te Sint Odiliënberg. Begin om 20 uur. 

KRING MAASTRICHT 

Voorzitter (a.i.): D.Th. de Graaf, Klokbekerstraat 20, 6216 T R Maastncht 

KRING HEERLEN 

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

KRING VENLO 

Voorzitter: W. Weener, Goselingstraat 48.593 I HT Tegelen 

KRING ROERMOND 
Secretaris: P.Bongers, Kapelleriaan^201, 6045 AE Roermond 




