
  

 21  Weidevergeet-mij-nietje blijkt Beemdvergeet-mij-nietje
Myosotis scorpioides subsp. nemorosa nog steeds in Zuid-Limburg
E. Weeda
Bij een vegetatiekundige inventarisatie van Zuid-Limburgse hellingmoerassen in 2007 
en 2008 werd in drie terreinen Weidevergeet-mij-nietje aangetroffen. De drie recen-
te waarnemingen van dit vergeet-mij-nietje zijn alle drie gedaan in beemden. Beem-
den vormen een vergeten biotoop. Een typische exponent van deze biotoop vormt deze 
plant, waarvoor de naam Beemdvergeet-mij-nietje wordt aanbevolen. 

 29  Het ontstaan van graften
Lessen uit een ontwikkelingsland met niet-gemechaniseerde landbouwtechnieken
J. Nyssen
Naar aanleiding van een recent artikel in het Natuurhistorisch Maandblad over het ont-
staan van graften, wordt in dit artikel gesteld dat bij geomorfologen en bodemkundi-
gen er niet de minste twijfel over bestaat dat graften ontstaan zijn ten gevolge van be-
werkingserosie en bodemerosie door water. In dit artikel wordt gekeken naar het ont-
wikkelingsland Ethiopië. De situatie in dit land kan licht werpen op het ontstaan van 
graften in Zuid-Limburg.

 32  Indicaties voor voortplanting van de Zeeprik in Nederland
N. van Kessel, M. Dorenbosch, B. Crombaghs & R. Gubbels
In 2006 en 2007 werden in de benedenloop van de Roer en de Hambeek larven en recent 
gemetamorfoseerde exemplaren van de Zeeprik aangetroffen. Tot op heden zijn geen 
waarnemingen van larven uit Nederland bekend. De vondst is een sterke aanwijzing 
voor voortplanting van de Zeeprik in het Nederlandse deel van de Roer. De recente waar-
neming van een net gemetamorfoseerde Zeeprik in de Niers versterkt het vermoeden 
van voortplanting van de soort in het Maasdal.

 37  Mededeling
Tuimelaars in een zoetwateraquarium

 38  Boekbespreking

 39  Onder de aandacht

 39  Binnenwerk Buitenwerk

 40  Colofon
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Op zaterdag 28 februari 2009 organiseert het Natuurhistorisch Ge-
nootschap in Limburg de 12e editie van de Genootschapsdag in het 
Bisschoppelijk College Broekhin, Bob Bouwmanstraat 30-32 in Roer-
mond.  
De dag is voor iedereen (leden en niet-leden) gratis toegankelijk. 
Naast het bijwonen van een groot aantal interessante lezingen 
gaat het deze dag ook om het aanhalen van contacten met andere 
natuurliefhebbers en het bezoeken van de boekenmarkt. 
Het programma start om 10.00 uur (zaal open om 9.30 uur) en 
duurt tot 16.30 uur. In het ochtendprogramma worden middels kor-
te lezingen allerlei bijzonderheden uit de Limburgse natuur gepre-
senteerd, in de middag worden langere lezingen gehouden. De dag 
wordt feestelijk afgesloten door middel van een borrel.
Wegens het succes van afgelopen jaar vindt ook dit jaar weer de 
Limburgse natuurquiz plaats. De makers hebben beloofd het dit 
jaar weer spannend te maken voor iedereen met kennis van de Lim-
burgse natuur.
Hieronder vindt u een voorlopig programma. Het meest actuele 
programma van de Genootschapsdag is te vinden op de internet-
pagina van het NHGL: www.nhgl.nl onder de rubriek ‘Binnenwerk 
Buitenwerk’.

• Project Maas in beeld, resultaten van 15 jaar natuurontwikkeling 
(Maas in beeld, Gijs Kurstjens).

• Vismigratie: Van zee tot Jeker (Gerard de Laak).
• Het belang van groeven in het najaar voor vleermuizen (Zoogdie-

renstudiegroep, Renee Jansen).
• Orchideeën en hun bestuivers (Plantenstudiegroep, Jean Claes-

sen & Jacques Kleijnen).

• Het Melickerven (Harry van Buggenum).
• Het nachtvlindermonitoringproject Limburg (Nachtvlindermoni-

toringproject Guido Verschoor).
• De Boomkikker als paraplusoort (Stichting Het Limburgs Land-

schap, Henk Heijligers).
• De Limburgse Natuurquiz (Kring Heerlen, Olaf Op den Kamp & 

John Adams)
• De Ringslang (Herpetologische Studiegroep, Victor van Schaik).
• Voorkomen van de Gaffellibel in een gekanaliseerde beek (Libel-

lenstudiegroep, Rob Geraeds).
• Terugblik/ vooruitblik inventarisatieweekend 2008/2009 (NHGL, 

Olaf Op den Kamp).
• Eikelmuizen in het Savelsbos (Zoogdierenstudiegroep, Jean Creu-

wels) 
• De invloed van Wilde zwijnen op Adders (Herpetologische studie-

groep, Ton Lenders).
• De opmars van de Middelste bonte specht in Limburg (Vogelstu-

diegroep, Jan Joost Bakhuizen). 

Deelname en aanmelding
Deelname aan deze dag is voor iedere natuurliefhebber gratis. Aan-
melden is niet nodig.
Tijdens de pauzes kunt u gebruik maken van een lunch. Broodjes zijn 
te koop tijdens de lunch. Koffie en thee zijn de gehele dag verkrijg-
baar.  
Verdere informatie kunt u inwinnen op het kantoor van het Natuur-
historisch Genootschap, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond, 
tel. 0475-386470 of kantoor@nhgl.nl .
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Jongeren vinden de Nederland-
se natuur maar saai. Tieners heb-
ben niets met heidevelden, rivier-
landschappen of veenweidege-
bieden. Ze vinden hangplekken 
veel belangrijker omdat men daar 
kan chatten en socializen. Het le-
ven moet immers vooral gezel-
lig en spannend zijn. Allochtone 
jongeren hebben zo mogelijk nog 
minder met onze natuur. Voor hen 
staat het nut voorop. Ze waarderen 
het agrarisch landschap dan ook 
vele malen hoger dan de bijzonde-
re hoogwaardige natuur waar me-
nig bioloog zijn vingers bij aflikt. In 
het eerste nummer van Wagenin-
gen Update uit 2008 doet Alter-
ra onderzoeker Arjen Buijs de sug-
gestie om de Nederlandse natuur 
dan maar zodanig in te richten dat 
er voor jongeren wat te halen valt. 
Dit gaat in mijn ogen wat ver. Niet 
alleen leven we in een democrati-
sche maatschappij waarin de 50-
plussers dadelijk de overhand en 
dus de meeste zeggenschap bezit-
ten, maar opnieuw draagt men zo-
doende de jongeren de oplossing 
achter hun luie gat aan, iets waar deze egocentrische wereld niet 
echt beter van wordt. 
Op een of andere manier kan de Nederlandse jeugd niet meer ge-
biologeerd naar natuur kijken, laat staan dat ze de achterliggende 
ecologische processen kan doorgronden. Dus komt het buitenleven 
voor hen nogal eenvormig groen en grijs over. Om een kleurrijk in-
zicht te krijgen heb je dan ook inspirerende leermeesters nodig die 
de jongeren opnieuw kunnen enthousiasmeren door hen de diepe-
re samenhang van de natuurlijke elementen te laten voelen, liefst 
niet met woorden, maar proefondervindelijk. Maar leermeesters 
met een brede kennis van de natuur zijn er niet meer, enerzijds om-
dat die al decennia niet meer worden opgeleid, anderzijds omdat de 
echt breed ontwikkelde autodidacten zich schuilhouden, misschien 
ook wel zijn uitgestorven. Bij wie kunnen onze intelligente jongeren 
dan wel terecht? En in dat opzicht ben ik het met Arjen Buijs eens. De 
jeugd moet in de natuur wel iets kunnen halen, liefst enige zelfver-
antwoordelijkheid gevende natuurlijke kennis.
Jan Kluskens refereert in een artikel in de Natuurgids aan Richard 
Louv die met zijn boek “Last child in the Woods” bij veel kinderen een 
nature deficit disorder vaststelt. Jan vraagt zich af of we met het ge-
organiseerd natuurbewust maken ons doel niet voorbij schieten en 

mogelijk zelfs natuurweerstand 
kweken. Hij stelt vast dat als we 
jonge kinderen de ruimte geven, 
ze gelukkig een soort ingebouw-
de natuurverkenner hebben die, 
als we de knop gevonden hebben, 
vanzelf het kind de goede ervarin-
gen laat opdoen. En zo is het na-
tuurlijk. Met de exploratie komt de 
verwondering en met de verwon-
dering komt de nieuwsgierigheid 
en de hunker naar kennis. In wer-
kelijkheid regeert echter de angst 
voor de ruimte en daarmee de on-
wetendheid. 
Alleen met kennis als basis komen 
ook de aangeleerde vaardigheden 
tot hun recht. Dat het verband tus-
sen kennis en vaardigheden inmid-
dels bij de meeste jongeren ver-
dwenen lijkt te zijn, doet me den-
ken aan een klassieke scène uit een 
film van Bert Haanstra, waar met 
trots ‘unieke’ opnamen worden 
gepresenteerd die tonen hoe een 
chimpansee met een stokje in een 
mierennest zit te peuren om het 
stokje vervolgens met een vloei-
ende beweging in zijn mond af te 

strijken. Hoe hoog steekt deze vaardigheid uit boven het gejongleer 
met mobieltjes, waarbij je gezien het middel een hoog communica-
tieniveau zou verwachten, maar waarbij het meestal gaat om niets. 
Waar het voor de aap handelt om een primaire levensbehoefte, zou 
je bij de moderne tiener toch ook mogen veronderstellen dat hun 
gedrag evolutionair bijdraagt tot een verdere ontplooiing van het 
menselijke brein of een hoger ontwikkelde populatiestandaard.
De vraag is dus hoe effectief vaardig we daadwerkelijk zijn ingesteld 
en hoe zeer we gaande het proces onze kennis hebben verwaar-
loosd. Er zijn veel scenario’s die leiden naar de Apocalyps. In het boek 
“Exit Mundi” van Maarten Keulemans is het geboorteverval of de 
baby bust een niet uit te sluiten optie. Hoe saai moet het voor de tie-
ner en zijn vriendjes worden in het jaar 2300 als de voorspellingen 
van gezaghebbende demografen uitkomen en de wereldbevolking 
door daling van het geboortecijfer wordt gedecimeerd tot 2,3 mil-
jard mensen. In deze optie zullen er over twee millennia nog maar 
anderhalf miljoen Belgen en tweeëneenhalf miljoen Nederlanders 
zijn. Niks meer te socializen of te hangen en wie moeten ze dan nog 
bellen? Dan hebben we hopelijk wel weer ruimte voor enige natuur.

A. LENDERS
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Bij een vegetatiekundige inventarisatie van Zuid-Limburgse 

hellingmoerassen in 2007 en 2008 werd in drie terreinen 

Weidevergeet-mij-nietje alias Beemdvergeet-mij-nietje 

(Myosotis scorpioides subsp. nemorosa) aangetroffen. Deze 

plant, die in naburige landen als een afzonderlijke soort 

wordt beschouwd, leidde in het Nederlandse onderzoek van 

flora en vegetatie tot dusver een tamelijk schimmig bestaan. 

Nadat Berg & Kaastra (1973) haar aanwezigheid her en der in 

Zuidoost-Nederland hadden vastgesteld en haar aan de flo-

risten hadden voorgesteld, lieten nieuwe meldingen lang op 

zich wachten. De drie recente vondsten bieden de mogelijk-

heid tot nadere omschrijving van standplaats en begeleiden-

de vegetatie, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met 

het nauw verwante, algemeen voorkomende Moerasvergeet-

mij-nietje (Myosotis scorpioides subsp. scorpioides).

tweemaal beschreven in hetzelfde jaar

In de botanische literatuur wordt het Weidevergeet-mij-nietje, dat 
beter Beemdvergeet-mij-nietje kan worden genoemd, vaak als af-
zonderlijke soort naast het gewone Moerasvergeet-mij-nietje (My-
osotis scorpioides = Myosotis palustris) opgevoerd. Het werd in 1822 
door twee auteurs onafhankelijk van elkaar als nieuwe soort be-
schreven. De beschrijving door Besser (1822) onder de naam Myosotis 
nemorosa staat in een plantenlijst voor de Oekraïne. Hij vond het in 
bosrijke omgeving in de noordwesthoek van dit land (‘in nemorosis 
… in Volhynia’), vandaar de soortaanduiding nemorosa. reichenBach 
(1822) gaf een beschrijving met een zelfgemaakte afbeelding van 
zijn Myosotis strigulosa in een monografie van vergeet-mij-nietjes, 
die werd opgenomen in de geïllustreerde Flora van Duitsland van 
Jacob Sturm [figuur 1].
Interessant is dat Reichenbach ook de vegetatie omschrijft waar-
in dit vergeet-mij-nietje voorkomt. Naar de huidige nomenclatuur 
(Van der Meijden, 2005) vertaald: het groeide door heel Saksen in nat-
te hooilanden samen met Brede en Gevlekte orchis (Dactylorhiza 
majalis subsp. majalis en Dactylorhiza maculata), Moerasstreep-

Weidevergeet-mij-nietje blijkt Beemdvergeet-mij-nietje
Myosotis scorpioides subsp. neMorosa nog steeds in Zuid-Limburg

E.J. Weeda, Alterra Wageningen UR, Postbus 47, 6700 AA Wageningen

figuur 1
Afbeeldingen 
van a) Myosotis 
strigulosa en 
b) Myosotis 
palustris door 
Reichenbach (1822). 
De eerste naam 
heeft betrekking 
op Beemdvergeet-
mij-nietje 
(Myosotis scor-
pioides subsp. 
nemorosa), 
de tweede op 
Moerasvergeet-
mij-nietje 
(Myosotis scor-
pioides subsp. 
scorpioides).

a b
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zaad (Crepis paludosa), Moerasspirea (Filipendula ulmaria) en Moe-
raskartelblad (Pedicularis palustris), en voorts in vochtige weilanden 
met Grote en Kleine ratelaar (Rhinanthus angustifolius en Rhinan-
thus minor). Vijf van deze zeven begeleiders zijn ook aanwezig op 
Zuid-Limburgse groeiplaatsen [tabel 1].
Besser en Reichenbach maken beiden melding van teruggeslagen 
haren op de onderkant van de (onderste) bladeren, het meest ‘har-
de’ uitwendige kenmerk van Beemdvergeet-mij-nietje [figuur 2]. 
Reichenbach’s soortaanduiding strigulosa (= aangedrukt behaard) 
heeft echter aanleiding tot veel verwarring gegeven (Berg & Kaastra, 
1973). In dat opzicht is het gunstig dat de naam Myosotis nemoro-
sa Besser prioriteit heeft op Myosotis strigulosa Reichenbach, al be-
draagt het tijdsverschil slechts enkele maanden. Onder de naam 
Myosotis nemorosa staat de plant in de Flora Europaea (grau & Merx
Müller, 1972) en tal van recentere flora’s, waaronder die van België 
(laMBinon et al., 2004).

erkenning in de lage landen

In Nederland zijn Moerasvergeet-mij-nietje en verwanten onder-
zocht door Berg & Kaastra (1973). Zij onderscheidden Moeras- en 
Beemdvergeet-mij-nietje op het niveau van ondersoort en maak-
ten de combinatie Myosotis palustris (L.) L. subsp. nemorosa (Bes-
ser) Berg et Kaastra. In de eerstvolgende editie van de Flora van Ne-
derland kreeg deze ondersoort officiële erkenning, zij het pas in de 
‘addenda’ achter in dit boek (Van ooststrooM, 1977). Een paar jaar la-
ter werd zij alweer geschrapt, om pas in de 23e editie opnieuw op te 
duiken (Van der Meijden, 2005). De wetenschappelijke naam luidt nu 
Myosotis scorpioides L. subsp. nemorosa (Besser) Berg et Kaastra ex 
Meijden.
De Nederlandse benaming Weidevergeet-mij-nietje is in België 
geïntroduceerd in de vijfde Franstalige editie van de Belgische flo-
ra (laMBinon et al., 2004), in Nederland in de 23e editie van Heukels’ 
Flora (Van der Meijden, 2005). Wellicht werd deze naam ingegeven 
door de standplaatsomschrijving ‘in weilanden met kwel’ van Berg 
& Kaastra (1973). Bij gebrek aan recente waarnemingen heeft de 
naam Weidevergeet-mij-nietje nog niet op grote schaal ingang ge-
vonden. Zowel op ecologische als op behoudstechnische gronden 
is omdoping tot ‘Beemdvergeet-mij-nietje’ gewenst. Alle Neder-
landse vergeet-mij-nietjes worden in weiden gevonden, sommige 

figuur 2
Beharing op bladonderzijde en stengelvoet van a) Beemdvergeet-mij-nietje 
(Myosotis scorpioides subsp. nemorosa) en b) Moerasvergeet-mij-nietje 
(Myosotis scorpioides subsp. scorpioides). Naar Sychowa (1975).

a b vaak, andere incidenteel. De naaste verwanten van Beemdvergeet-
mij-nietje zijn veelvuldig in natte weilanden aan te treffen, Moeras-
vergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides subsp. scorpioides) vooral in 
uiterwaarden, Zompvergeet-mij-nietje (Myosotis laxa subsp. cespi-
tosa) met name in veenweidegebieden (syKora et al., 1996). Laatst-
genoemde heeft hier zelfs zijn optimum, althans binnen het holoce-
ne deel van Nederland. De drie recente waarnemingen van Beemd-
vergeet-mij-nietje zijn alle drie gedaan in beemden, dat wil zeggen 
hooilanden (of hooiweiden) op een van nature voedselrijke bodem, 
waarvan de voedselrijkdom door grondwater of door periodie-
ke overstroming in stand wordt gehouden (Weeda, 2007). Op twee 
vindplaatsen komt dit ook tot uiting in het toponiem: Hulsberger 
Beemden en Hellebroeker Beemden.
Beemden vormen een vergeten biotoop en worden ten onrechte 
vaak aangeduid als schraallanden, wat kan leiden tot misplaatst 
verschralingsbeheer. Niet alleen voor talrijke planten maar min-
stens zozeer voor dieren zijn ze onvervangbaar als leefwereld en 
staat verschraling gelijk met verarming. Nu voedselrijkdom in gras-
landen bijna alleen nog aanwezig is in de vorm van de moderne, 
overbemeste en overgeëxploiteerde cultuurgraslanden, verdwijnt 
de vroeger normale relatie tussen natuurlijke bodemvruchtbaar-
heid en bloemrijkdom uit het collectieve geheugen. Een typische 
exponent van deze ontwikkeling is de plant waarvoor in dit artikel 
met klem de naam Beemdvergeet-mij-nietje wordt aanbevolen

kenmerken en levenscyclus

De morfologische verschillen tussen Beemd- en Moerasvergeet-
mij-nietje zijn niet groot (Berg & Kaastra, 1973). Beemdvergeet-mij-
nietje bloeit hoofdzakelijk in de voorzomer en maakt, naarmate 
de bloeiwijzen uitgroeien en de vruchtzetting vordert, een steeds 
spichtiger indruk in vergelijking met Moerasvergeet-mij-nietje. 
Verder heeft het gemiddeld kleinere bloemen: de middellijn van de 
bloemkroon is zelden groter dan vijf millimeter, wat ook voor Zomp-
vergeet-mij-nietje de bovengrens is. Zoals gezegd biedt de beharing 
het betrouwbaarste onderscheidend kenmerk. Bij Beemdvergeet-
mij-nietje zijn de haren op de onderkant van de bladeren en het on-
derste deel van de stengel in meerderheid terugwijzend. Bij het ge-
wone Moerasvergeet-mij-nietje zijn (vrijwel) alle haren op stengels 
en bladeren topwaarts gericht, een enkel ‘verdwaald’ terugwijzend 
haar daargelaten.
Sinds Besser (1822) en reichenBach (1822) beschouwen de meeste au-
teurs Beemdvergeet-mij-nietje als een overblijvende plant. Volgens 
grau & MerxMüller (1972) is het echter gewoonlijk tweejarig en zel-
den overblijvend, in tegenstelling tot Moerasvergeet-mij-nietje. 
chaloupecKá & leps (2004) geven een ruimere omschrijving: eenja-
rig tot langlevend-overblijvend. De levensduur hangt samen met 
de mogelijkheid tot klonale (vegetatieve) vermeerdering. Sommi-
ge Flora’s vermelden dat Beemdvergeet-mij-nietje, in tegenstelling 
tot Moerasvergeet-mij-nietje, meestal geen uitlopers vormt (grau 
& MerxMüller, 1972; laMBinon et al., 2004). Van der Meijden (2005) for-
muleert het aldus: ‘plant meestal zonder niet-bloeiende spruiten’; 
bij Moerasvergeet-mij-nietje staat: ‘plant meestal met vele niet-
bloeiende spruiten’. Enige nuancering is hier op haar plaats. Inder-
daad vindt vegetatieve vermeerdering bij Beemdvergeet-mij-nietje 
op bescheidener schaal plaats dan bij Moerasvergeet-mij-nietje. De 
laatste is in de eerste plaats moerasplant en vormt vooral op plaat-
sen waar het water boven het maaiveld staat, vaak matten met tal-
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Ook in Nederland is Beemdvergeet-mij-nietje op de terugtocht: uit 
het laagland verdwijnt deze plant, waarna het heuvelland als laat-
ste refugium overblijft.

de drie locaties en hun beheer

Cottessen
Bij Cottessen ligt een van de fraaiste voorbeelden van ouderwets 
cultuurlandschap in het Zuid-Limburgse heuvelland, met een klein-
schalige afwisseling van grasland, heggen en bosjes. Het gaat om 
de zuidelijke dalwand van de Cottesserbeek, die deel uitmaakt van 
het Natura 2000-gebied ‘Geuldal’ en in beheer is bij Stichting het 
Limburgs Landschap. Zoölogisch is de Grauwe klauwier (Lanius col-
lurio) het boegbeeld van Cottessen. Botanisch gooit Spits haviks-
kruid (Hieracium lactucella) in dit opzicht hoge ogen. Ook bevindt 
zich hier een van de laatste vitale populaties van Brede orchis in 
Zuid-Limburg [figuur 3].
Ecologisch is de variatie in het terrein voor een belangrijk deel toe te 
schrijven aan de combinatie ‘nat boven, droog onder’. Een brede zo-
ne halverwege de helling is drassig door uittredend water uit lokale, 
ondiepe grondwatersystemen. Dank zij het dek van glauconietklei, 
löss en andere lemige afzettingen op de helling is het moeras vrij 
voedsel- en basenrijk (daMstra & huisKes, 1996).
Een deel van de populatie van Beemdvergeet-mij-nietje staat in het 
onderste deel van de drassige zone. In de vegetatie ter plaatse, die 
tot de Veldrus-associatie (crepidojuncetuM acutiflori) behoort, heb-
ben Gewone dotterbloem (Caltha palustris subsp. palustris) en Moe-
rasstreepzaad hun optimum binnen het terrein [tabel 1, opname 1].
Vanuit de drassige zone loopt tussen twee struikgroepen met Een-
stijlige meidoorn (Crataegus monogyna) een grazige corridor naar 
beneden. In 2007 werden hier de meeste Beemdvergeet-mij-niet-
jes aangetroffen. Dat deze strook lange tijd door vee als looppad is 
gebruikt, verraadt zich nu nog door talrijke pootafdrukken. Ook is 
nogal wat mierenactiviteit te bespeuren. Precies in deze corridor vol 
trapgaten stond in 1987 Sterrengoudmos (Campylium stellatum; 
mossennamen volgens SieBel & during, 2006). Twintig jaar later 
bleek dit baseminnende moerasmos er nog steeds te groeien. Op-
vallender is het aandeel van Zeegroene zegge (Carex flacca) en Klei-
ne ratelaar, twee basenindicatoren die in Cottessen eveneens tot 

figuur 3
Drassige zone in helling bij Cottessen, met bloeiende Brede 
orchis (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) en Scherpe 
boterbloem (Ranunculus acris) (foto: Harry Bussink).

rijke niet-bloeiende scheuten. Deze lopen uit in een 
‘toprozet’ van uitgespreid staande bladeren. Maar 
ook pollen Beemdvergeet-mij-nietje kunnen naast 
elkaar bloeistengels en niet-bloeiende scheuten be-
vatten. De laatste ontspringen aan de basis van de 
plant, staan rechtop en dragen opgerichte blade-
ren die geen toprozet vormen. Ze laten gemakkelijk 
los van de rest van de pol, zetten het bestaan van de 
plant als genetische eenheid (genet) voort en komen 
later alsnog in bloei (chaloupecKá & leps, 2004). Maar 
het verschil tussen een niet-bloeiende en een nog 
niet bloeiende stengel is niet altijd gemakkelijk waar 
te nemen.
Uit veld- en kasexperimenten van chaloupecKá & lepš  (2004) blijkt 
dat de mate van vegetatieve vermeerdering van Beemdvergeet-
mij-nietje afhangt van de dichtheid van de omringende vegetatie. 
Zij onderzochten hoe de plant zich handhaaft in grasland: a) te mid-
den van pollen of horsten van Pitrus (Juncus effusus) en enkele gras-
sen; b) op open(gemaakte) plekken van 10 cm in middellijn; c) idem 
met een middellijn van 20 cm. Polletjes Beemdvergeet-mij-nietje 
bleken des te meer nieuwe stengels te vormen naarmate ze in een 
groter hiaat in de graslandvegetatie stonden.

voorkomen in europa en in nederland

Volgens de areaalopgave van grau & MerxMüller (1972) heeft 
Beemdvergeet-mij-nietje binnen Europa een wat oostelijker en zui-
delijker verspreiding dan Moerasvergeet-mij-nietje. Berg & Kaastra 
(1973) stellen dat de eerste in ons land zijn noordwestgrens bereikt. 
Een belangrijker gegeven met het oog op het Nederlandse versprei-
dingspatroon is dat Beemdvergeet-mij-nietje vooral in heuvel- en 
berggebieden voorkomt, of zich hier althans beter handhaaft dan 
in de laagvlakte. Illustratief is een vergelijking tussen de kaart van 
haeupler & schönfelder (1988) en die van garVe (1994). De eersten 
geven buiten het heuvelachtige zuiden en midden van Duitsland 
ook een ruime verspreiding in het laagland van oostelijk Nedersak-
sen aan. Volgens Garve zijn in Nedersaksen alleen in het zuidoos-
telijke heuvelland omvangrijke populaties van Beemdvergeet-mij-
nietje overgebleven; locaties in de buurt van de Elbe herbergen nog 
slechts geringe hoeveelheden en in de omgeving van de Weser is zij 
recent niet meer aangetroffen. In westelijk Nedersaksen kwam zij 
vanouds sporadisch voor en lijkt zij thans verdwenen. Iets dergelijks 
geldt voor Noordrijn-Westfalen, waar Beemdvergeet-mij-nietje in 
het heuvelland veel voorkomt en in het laagland zeer zeldzaam is 
(haeupler et al., 2003). Evenzo is de plant in Polen grotendeels be-
perkt tot het bergachtige zuiden (sychoWa, 1975).
In Nederland komen alle waarnemingen, op drie oude vondsten 
na, uit de zuidoostelijke helft van het land. De noordwestgrens 
loopt van West-Brabant via Apeldoorn naar Noord-Twente (Berg 
& Kaastra, 1973). In de jaren ’70 van de vorige eeuw troffen Berg en 
Kaastra nog populaties aan in de omgeving van Breda, Oisterwijk, 
Groesbeek, Ootmarsum en op diverse plaatsen in Zuid-Limburg. 

ˇ
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Nummer opname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Locatie C C C N H H K K K V T
Ligging binnen beek- of rivierdal h h h h h h h h h v v
Beheer m m m n m m m w w w m
Plantengemeenschap CJ MA MA CJ Cp Cp VF Cp Cp CJ Ap
Expositie Z  Z  Z  ZO N N - - - - -
Inclinatie (graden) 10 20 20 1 1 3 - - - - -
Bedekking kruidlaag (%) 98 80 90 90 98 98 75 90 70 80 80
Bedekking moslaag (%) 20 2 10 - 1 - 90 3 50 20 1
Aantal soorten 32 44 49 39 42 40 50 48 42 34 33

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam
Beemdvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides subsp. nemorosa + 1 + + 1 + . . . . .
Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides subsp. scorpioides . . . . . . + + 1 1 1

GRASLANDPLANTEN
Nat, (matig) voedselrijk
Brede orchis Dactylorhiza majalis subsp. majalis . . r + . . . . . . .
Tweerijige zegge Carex disticha 1 . . 2a . . . . r . .
Gewone dotterbloem Caltha palustris subsp. palustris 2b . . . . . + . . . .
Ruw walstro Galium uliginosum 1 2m 2m . . . . r 1 . .
Lidrus Equisetum palustre 2a 2a 2m + 3 3 + 1 1 2b .
Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi + + . + 1 1 + 2b 1 2a .
Gewone engelwortel Angelica sylvestris 1 2a 1 2a 2a 2a + r 1 r r
Kale jonker Cirsium palustre + + + 2a + + + 1 2b + +
Pinksterbloem Cardamine pratensis 1 . + 1 1 1 2m 1 1 1 1
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus 2b . . . 1 1 . 1 + 2a 1
Moerasstreepzaad Crepis paludosa 2a . . . . . 1 + . . .
Boompjesmos Climacium dendroides . . . . . . 2m 1 . . .

Nat tot vrij droog, schraal
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata . . . . + 1 . . . . .
Blauwe knoop Succisa pratensis . 2a 2b . . . . . . . .
Blauwe zegge Carex panicea . 1 2a . . . r . . . .
Bleke zegge Carex pallescens . + 1 . . . . 1 . . .
Veldrus Juncus acutiflorus 2a 3 2m 2a . . . . 1 2b .
Kantig hertshooi Hypericum dubium + 1 1 . . . + + . . .

Droog tot vrij vochtig, basenrijk, schraal
Kleine ratelaar Rhinanthus minor . 2a . . . . . . . . .
Zeegroene zegge Carex flacca . 2m 2a . . . . . . . .
Gewone veldbies Luzula campestris . 1 2m . . . . . . . .
Kleine bevernel Pimpinella saxifraga . + 2a . . . . . . . .
Smalle wikke Vicia sativa subsp. nigra . . . . + + . . . . .
Veelkleurig vergeet-mij-nietje Myosotis discolor . . . . . . r r . . .

Afwisselend nat en droger, voedselrijk
Zomprus Juncus articulatus . . . . 2m . . . . . .
Rietzwenkgras Festuca arundinacea . . . . 1 + . . . . .
Kluwenzuring Rumex conglomeratus . . . . 2a 2a . . . . .
Ruige zegge Carex hirta . + + . 2a 2m . . . . +
Penningkruid Lysimachia nummularia . . 2a 2a 2b 2a . . . 2a .
Zeegroene rus Juncus inflexus . . 2a r . 2a . . . 1 .
Ruw beemdgras Poa trivialis 2a 1 + . 2b 3 + 2b 3 2b 2a

Kruipende boterbloem Ranunculus repens . + . r 1 1 . + 1 + 2a
Bermzuring Rumex x pratensis . . . 1 . . . + . 2a .
Pitrus Juncus effusus . . . + 1 2a . 2m r . 1
Witte klaver Trifolium repens . . . . . . . . . 2a .
Grote vossenstaart Alopecurus pratensis . . . . . . . . . . 2a
Gewone smeerwortel Symphytum officinale . . . . . . . . . . 2a
Herfsttijloos Colchicum autumnale . . . . . . . . . . 1

Bij voorkeur matig vochtig en vrij 
Gewoon duizendblad Achillea millefolium . 1 1 . . . . . . . .
Smalle weegbree Plantago lanceolata . 1 2a . . . . . . . .
Kropaar Dactylis glomerata . 1 2a . . . . . . . .
Knoopkruid Centaurea jacea . 1 1 . r . . . . . .
Rode klaver Trifolium pratense . 1 + . + . . . . . .

voedselrijk
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TABEL 1
Opnamen met Beemd- en Moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides 
subsp. nemorosa en subsp. scorpioides) uit Zuid-Limburgse beemden, met 
de opnameschaal volgens Braun-Blanquet. Weggelaten zijn soorten die 
slechts voorkomen in een of twee opnamen met geringe bedekking, tenzij 
ze in de tekst een rol spelen. Locaties: C: Cottessen; N: Hulsberger Beemden bij 
Nijthuyzen; H: Hellebroeker Beemden;  K: Kathager Beemden; V: Geuldal bij 
Volmolen (ten zuidoosten van Epen); T: ‘Herfsttijlooswei’ bij Terhagen (Elsloo). 

Ligging binnen beek- of rivierdal: h: helling (dalwand); v: dalvloer. Beheer: m: 
maaien; n: niets doen; w: beweiding. Plantengemeenschappen: CJ: Veldrus-
associatie (CREPIDO-JUNCETUM ACUTIFLORI); MA: Klasse der matige voedselrijke 
graslanden (MOLINIO-ARRHENATHERETEA, mengvegetatie met elementen uit diver-
se verbonden); Cp: Dotterbloem-verbond (CALTHION PALUSTRIS); VF: Associatie van 
Moerasspirea en Valeriaan (VALERIANO-FILIPENDULETUM); Ap: Verbond van Grote 
vossestaart (ALOPECURION PRATENSIS). *: ondersoort (subsp.). 

Nummer opname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam
Rood zwenkgras Festuca rubra 1 + 2a + 2m 1 . . . . .
Grote bevernel Pimpinella major . . . . + 1 . . . . .
Veldlathyrus Lathyrus pratensis 2a . . r . . . . . . 1
Gewone brunel Prunella vulgaris . r r . . . . + . . .
Veldzuring Rumex acetosa 2m 1 1 + 2m 2m . 1 . 1 2m
Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum . 1 1 . 1 2a . 1 . . 1
Rond boogsterrenmos Plagiomnium affine 2a + . . + + 2m 1 1 . .
Scherpe boterbloem Ranunculus acris . 1 1 . 1 + . 1 . 1 2a
Gestreepte witbol Holcus lanatus 1 2a + . 2a 2a r 4 1 2a +
Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. vulgare . . + . + + . 1 + 1 +
Paardenbloem Taraxacum spec. . . r . 1 1 r + + + 1
Glad walstro Galium mollugo . . . . . 1 + . + r 1

MOERASPLANTEN
Sterrengoudmos Campylium stellatum . + 2a . . . r . . . .
Grote kattenstaart Lythrum salicaria + . . + . . . + . . .
Watermunt Mentha aquatica + 2a 2a 1 2m + . . 1 1 2a
Gewoon puntmos Calliergonella cuspidata 1 1 1 . + . 4 1 + 2b 1
Moeraswalstro Galium palustre . . . . . + . + 2m 2a .
Riet Phragmites australis . . . . . . 2a 1 . . .
Moeraszegge Carex acutiformis . . . . . . 1 1 2b . .
Rietgras Phalaris arundinacea . . . . . . + . 2a . 2a
Moerasmuur Stellaria uliginosa . . . . . . . + + 2m .
Scherpe zegge Carex acuta . . . . . . . . . . 2b

RUIGTEPLANTEN
Koninginnenkruid Eupatorium cannabinum + . . . + + . . . . .
Geoord helmkruid Scrophularia auriculata + . . 1 + . . . r . .
Bosbies Scirpus sylvaticus 1 . . 1 . . . 2a . . .
Kleine veldkers Cardamine hirsuta . . . 2a . . . . . + .
Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum 2b 2m 1 + 1 + . 2m 3 1 .
Heelblaadjes Pulicaria dysenterica + 2a + . . . . . + . 1
Kleefkruid Galium aparine . r . 1 . . + . + . .
Reuzenpaardenstaart Equisetum telmateia . . . . 2a 2a . + 2a . .
Grote brandnetel Urtica dioica . . . + . + + . 2a . .
Moerasspirea Filipendula ulmaria 2b . + 2b 1 . 3 1 1 2a 2b
Echte valeriaan Valeriana officinalis . . . 1 r . 1 + 1 . .
Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum . . . 1 . . . . + + .
Haagwinde Convolvulus sepium . . . . 2a . + . 1 . .
Blauw glidkruid Scutellaria galericulata . . . . . . . + + r .

BOSPLANTEN
Gewone es (kruidlaag) Fraxinus excelsior juv. . r . r . 2a + r r . .
Kleisnavelmos Oxyrrhynchium hians + 1 + . . . 1 + + . .
Gerimpeld boogsterrenmos Plagiomnium undulatum + . . . . . + + . . .
Kruipend zenegroen Ajuga reptans + + . . . . 1 1 . + +
Slanke sleutelbloem Primula elatior . . . . . r 2a . . . .
Bosanemoon Anemone nemorosa . . . . . . 3 . . . .
Wolmos Trichocolea tomentella . . . . . . 2b . . . .
Gewoon thujamos Thuidium tamariscinum . . . . . . 2a . . . .
Eenbes Paris quadrifolia . . . . . . 2m . . . .
Haarspitsmos Cirriphyllum piliferum . . . . . . 1 1 + . .
Boswederik Lysimachia nemorum . . . . . . . 2a . . .
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deze strook beperkt zijn. De blauwige tint van de vegetatie wordt 
verder versterkt door Zeegroene rus (Juncus inflexus), opnieuw een 
basenminnende plant. De uitermate soortenrijke begroeiing van 
de corridor bevat verder een aantal soorten van een min of meer 
schrale en deels ook relatief droge standplaats, onder meer Blauwe 
knoop (Succisa pratensis), Blauwe en Bleke zegge (Carex panicea en 
Carex pallescens), Gewone veldbies (Luzula campestris) en Kleine be-
vernel (Pimpinella saxifraga). Ook groeien er planten van voedsel-
rijk, matig vochthoudend grasland zoals Kropaar (Dactylis glomera-
ta) en Gewoon duizendblad (Achillea millefolium) [opnamen 2 en 3]. 
Deze soortenrijkdom is enerzijds te verklaren door de ligging op de 
overgang tussen natter en droger terrein, anderzijds uit de aanwe-
zigheid van open plekjes die ontstaan zijn dankzij de beweiding die 
tot voor kort plaatsvond.
Omdat beweiding van het hele terrein leidde tot vertrapping en ver-
ruiging van de drassige, orchideeënrijke zone (daMstra & huisKes, 
1996), is dit gedeelte door rasters aan de beweiding onttrokken en 
in maaibeheer genomen. Jammer genoeg werd daarbij ook de aan-
grenzende benedenhelling ingerasterd. Met het oog op de instand-
houding van de bijzondere nat-droog-gradiënt is integrale begra-
zing met aanvullend maaibeheer te verkiezen. Daarbij moeten bij 
voorkeur niet te jonge en ‘springlustige’ runderen worden ingezet. 
Zij kunnen ook helpen de voedselrijkdom in stand te houden in het 
belang van Brede orchis, die een relatief fosfaatrijk milieu verkiest 
(dijK & olff, 1994).

Hulsberger Beemden bij Nijthuyzen
Achter boerderij Nijthuyzen bij Wijnandsrade bevindt zich een klein, 
verwaarloosd restant hellingmoeras [figuur 4a], dat deel uitmaakt 
van de Hulsberger Beemden. Het ligt in de noordelijke dalwand van 
de Hulsbergerbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, en valt binnen 
de begrenzing van het Natura 2000-gebied ‘Geleenbeekdal’. Een 
opname uit dit terreintje komt voor in het proefschrift van oVer 
(1967), althans de omschrijving van de locatie in combinatie met de 
vegetatieopname kan moeilijk op een ander terrein betrekking heb-
ben. Volgens Over werd het alleen gemaaid en niet beweid, in te-
genstelling tot twee naburige percelen, die vooral aan de rand soms 
door vee werden bezocht. Die incidenteel beweide percelen, waar-
van de precieze ligging niet meer kon worden achterhaald, werden 

gedomineerd door Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica) in combina-
tie met Ruige zegge (Carex hirta). Het uitsluitend gemaaide perceel 
daarentegen werd beheerst door Moeraszegge (Carex acutiformis) 
en onderscheidde zich verder onder andere door Echte valeriaan 
(Valeriana officinalis), Moerasspirea, Moerasstreepzaad en Slanke 
sleutelbloem (Primula elatior).
Omstreeks 2000 was de Brede orchis in dit hellingmoerasje nog 
vrij talrijk aanwezig. Om de orchideeënrijke begroeiing in stand te 
houden werd het jaarlijks gemaaid door de stichting Instandhou-
ding Kleine Landschapselementen (IKL), maar wisseling van eige-
naar maakte dat onmogelijk. Het voorspelbare gevolg was verrui-
ging, waarbij vooral Moeraszegge zich van haar onverdraagzame 
kant liet zien. In 2007 troffen Stef Keulen en de schrijver van dit ar-
tikel nog vijf Brede orchissen aan, die werden vergezeld door een 
paar Beemdvergeet-mij-nietjes [opname 4]. De plek in kwestie was 
enigszins gewelfd en wekte de indruk dat er lössgrond opgebracht 
was (wellicht als afgebroken begin van ophoging van het terrein?). 
De verruiging kwam onder meer tot uiting in de onderste vegeta-
tielaag die geen mos bevatte maar uit Kleine veldkers (Cardamine 
hirsuta) bestond. Ondanks het optreden van een aantal planten van 
stikstofrijke ruigten is de begroeiing nog tot de Veldrus-associatie te 
rekenen, maar zij is op weg te veranderen in een strooiselruigte (As-
sociatie van Moerasspirea en Valeriaan, ValerianofilipenduletuM).
Intussen is het perceel nogmaals van eigenaar veranderd en lijken 
de perspectieven voor hernieuwing van het maaibeheer gunstiger. 
Uitbreiding van de oppervlakte open, nat terrein op de noordelijke 
beekdalhelling is dringend gewenst, waarbij de sterk bemeste bo-
vengrond moet worden afgegraven. Zo krijgen bedreigde beemd-
planten weer een kans om populaties van enige omvang op te bou-
wen.

Hellebroeker Beemden
De derde groeiplaats van Beemdvergeet-mij-nietje bevindt zich in 
een hooilandperceel in de Hellebroeker Beemden. Deze liggen aan 
de zuidoostrand van de bebouwde kom van Nuth in een zijdal van 
het Geleenbeekdal, en behoren tot het gelijknamige Natura 2000-
gebied. Hogerop heeft dit zijdal het karakter van een droogdal, maar 
in de beemden staat het grondwater hoog en treedt uit in smalle 
greppeltjes. Het perceel, dat sinds enkele decennia elke zomer door 

a b

figuur 4
Verwaarloosd hellingmoerasje (a) achter Nijthuyzen bij Wijnandsrade (foto: Stef Keulen) en hooiland in de Hellebroeker Beemden (b), met hergroei van Lidrus 
(Equisetum palustre) en Zeegroene rus (Juncus inflexus) na de zomerse maaibeurt (foto: Harry van Buggenum).
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stichting IKL wordt gemaaid, toont nog steeds sporen van zijn verle-
den als weiland. Soorten als Ruige zegge, Zeegroene rus, Pitrus, Zom-
prus (Juncus articulatus) en Rietzwenkgras (Festuca arundinacea) 
geven de voorkeur aan weiden boven hooilanden, maar houden in 
het hooiland in de Hellebroeker Beemden tot dusver goed stand. 
Deze en de meeste andere planten die er groeien, wijzen op voed-
selrijke omstandigheden. Des te opvallender is dat niet Brede maar 
Gevlekte orchis hier vrij talrijk optreedt. Het Dotterbloem-verbond 
wordt in de hooilandvegetatie vertegenwoordigd door Echte koe-
koeksbloem (Silene flos-cuculi) en Moerasrolklaver (Lotus peduncu-
latus). In weerwil van haar soortenrijkdom is de vegetatie niet in een 
van de beschreven associaties onder te brengen. De soorten die toe-
wijzing tot een calthion-associatie mogelijk zouden maken, laten 
het juist in het bloemrijke hooilandperceel afweten: Veldrus (Juncus 
acutiflorus) staat slechts op één plekje in een uithoek van het hooi-
land, Bosbies (Scirpus sylvaticus) groeit op een kwelplek in een aan-
grenzend weiland en Moeraszegge beperkt zich tot lager gelegen 
delen van het dal. Het stramien van de hooilandvegetatie wordt ge-
vormd door Lidrus (Equisetum palustre), bijgestaan door zijn naas-
te verwant Reuzenpaardenstaart (Equisetum telmateia). Het grote 
aandeel van Lidrus [figuur 4b] onderstreept het betrekkelijk jonge 
ontwikkelingsstadium van de begroeiing, waarop ook de aanwezig-
heid van Zomprus, Zeegroene rus en Ruige zegge wijst.
Het hooiland helt naar het noorden en oosten af. De groeiplaats 
van Beemdvergeet-mij-nietje bevindt zich op een relatief hoog ge-
legen plek in het perceel, die zich van de rest van het hooiland on-
derscheidt door Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum), Gro-
te bevernel (Pimpinella major), Smalle wikke (Vicia sativa subsp. ni-
gra), Knoopkruid (Centaurea jacea), Koninginnenkruid (Eupatorium 
cannabinum) en een enkel polletje Slanke sleutelbloem [opnamen 5 
en 6]. De eerste vier soorten maken duidelijk dat het om een van de 
minder natte plekken in het hooiland gaat.

positie in vegetatie en landschap

Ondanks het gebrek aan recente waarnemingen geeft Van der Me
ijden (2005) voor Beemdvergeet-mij-nietje een tamelijk gedetail-
leerde standplaatsomschrijving: ‘In natte graslanden en bosranden, 
in moerassig hakhout, aan oevers’. Wellicht is deze opgave geïnspi-
reerd door de min of meer gelijkluidende omschrijving van laMBinon 
et al. (2004). Voor het gewone Moerasvergeet-mij-nietje vermeldt 
Van der Meijden (2005) als standplaatsen: ‘Op natte, voedselrijke 
grond in lichte moerasbossen en grienden, aan oevers, in drassige 
gras- en rietlanden’. De laatste opsomming bevat grienden en riet-
landen als extra biotopen ten opzichte van Beemdvergeet-mij-niet-
je, maar suggereert verder een sterke overlapping in standplaatsen.
Westhoff & den held (1969) noemen Myosotis scorpioides als ken-
soort van de Riet-klasse (Phragmitetea) en als differentiërende soort 
van het Dotterbloem-verbond (calthion palustris). Deze benamin-
gen hebben respectievelijk betrekking op voedselrijke moerassen 
en op natte beemden. De auteurs veronderstellen dat Myosotis scor-
pioides twee ondersoorten heeft, waarvan de ene haar optimum in 
de Riet-orde (phragMitetalia) en de andere in het Dotterbloem-ver-
bond heeft. Dit blijkt juist, maar behoeft een kanttekening. Wie te-
genwoordig in Nederland in calthion-gemeenschappen een ver-
geet-mij-nietje vindt, heeft in meer dan 90 % van de gevallen met 
een Moeras- of een Zompvergeet-nietje te maken. Ook Veelkleurig 
vergeet-mij-nietje (Myosotis discolor) is veel vaker in begroeiingen 

van het Dotterbloem-verbond aan te treffen dan Beemdvergeet-
mij-nietje. De hoge presentatiewaarden van Myosotis palustris (= 
Myosotis scorpioides) in verscheidene calthion-associaties (Zuidhoff 
et al., 1996) hebben dan ook voor het overgrote deel betrekking op 
het gewone Moerasvergeet-mij-nietje. Deze moerasplant vertoont 
in beemden weliswaar niet zo’n grote vitaliteit als in voedselrijke 
moerassen, maar weet er toch goed stand te houden.
Tabel 1 geeft een elftal opnamen uit Zuid-Limburgse beemden weer, 
zes met Beemd- en vijf met Moerasvergeet-mij-nietje. De overeen-
komsten springen meer in het oog dan de verschillen. Beide vergeet-
mij-nietjes worden vergezeld door een groot aantal graslandplan-
ten, vooral uit nattere milieus, en verder door een wisselend aantal 
soorten die hun zwaartepunt buiten grasland hebben (in moeras-
sen, ruigten of bossen). Van de kenmerkende soorten van het Dot-
terbloem-verbond zijn vooral Moerasrolklaver en Echte koekoeks-
bloem regelmatig aanwezig. Wel is er een verschil in de verhouding 
tussen ‘droge’ en ‘natte’ plantensoorten. In opnamen met Beemd-
vergeet-mij-nietje komen meer graslandplanten van drogere plaat-
sen voor, met name in de opnamen uit Cottessen. Het opvallendste 
verschil is dat Rood zwenkgras (Festuca rubra) in alle opnamen met 
Beemdvergeet-mij-nietje en in geen van de opnamen met Moeras-
vergeet-mij-nietje optreedt. De laatste bevatten een groter aantal 
moerasplanten. Hierbij kan nog worden aangetekend dat Moeras-
vergeet-mij-nietje in Zuid-Limburgse beekdalen ook in diverse moe-
rasgemeenschappen voorkomt en daar vaak aanzienlijk hogere be-
dekkingswaarden bereikt dan in beemden. Dit betreft met name de 
Associatie van Groot moerasscherm (apietuM nodiflori) en de Associ-
atie van Stomp vlotgras (glycerietuM plicatae). Omdat deze gemeen-
schappen niet in de beemden, maar in of direct langs de beek staan 
en een heel andere floristische samenstelling vertonen, zijn ze niet 
in de vergelijking betrokken.
Ruimtelijk zijn de standplaatsen van de twee vergeet-mij-nietjes 
binnen beekdalen van elkaar gescheiden: in vergelijking met Moe-
rasvergeet-mij-nietje zoekt Beemdvergeet-mij-nietje het hogerop. 
De laatste werd op alle drie vindplaatsen op een helling aangetrof-
fen, op dalwanden met uittredend grondwater. Ook Berg & Kaastra 
(1973) vermelden zijn voorkomen op hellingen met kwel of horizon-
tale grondwaterbeweging. Moerasvergeet-mij-nietje daarente-
gen is vooral een bewoner van de dalvloer. Opnamen 10 en 11 geven 
voorbeelden uit het Maasdal bij Elsloo en het Geuldal bij Epen. Bij 
Elsloo ligt zowel in de dalvloer als op de helling een soortenrijk voch-
tig hooiland met drassige plekken; beide percelen hebben tal van 
soorten gemeen, waaronder Herfsttijloos (Colchicum autumnale). 
In het hooiland in de dalvloer komt Moerasvergeet-mij-nietje voor, 
in het hellinggrasland niet. De groeiplaatsen in de Kathager Beem-
den [opnamen 7-9] liggen weliswaar in hellingmoeras, maar wel in 
de laagst gelegen en voedselrijkste delen daarvan.
Op grond van waarnemingen op drie nog bestaande locaties in 
Zuid-Limburg is Beemdvergeet-mij-nietje te karakteriseren als een 
bewoner van beemden op hellingen met uittredend grondwater, 
die vooral optreedt in overgangen van nat naar droger terrein. Met 
dit zoekbeeld moet het mogelijk zijn meer recente vindplaatsen op 
te sporen.

beheersaanbevelingen

De drie recente vondsten van Beemdvergeet-mij-nietje in Zuid-Lim-
burg hebben betrekking op vochtige tot natte, van nature voedsel-
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Summary

MYOSOTIS SCORPIOIDES SUBSP. NEMOROSA 
STILL PRESENT IN SOUTHERN LIMBURG

The presence of Myosotis scorpioides subsp. 
nemorosa (= Myosotis nemorosa) in the 
Netherlands was established by Berg & 
Kaastra (1973), but more recent finds were 
wanting up to 2007. In the last two years, it 
was recorded by the author at three stations 
in Southern Limburg (Maastricht region), 
the most elevated and hilly part of the coun-
try. Two stations are situated in wet mead-
ows, which were grazed in the past. The 
other site used to be mown and has never 
been grazed, but is now becoming degraded 
due to lack of management.
Six vegetation relevés with M. scorpioides 
subsp. nemorosa from the three stations are 
compared with five relevés with M. scorpioi-
des subsp. scorpioides from meadows in the 
same region. Both subspecies clearly show 
affinity to the Calthion palustris. The sites 
with subsp. nemorosa tend to be drier than 
those with subsp. scorpioides. The two sub-
species occupy different zones within brook 
valleys: subsp. nemorosa was only found in 
wet parts of slopes, whereas subsp. scorpioi-
des occupies the lower parts of the valleys.
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den en ook voor de populatie Beemdvergeet-mij-nietje ongunstig 
uitpakken.
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rijke, niet (meer) bemeste graslanden. Of de plant zich ook in lichte, 
natte loofbossen kan handhaven, bijvoorbeeld bij hakhoutbeheer, is 
zonder nieuwe vondsten en waarnemingen niet uit te maken.
Regelmatig graslandbeheer is van groot belang voor het standhou-
den van Beemdvergeet-mij-nietje, omdat door maaien of bewei-
ding open plekken in de vegetatie worden gecreëerd waar de plant 
zich vegetatief kan vermeerderen (chaloupecKá & leps, 2004). De zo-
merse maaibeurt in de Hellebroeker Beemden lijkt voor deze plant, 
en tal van andere graslandplanten, de adequate beheersvorm. In het 
hellingmoerasje in de Hulsberger Beemden bij Nijthuyzen, dient de 
traditie van maaibeheer zo spoedig mogelijk te worden hersteld. De 
groeiplaats te Cottessen heeft een gecompliceerder karakter: een 
deel is zo drassig dat het vroeger waarschijnlijk nauwelijks door 
koeien werd bezocht; een ander deel is juist mede door de koeien 
gevormd. Er is geen reden om te veronderstellen dat hernieuwde 
beweiding van het perceel ongunstig zou zijn. Aanvullend maaibe-
heer in de drassige zone is zeker aan te bevelen, maar handhaving 
van de uitrastering zal waarschijnlijk tot verlies aan gradiënten lei-

ˇ
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Naar aanleiding van een recent artikel in dit tijdschrift (Van 

Westreenen, 2008) wordt in dit artikel gesteld dat bij geo-

morfologen en bodemkundigen er niet de minste twijfel 

over bestaat dat graften (Engels: lynchets) ontstaan zijn ten 

gevolge van bewerkingserosie en bodemerosie door water 

(DaBney, 2006). Maar is er dan bij het ontstaan van de graf-

ten niet op zijn minst een beetje graafwerk gebeurd zoals 

de populaire benaming graaf zou laten vermoeden? Kon 

het gebruik van eenvoudige ploegen in de middeleeuwen 

wel leiden tot het ontstaan van metershoge graften? In dit 

artikel wordt gekeken naar het ontwikkelingsland Ethiopië, 

waar met eenvoudige ploegen gewerkt wordt en de vele 

dagets (nyssen et al., 2000a), de plaatselijke versie van graf-

ten of graven1, in het oog springen.

graften in noord-ethiopië

Het landbouwsysteem in het Noord-Ethiopische hoogland is er ty-
pisch één met permanente akkerbouw op percelen met vaste per-
ceelsgrenzen (Westphal, 1975; 
ruthenBerg, 1980). De grote 
hoogte laat gematigde tempe-
raturen toe en de boeren zaaien 
er gewassen zoals tarwe, gerst 
en een endemische graansoort; 
Eragrostis tef. Na het oogsten 
wordt het vee op de stoppels ge-
weid, een typisch fenomeen bij 
openfield landschappen.
Hoe ontstaan graften in Noord-

Ethiopië [figuur 1]? Al het vlakke land wordt er al sinds eeuwen be-
werkt, er is zeer weinig intensifiëring en dus worden bij stijgende 
bevolkingsdichtheid de steilere hellingen ontgonnen. Na ontgin-
ning komt een zeer vruchtbare phaeozem bosbodem bloot te lig-
gen. Gezien de goede oogsten op deze bosbodems, voelt een boer 
geen noodzaak om onmiddellijk bodemconserveringsstructuren 
aan te leggen, laat staan zware graafwerken te ondernemen. Wel 
laten landbouwers een grasstrook van ongeveer twee meter breed 
bewust onbewerkt aan de onderste rand van het perceel als per-
ceelsgrens en erosiecontrolemaatregel, en ontstaat er in enkele ja-
ren een daget of graft.

sedimenttransport door water

Op schaal van kleine bekkens in Ethiopië is bodemverlies ten gevol-
ge van erosie door water in de grootteorde van zes ton per ha/j (nys
sen et al., 2008). Dit wordt gedeeltelijk gecontroleerd door de gras-
stroken tussen de akkers die resulteren in de ontwikkeling van pro-
gressive terraces (hudson, 1992). Sediment wordt afgezet achter en in 
de vegetatieve barrières van de daget. Deze structuren zijn niet en-
kel gedeeltelijke barrières voor sedimenttransport door water, maar 
ook een totale barrière voor hellingafwaarts bodemtransport ten 
gevolge van bewerkingserosie (goVers et al., 1999; turKelBooM et al., 
1999). Accumulatie vindt plaats aan de lagere kant van de akkers en 
bodemprofielen worden hogerop afgetopt, aan de voet van de graft 
(herWeg & ludi, 1999; nyssen et al., 2000a;b). 

Het ontstaan van graften
Lessen uit een ontwikkeLingsLand met niet-gemechaniseerde Landbouwtechnieken

Jan Nyssen, Vakgroep Geografie, Universiteit Gent, Krijgslaan 281 (S8), B-9000 Gent (België)

figuur 1
Landschap met daget in de buurt van 
Ashenge (Noord-Ethiopië). Tekort 
aan land noodt de boeren te dicht bij 
de voet van de graft te ploegen, met 
instortingen als gevolg. Ook werd de 
breedte van de grasstroken bovenop 
de daget tot het uiterste minimum 
herleid (foto: J. Nyssen).
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Ook zijn dagets perfect in staat om erosie in geultjes te bufferen. Waar 
de helling van de akker vervlakt, boven op de daget, vindt geen actieve 
rillerosie meer plaats en wordt het uitgespoelde materiaal afgezet2. 

erosie ten gevolge van niet gemechaniseerde 
bewerking

Tijdens ons onderzoek in Ethiopië zijn naast metingen van bodem-
erosie door water (nyssen et al., 2008) ook gedetailleerde studies on-
dernomen van bewerkingserosie. Het ploegen in Ethiopië gebeurt 
er met een mahrasha (soloMon et al., 2006; nyssen et al., 2008), of 
eergetouw [figuur 2], een ploeg met een ijzeren pin die de grond 
open scheurt maar niet keert; de gemiddelde ploegdiepte is 8,1 cm. 
Dit onderzoek in Ethiopië zal dus zeker licht kunnen werpen op de 
stelling van Van Westreenen (2008) dat de voormalige grondbewer-
king weinig voorstelde en niet kon leiden tot accumulatie van be-
langrijke bodemvolumes.
De gemiddelde gemeten afzettingssnelheid ten gevolge van bewer-
kingserosie in Ethiopië lag tussen 11 en 91 kg/m/j of de massa bodem 
die jaarlijks wordt afgezet per lopende meter graft. Dit gebeurt dus 
louter als gevolg van het mechanische proces waarbij de ploeglaag 
jaarlijks tussen 9 en 103 cm hellingafwaarts verplaatst wordt bij hel-
lingsgraden van 3 tot 35%. Gelijkaardige resultaten werden gevon-
den voor bodembewerking met ossenspan in andere landen (Quine 
et al., 1999; dercon et al., 2007), met paarden in Polen (Martini, 1955) 
en met de hak (Moeyersons, 1989; leWis, 1992; turKelBooM et al., 1999).
In geval van gemechaniseerde bewerking zal de bodemverplaatsing 
door bewerkingserosie nog groter zijn. Metingen in zuidelijk Afrika 
toonden ook aan dat het gebruik van keerploegen met trekdieren 
typisch leidt tot zeer grote bewerkingserosiesnelheden, omdat de 
boer de geploegde grond telkens hellingafwaarts keert om zo ener-
gie te sparen (Quine et al., 1999).
Verder toonden onze metingen in Ethiopië aan dat gemiddeld de 
helft van het sediment in de daget aangebracht werd door water, 
en de andere helft ten gevolge van bewerkingserosie (nyssen et al., 
2000b). Omdat bewerkingserosiesnelheden onafhankelijk zijn van 
de hellingslengte, kunnen ook op korte percelen grote graften ont-
staan.

niet-homogene spreiding van taluds in 
de akkers

Het resultaat van bovenstaande processen zijn ta-
luds waarin gradiënten in bodemtype en eventueel 
bodemvruchtbaarheid zitten. Het dagzomen van 
kalkgesteente aan de voet van een graft is dus ze-
ker geen bewijs dat deze is uitgegraven, zoals Van 
Westreenen (2008) stelt bij zijn figuur 2; het is het 
jammerlijke gevolg van bewerkingserosie. Wel-
ke boer zou overigens zo iets doen: bosbodem en 
löss weggraven om in het kalkgesteente te kunnen 
ploegen?
De interpretatie van luchtfoto’s toonde aan dat in 
het studiegebied in Noord-Ethiopië tussen 1974 en 

1994, 21% van de dagets verdwenen waren (nyssen et al., 2000a). 
Een groot gedeelte ervan werd genivelleerd om het landbouware-
aal te vergroten en de vruchtbare bodemaccumulatie van de dag-
et over de akkers te spreiden. Hongersnoden en armoede nood-
zaakten de boeren ertoe hun korte-termijn landbouwproductie 
op die manier op te drijven. Hier ligt dus ook een mogelijke verkla-
ring voor plaatselijke verschillen in dichtheid van graften in land-
schappen in de Leemstreek en het Land van Herve: een boer kon 
beslissen dat hij de geploegde oppervlakte op zijn akker wilde uit-
breiden, en de graft weer verploegen; dat gebeurt nu nog steeds in 
onze contreien.

besluit

Behalve dat er, op enkele uitzonderingen na, geen conversie optrad 
van akker naar grasland, waren de graften die bestudeerd werden 
in Ethiopië zeer gelijkaardig aan deze van Noordwest-Europa waar 
ook werd aangetoond dat ze ontstaan zijn door bewerkingsero-
sie en erosie door water van tijdelijk naakte bodems (gerlach, 1963; 
oZer, 1969; Bollinne, 1971; Van oost & goVers, 1998). Hier werden ui-
teraard taluds met mogelijke andere oorzaken buiten beschouwing 
gelaten, zoals het uitgraven van baksteenaarde, vroegere rivierter-
rassen, wegbermen en stootoevers.
Van Westreenen (2008) heeft gelijk als hij de oorzaak zoekt van het 
ontstaan van graften of graven bij de huidige of vroegere akker-
bouw. Maar waarom de etymologische interpretatie van het woord 
‘graven’ als verklaring naar voren schuiven als regen, bewerking en 
zwaartekracht ervoor zorgen dat zulke bewerkingstaluds vanzelf 
ontstaan zodra akkerbouw plaatsvindt? Het ogenblik van ontstaan, 
processen en snelheden van die processen op graften in de Leem-
streek, het Land van Herve, de Ardennen, en elders in Noordwest-
Europa kunnen pas echt gekend zijn door coupes doorheen graf-
ten te bestuderen, door middel van bodemprofielbeschrijvingen en 
eventueel bijhorende metingen. Zulke observaties zullen zeker uit-
sluitsel geven over de vraag of onze voorouders echt tijd en energie 
te over hadden om op steilere hellingen vruchtbare bosbodems te 
vergraven met het risico krijt en andere rots aan de oppervlakte te 
brengen.

figuur 2
Ploegen met ossenspan en eergetouw leidt tot hellingaf-
waarts transport van de ploeglaag (foto: A. Roelofs).
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Noten
1. Het woord daget wordt, net als graaf, zowat voor elke berm gebruikt.
2. Oudere inwoners van Sint-Martens-Voeren (België) kunnen vertellen dat 
in de jaren 1920-‘30 op enkele akkers van de Martelberg (figuur 4 bij Van 
Westreenen, 2008), die nog niet waren geconverteerd naar weiland, zulke 
sediment af zettingen na sterke regenbuien ook voorkwamen bovenaan de 
graften (persoonlijke mededeling Vandenabeele).

Summary

THE GENESIS OF LYNCHETS
Lessons from developing countries with 
traditional agricultural systems

In response to a recent paper in this journal 
(Van Westreenen, 2008), we stress here that 
for geomorphologists and soil scientists, 
there is no doubt that lynchets have grown 
as a consequence of tillage and water ero-
sion. But could the use of simple ploughs 
in the Middle Ages have produced lynchets 
several metres high? We report on the gen-
esis of lynchets in Ethiopia [figure 1], where 
farmers leave unploughed strips of grass 
between farmlands, which act as partial 
barriers to sediment transport by water 
and complete barriers to the downslope 
movement of topsoil caused by tillage. 
Measurements have shown that the use 
of ard ploughs [figure 2] leads to an annual 
sediment deposition rate of 11– 91 kg per 
metre of lynchet. Similar results were found 
in other countries for tillage by oxen, horse 
or hoe. Rain, tillage and gravity brought the 
lynchets into existence – one cannot sus-
pect our forefathers of having deliberately 
removed the (originally fertile) topsoils only 
to bring chalk and other rock at or near the 
surface.
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meend een uitzondering te moeten maken.
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In 2006 en 2007 werden in de benedenloop van de Roer 

en de Hambeek, een zijtak van de Roer ter hoogte van 

Roermond, larven en recent gemetamorfoseerde exem-

plaren van de Zeeprik (Petromyzon marinus) aangetroffen. 

Tot heden zijn geen gedocumenteerde waarnemingen van 

larven van Zeeprikken uit Nederland bekend. Er wordt tot 

op heden aangenomen dat voortplanting van de Zeeprik 

niet in Nederland plaatsvindt, maar meer stroomopwaarts, 

met name in de bovenlopen van de Rijn. De waarnemingen 

van Zeepriklarven in de Roer betwisten deze stelling en vor-

men de eerste indicatie voor voortplanting van de Zeeprik 

in Nederland.

verspreiding zeeprik in nederland

Waarnemingen van Zeeprikken in Nederland beperken zich voorna-
melijk tot de Nederlandse kustwateren en de grote rivieren. Op het 
einde van de 19e eeuw en in de eerste helft van de 20e eeuw wordt 
de Zeeprik uit verschillende delen van Nederland gerapporteerd. Vol-
gens schlegel (1862) is de soort geen zeldzame verschijning in onze 
kustwateren. redeKe (1941) beschrijft enkele waarnemingen uit de Zui-
derzee, de Nieuwe Merwede, de Leidsche singelgrachten, de Vecht en 
de Kromme Ee. Volgens dezelfde auteur zwemt de soort de Maas op 
tot boven Maastricht. Over het algemeen kan worden aange-
nomen dat de soort begin 20e eeuw geen zeldzame verschij-
ning was in de Nederlandse wateren.
Vanaf 1970 wordt een sterke afname beschreven, met name 
als gevolg van de aanleg van de Haringvlietdam (de nie, 1996). 
In de loop van de 20e eeuw zijn de migratiemogelijkheden 
voor stroomopwaarts migrerende Zeeprikken sterk geredu-
ceerd door de aanleg van dammen, stuwen en sluizen in de 
grote rivieren. Aangenomen kan worden dat de Zeeprik sterk 
is achteruitgegaan in de tweede helft van de 20e eeuw. 
Ondanks de migratieknelpunten zijn waarnemingen van de 
Zeeprik uit de Maas ter hoogte van Roermond bekend van 
de periode 1970 – 2004 (patBerg et al., 2005). In 1991 werden 
drie volwassen exemplaren gevangen bij Linne (hadderingh 
& BaKKer, 1993). 

De Zeeprik is na 1980 weer toegenomen in de Rijn (de nie, 1996). Op-
names van de intrek van vis in het IJsselmeer over de periode 1994-
2005 laten eveneens een toename zien in de aantallen Zeeprikken 
en tonen aan dat de stijgende trend zich ook recent heeft voortge-
zet (De leeuW et al., 2007). Hierdoor kan worden aangenomen dat 
door een verbeterde waterkwaliteit en verbeterde migratiemoge-
lijkheden de populatie Zeeprikken in het rivierengebied zich enigs-
zins hersteld heeft na het geconstateerde dieptepunt in de jaren ze-
ventig van de 20e eeuw. 
Tot nu toe ging men ervan uit dat de Zeeprik zich nooit binnen Ne-
derland heeft voortgeplant en dat geschikte paailocaties niet aan-
wezig zijn (patBerg et al., 2005; Van eMMeriK & de nie, 2006). 

probleem- en situatieschets hambeek-roer

De toegang tot het Roersysteem was tot voor kort voor de meeste 
vissoorten ernstig belemmerd. Er waren diverse knelpunten aanwe-
zig: de vistrap in de Hambeek, de ECI-centrale, Stuw Groot Hellegat 
en de Balgstuw [figuur 1]. De Hambeek is een tak van de Roer die zich 
in Roermond van de Roer afsplitst. In de Hambeek is op de splitsing 
met de Roer een voor vissen niet passeerbare stuw (balgstuw) ge-
bouwd. Om migratie van vis in de Roer mogelijk te maken werd tus-
sen de Hambeek en de Roer een vistrap aangelegd (de Groene Over-
laat). Deze vistrap functioneerde echter niet vanwege een te grote 
niet varierende stroomsnelheid. Daarnaast was migratie van vis via 
de Roer zelf niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van de ECI-cen-
trale. Ook via een bypass van de Roer om de ECI-centrale heen, kon-
den vissen niet migreren vanwege de aanwezigheid van een niet 
passeerbare stuw (stuw Groot Hellegat).

Indicaties voor voortplanting van de Zeeprik in Nederland
Nils van Kessel, Martijn Dorenbosch & Ben Crombaghs, Bureau Natuurbalans, Postbus 31070, 6503 CB Nijmegen
Rob Gubbels, Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard

figuur 1
Ligging van de (oude) knelpunten in de Roer en de Hambeek. Knel-
punten zijn in het rood afgebeeld (© Topografische Dienst, Emmen).
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visonderzoek in de benedenloop 
van de roer

In het kader van verbetering van mogelijk-
heden voor vismigratie is in de benedenloop 
van de Roer bij de ECI-centrale in Roermond 
in 2006 en 2007 een vistrap gebouwd en is 
in de Hambeek de oude vistrap vervangen. In 
verband met deze werkzaamheden zijn de-
len van de Roer drooggepompt. Om sterfte 
onder de nog aanwezige vissen te voorko-
men zijn enkele trajecten in het systeem net 
voor het droogvallen afgevist. Het werk con-
centreerde zich op drie punten [figuur 2]: de 
Hambeek (een circa 250 m lang traject gele-
gen in de reeds aanwezige vistrap), de Roer 
boven de ECI-centrale (een circa 300 m lang 
traject stroomopwaarts gelegen van de cen-
trale) en de Roer beneden de ECI-centrale 
(een circa 30 m lang traject stroomafwaarts 
van de centrale).
Vissen werden gevangen door middel van 
elektrische visapparatuur en steeknetten. De 
verzamelde vissen werden gedetermineerd, 
opgemeten en elders in de Roer vrijgelaten. 

resultaten

Tijdens de bevissingen van de drie trajecten zijn in totaal 33 vissoor-
ten aangetroffen [tabel 1]. 
In alle trajecten werden Zeeprikken aangetroffen [tabel 1]. In de 
Hambeek werden 31 larven en 19 pas gemetamorfoseerde dieren 
waargenomen, in de trajecten Beneden Roer en Boven Roer respec-
tievelijk 37 en 10 larven. Larven van de Zeeprik werden in het veld ge-
determineerd aan de hand van de typerende lichte staartpunt die 
eindigt in een zwarte vlek [figuur 3]. Net gemetamorfoseerde die-
ren werden gedetermineerd op basis van de mondschijf die bij de 
Zeeprik bezet is met vele rijen tanden [figuur 4]. 
Naast larven van de Zeeprik zijn ook larven van Rivier- of Beekprik-
ken aangetroffen [tabel 1]. In het veld zijn larven van deze soor-
ten niet te onderscheiden. Gezien het habitattype betreft het zeer 
waarschijnlijk Rivierpriklarven.  
Behalve prikken zijn ook veel andere bijzondere vissoorten gevan-
gen waaronder de Rode lijstsoorten Barbeel (Barbus barbus), Beek-
forel (Salmon trutta), Kopvoorn (Leuciscus cephalus), Serpeling (Leu-
ciscus leuciscus), Sneep (Chondrostoma nasus) en Winde (Leuciscus 
idus). Tevens zijn de door de Flora- en faunawet beschermde soorten 
Bermpje (Barbatula barbatulus), Bittervoorn (Rhodeus amarus), Eu-
ropese meerval (Silurus glanis) en Rivierdonderpad (Cottus gobio) 

aangetroffen. De aantallen gevangen vissen geven niet de exacte 
aantalverdeling van de beviste trajecten weer. Bij het afdammen 
van de trajecten zijn waarschijnlijk veel niet-bodem gebonden vis-
sen voor de werkzaamheden uitgezwommen en hebben het traject 
voor het afdammen verlaten. 

Habitattypering
Doordat de bemonsterde trajecten vrijwel drooggepompt zijn, kon 
een goed beeld verkregen worden van het habitat waarin de larven 
en juveniele Zeeprikken werden gevonden. Het traject van de Ham-
beek was zeer gevarieerd en werd gekenmerkt door een hoge ge-
middelde stroomsnelheid (≥1 m/s). De oevers bestonden voorna-
melijk uit basaltblokken terwijl de bodem van de vistrap uit zand en 
slib bestond. De waterdiepte varieerde tussen de 50 en 150 cm. In de 
middenstroom van de vistrap hadden zich banken van grof grind en 
kleine stenen gevormd. In de stromingsluwe delen tussen de trap-
pen had zich slib opgehoopt. Zeepriklarven werden uitsluitend in of 
naast slibbanken aangetroffen.
De twee trajecten in de Roer waren aanzienlijk eenvormiger van 
aard. De gemiddelde stroomsnelheid was relatief hoog (0,5-1 m/s) 
maar lager en gelijkmatiger dan in de Hambeek. De oevers beston-
den eveneens uit basaltblokken. De bodem bestond uit zand en 
grind afgewisseld met grote slibbanken [figuur 5; 6]. De waterdiep-

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Ham-
beek

Roer 
boven 
ECI

Roer 
beneden 
ECI

Totaal 

Alver Alburnus alburnus 18 3527 364 3909
Baars Perca fluviatilis 14 503 58 575
Barbeel Barbus barbus 13 33 46
Beekforel Salmo trutta fario 14 14
Bermpje Barbatula barbatulus 69 69
Bittervoorn Rhodeus amarus 1 1
Blankvoorn Rutilus rutilus 34 6483 411 6928
Blauwband Pseudorasbora parva 4 4
Brasem Abramis brama 117 3 120
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 4 4
Europese meerval Silurus glanis 18 5 23
Giebel Carassius gibelio 4 4
Karper Cyprinus carpio 1 1
Kolblei Blicca bjoerkna 86 86
Kopvoorn Leuciscus cephalus 125 119 3 247
Paling Anguilla anguilla 51 29 11 91
Pos Gymnocephalus cernua 218 10 228
Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus 2 2
Rivierdonderpad Cottus gobio 372 936 46 1354
Riviergrondel Gobio gobio 87 146 1 234
Rivier- of Beekprik Lampetra spec. 66 49 3 118
Serpeling Leuciscus leuciscus 10 134 38 182
Sneep Chrondrostoma nasus 2 96 5 103
Snoek Esox lucius 4 39 43
Snoekbaars Sander lucioperca 9 9
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitus 4 4
Vetje Leucaspius delineatus 1 1
Winde Leuciscus idus 4 5 9
Zalm Salmo salar 2 1 3
Zeeforel Salmo trutta trutta 1 1
Zeelt Tinca tinca 31 1 32
Zeeprik Peteromyzon marinus 50 37 10 97
Zonnebaars Lepomis gibbosus 1 1

Totaal aantal soorten 18 29 16 33

TABEL 1
Aantallen van de aangetroffen vissoorten in 
de drie afgeviste trajecten in de Roer ter hoogte 
van Roermond. Larven van Rivier- of Beekprik 
(Lampetra fluviatilis / Lampetra planeri) kunnen 
in het veld niet van elkaar onderscheiden worden 
en zijn niet tot op soort gedetermineerd.
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te was veel groter, ongeveer 4,5 m. Ook in deze trajecten werden lar-
ven van de Zeeprik uitsluitend in of naast slibbanken gevangen.

Museumonderzoek
Aanvullend aan het veldonderzoek zijn Zeeprikken in de collecties 
van het Zoölogisch Museum Amsterdam en het Nationaal Natuur-
historisch Museum Naturalis in Leiden bestudeerd. In beide collecties 
zijn meerdere Zeeprikken opgenomen. Alle dieren zijn onderzocht om 
uit te sluiten of reeds eerder larven van Zeeprikken in Nederland zijn 
verzameld. Alle bewaarde exemplaren bleken echter volwassen die-
ren te zijn. Eén van de bewaarde exemplaren is in 1957 gevangen in de 

Bergsche Maas ter hoogte van Keizersveer. Er zijn verder 
geen exemplaren van Zeeprikken uit de Maas in de collec-
ties opgenomen.

Aanvullende waarneming van een Zeeprik in de Niers
Naast de waarnemingen van Zeeprikken in de Roer werd 
tijdens een bevissing van de Niers begin september 2008, 
opnieuw een net gemetamorfoseerde Zeeprik met een 
totaallengte van 16 cm gevangen (Van Kessel et al., 2008). 
Dit dier werd aangetroffen in de benedenloop van de 
Niers, circa 300 m stroomopwaarts van de monding in 
de Maas. Naast de waarnemingen van net gemetamor-
foseerde Zeeprikken in de Roer is dit de tweede waarne-
ming van een Zeeprik die vermoedelijk is geboren en op-
gegroeid in het stroomdal van de Limburgse Zandmaas.

discussie

De vondst van larven en pas gemetamorfoseerde juvenielen in de 
Roer is een sterke aanwijzing voor voortplanting van de Zeeprik in het 
Nederlandse deel van de Roer. Wanneer de larven uit het ei komen la-
ten de dieren zich stroomafwaarts afzakken om zich vervolgens in te 
graven in slibbanken. Voortplantingsplaatsen van Zeeprikken liggen 
dus altijd stroomopwaarts van de vindplaats van larven. derosier et 
al. (2007) hebben aangetoond dat larven van Zeeprikken zich tot vijf 
kilometer stroomafwaarts laten meevoeren. Via de Hambeek is de 
Roer optrekbaar tot ongeveer twee kilometer voorbij de Duitse grens, 
waar een niet-passeerbare stuw is gelegen. Op basis van deze gege-
vens kan haast niet anders dan geconcludeerd worden dat de voort-
plantingsplaats die verantwoordelijk is voor de aangetroffen larven, 
gelegen is in het circa 25 km lange Roertraject tussen Roermond en de 
stuw net over de Duitse grens. Wanneer de bevindingen van derosier 
et al. (2007) gelden voor de Nederlandse situatie is het zelfs aanne-
melijk dat de voortplantingsplaats is gelegen in het Nederlandse deel 
van de Roer. In dit traject zijn verschillende habitattypes gelegen die 
voldoen aan de voortplantingseisen van Zeeprikken. Paaiplaatsen lig-
gen doorgaans op zand- en grindbanken in ondiep water (circa 50 cm 
diep), gekenmerkt door hoge stroomsnelheden variërend van 0,5 tot 
2 m/s (holč  iK, 1986). Dergelijke habitats zijn op diverse plekken aan-
wezig in het Nederlandse deel van de Roer. In het Duitse deel zijn deze 
habitats niet aanwezig.

Herkomst van de Zeeprik?
De vraag kan gesteld worden waar de vermeende voortplanting 
van Zeeprik opeens vandaan komt? Het is aannemelijk om te stellen 
dat de Roer al langer als voortplantingsplaats door Zeeprik gebruikt 

figuur 2
Ligging van de trajecten in de benedenloop van de Roer ter 
hoogte van Roermond die in 2007 zijn afgevist (© Topografische 
Dienst, Emmen). 

figuur 3
Staartpunt met zwart gepigmenteerde vinzoom van een net gemetamorfo-
seerde Zeeprik (Petromyzon marinus) uit de Hambeek (foto: P. van Hoof).
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wordt. Waarnemingen van volwassen Zeeprik-
ken in de Zandmaas ter hoogte van Roermond 
zijn al bekend vanaf de jaren zeventig van de vo-
rige eeuw (patBerg et al., 2005). 
Stroomopwaarts migrerende Zeeprikken laten 
zich voornamelijk sturen door feromonen die 
door de larven worden afgegeven (VrieZe & soren
sen, 2001; sorensen  & VrieZe, 2003; sorensen et al., 
2003). Zeeprik is dus geen pionier die willekeurig 
een rivier opzwemt om zich vervolgens te gaan 
voortplanten. Het is daarmee logisch om te ver-
onderstellen dat er altijd feromoon produceren-
de larven aanwezig waren in de Roer die adulte 
dieren vanuit de Maas aantrokken. De aanwezigheid van larven kan 
eenvoudig over het hoofd gezien worden omdat de locaties slecht 
toegankelijk zijn voor waarnemers en de larven al snel als Rivierprik-
larven kunnen worden gedetermineerd. Rivierprikken zijn in de Roer 
namelijk wel paaiend waargenomen (guBBels & Belgers, 2003). Alleen 
bij het droogleggen van een traject kunnen de larven van Zeeprikken 
in grote aantallen worden waargenomen. Een dergelijke bemonste-
ring heeft echter nog nooit eerder plaatsgevonden in de Roer.

Optrekbaarheid van de Roer?
Hoe hebben de volwassen Zeeprikken de Roer dan al die tijd kunnen 
bereiken? De Zeeprik is namelijk een anadrome vissoort. Volwassen 
dieren leven op zee, voortplanting vindt plaats in de bovenloop van ri-
vieren. Door de verstuwing van de Maas is altijd verondersteld dat het 
bereiken van de paaigronden in de Roer vanuit de Noordzee niet mo-
gelijk was. De Maas ter hoogte van Roermond is pas sinds 2006, met 
de aanleg van een vispassage in de Maas naast de stuw van Grave, 
weer bereikbaar voor vissen vanuit de Noordzee. 
De vondst van pas gemetamorfoseerde Zeeprikken in 2006 en 2007 
wijst er echter op dat de soort in ieder geval sinds 2000 in de Roer aan-
wezig is. De larven ontwikkelen zich namelijk in een tijd van circa zes 
jaar (loWe et al., 1973). De Maas zou toen nog niet optrekbaar zijn ge-
weest voor vissen vanuit zee. 
Mogelijk heeft de Zeeprik de stuwen die niet voorzien waren van 
vispassages (zoals de stuw bij Grave), gepasseerd door gebruik te 
maken van de schutsluizen. Een dergelijk migratietraject is reeds 
aangetoond bij zes gezenderde Zeeforellen (Salmo trutta trutta), die 
vanuit de Bergsche Maas opzwommen tot in de Grensmaas bij Ste-
vensweert (Bij de Vaate & BreuKelaar, 2001). Eén van deze Zeeforellen 
werd ook aangetroffen in de Roer bij St. Odiliënberg. Volwassen Zee-
prikken zouden dezelfde weg kunnen hebben genomen. Daarnaast 
hebben Zeeprikken mogelijk de stuwen kunnen passeren ten tijde 
dat deze gestreken waren bij hoog water. Het strijken van de stuwen 
gebeurt gemiddeld echter maar zo’n vier keer per jaar (Bij de Vaate & 

BreuKelaar, 2001), waardoor deze laatste mogelijkheid minder waar-
schijnlijk lijkt, aangezien de Zeeprik slechts een beperkte tijd van 
het jaar de rivier op trekt.

Zeeprik in de Niers?
De recente waarneming van een net gemetamorfoseerde Zeeprik in 
de Niers versterkt het vermoeden van voortplanting van de soort in 
het Maasdal. Het is mogelijk dat dit een dier is geweest dat afkomstig 
is van de Roer. In dat geval zou het dier na de metamorfose stroomaf-
waarts zijn gemigreerd het Maasdal in en de monding van de Niers 
zijn opgezwommen. Een tweede mogelijkheid is dat naast de ver-
moedelijke voortplanting in de Roer ook voortplanting van Zeeprik 
in het stroomgebied van de Niers plaatsvindt. Net gemetamorfoseer-
de Zeeprikken zwemmen doorgaans niet stroomopwaarts in zijrivie-

figuur 4
Mondschijf van een net gemetamorfoseerde Zeeprik 
(Petromyzon marinus) uit de Hambeek 
(foto: P. van Hoof). 

figuur 5
Bodemhabitat van de Roer ter hoogte van de ECi-centrale 
(foto: M. Dorenbosch).
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ren maar bewegen zich juist stroomafwaarts richting zee. Het dier is 
in de Niers ongeveer 300 meter van de monding van de Maas gevan-
gen. Het is dus mogelijk dat zich ergens in het Niersdal een voortplan-
tingsplaats van Zeeprik bevindt. In tegenstelling tot het Roerdal is de 
Niers wel optrekbaar tot ver in Duitsland. Het is daarmee niet moge-
lijk om aan te geven welk deel van de Niers gebruikt zou kunnen wor-
den voor de voortplanting. Toekomstige visserijkundige onderzoeken 
in het Nederlandse en Duitse deel van de Niers kunnen mogelijk een 
antwoord geven op deze vraag.

Bescherming en monitoring
De Zeeprik werd in 2004 van de Rode lijst van bedreigde zoetwater-
vissen verwijderd (Ministerie Van lnV, 2004) omdat de soort zich niet 
binnen de Nederlandse landsgrenzen zou voortplanten. De huidige 

vondst laat zien dat dit zeer waarschijnlijk wel het geval is. De status 
met betrekking tot de Rode lijst dient daarom opnieuw geëvalueerd 
te worden. 
Het Natura 2000-gebied ‘Roerdal’ is in het kader van de Habitatricht-
lijn inmiddels aangemerkt als beschermd biotoop voor de Zeeprik. 
Tot nu toe is de algemene opvatting dat de Zeeprik ons land alleen 
gebruikt als doortrekgebied op weg naar geschikte paaiplaatsen in 
Duitsland. Met betrekking tot het Roerdal dient deze opvatting her-
zien te worden. Tot op heden is het Roerdal het enige gebied in Ne-
derland waar voorplanting van de soort aannemelijk is en herbergt 
de rivier in ieder geval de enige bekende opgroeilocatie van larven 
in Nederland. In de bescherming van de Zeeprik is het Roerdal daar-
mee van groot belang.
Om beter inzicht te krijgen in de habitateisen van de Zeeprik in Ne-
derland wordt aanbevolen de opgroeilocaties van de larven te moni-
toren en verder onderzoek te verrichten naar de paaiplaatsen van de 
soort. Om de genoemde hypothesen te staven zouden onder ande-
re de trekbewegingen van de Zeeprikken in de Roer in kaart gebracht 
kunnen worden. De nieuwe moderne vispassage met observatie-
mogelijkheden die door het Waterschap Roer en Overmaas is aange-
bracht bij de ECI-centrale kan hierin een belangrijke rol spelen.

dankwoord

De afvissing van de trajecten in de Roer werd uitgevoerd in opdracht 
van het Waterschap Roer en Overmaas ter voorkoming van schade 
aan de visgemeenschap door werkzaamheden aan de energiecentra-
le en de vistrap. De bevissing van de trajecten in de Roer werd uitge-
voerd door vele vrijwilligers van verschillende instanties. Zonder hun 
hulp was deze reddingsoperatie niet mogelijk geweest. Zij worden al-
len hartelijk bedankt voor hun inzet. De bemonstering van de Niers 
werd uitgevoerd in opdracht van het Waterschap Peel en Maasvallei 
in samenwerking met Dhr. J. Jeucken en begeleid door Dhr. E. Binnen-
dijk (Waterschap Peel en Maasvallei).

Summary

EVIDENCE FOR SEA LAMPREY 
REPRODUCTION IN THE NETHERLANDS

In 2006, larvae and recently metamor-
phosed subadults of the rare Sea lamprey 
(Petromyzon marinus) were caught in the 
river Roer in the Dutch province of Limburg. 
This represents the first record of Sea lam-
prey larvae in the Netherlands and indicates 
successful breeding of the species in this 
country. 
Populations of Sea lamprey declined dra-
matically during the 20th century, due to 
the construction of dams and hydroelectric 

power plants that acted as migration barri-
ers. Nevertheless it seems likely that the Sea 
lamprey has been able to reproduce in the 
river Roer in recent years. Migration of adult 
lampreys seems to be mediated by larval 
pheromones. 
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figuur 6
Bodemhabitat van de Roer stroomopwaarts van de ECi-centrale 
(foto: M. Dorenbosch).
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m e d e d e l i n g
Tuimelaars in een zoetwateraquarium

Observaties
De adulten werden bijgevoerd met tubifex 
en rode muggenlarven, maar er was ook een 
heel spectrum aan andere kleine ongewer-
velde dieren in het aquarium aanwezig. In 
het voorjaar vertoonden de Tuimelaars in 
het aquarium een verhoogde activiteit ge-
durende ongeveer vier weken. Dan waren 
zij veel vaker zwemmend te zien en vond co-
pulatie en ovipositie plaats. Nog voor de zo-
mer nam de activiteit weer sterk af en bleef 
gedurende de rest van het jaar laag. In het 

In aanvulling op het artikel over de Tuime-
laar (Cybister lateralimarginalis) in het de-
cembernummer van vorig jaar (lenders, 
2008), wordt in dit artikel ingegaan op en-
kele observaties gedaan aan Tuimelaars 
[figuur 1] die de afgelopen 15 jaar in een 
zoetwater aquarium  zijn gehouden. Enke-
le van deze observaties kunnen van belang 
zijn voor een beter begrip van de ecologie 
van deze soort. Zo kan bevestigd worden 
dat Tuimelaars inderdaad een “onverwacht 
hoge” leeftijd kunnen bereiken. Zo leef-
den gedurende 6,5 jaar drie adulten in een 
twee meter groot aquarium, twee vrouw-
tjes en een mannetje. Het mannetje en een 
vrouwtje waren in het voorjaar van 2001 
opgekweekt uit kleine larven en waren 
dus 6,5 jaar oud toen ze weer werden los-
gelaten in het najaar van 2007. Het andere 
vrouwtje was in dezelfde periode als adult 
gevangen en was in het najaar van 2007 
dus tenminste 7,5 jaar oud. Ondanks deze 
hoge leeftijd waren de drie Tuimelaars nog 
steeds springlevend en vertoonden geen 
enkel teken van verzwakking door ouder-
dom!

Kweekmethode
De dieren waren afkomstig uit de sloten in 
het gebied van de Loosdrechtse plassen bij 
Westbroek. De larven waren ieder afzon-
derlijk opgekweekt in kleine bakjes (25 bij 
12 bij 12 cm), met ongeveer drie centimeter 
water erin en afgesloten met gaas of een 
deksel met gaatjes. Aan één van beide uit-
einden bevond zich een flinke hoeveelheid 
vochtig mos, dat eerst nat was gemaakt en 

vervolgens goed uitgeknepen. Tijdens iede-
re vervelling hebben de larven het mos no-
dig, omdat zij anders in het water kunnen 
verdrinken. Het mos moet bovendien mini-
maal acht centimeter boven het water uit-
steken, zodat de larven ruim boven het (con-
stante) waterniveau in het mos kunnen ver-
poppen. Afhankelijk van hun eigen grootte 
werden de larven gevoerd met steeds gro-
tere insecten en kreeftachtigen. De larven 
werden apart opgekweekt om te voorko-
men dat zij elkaar zouden aanvallen.

figuur 1
De Tuimelaar (Cybister lateralimarginalis) (foto: A. Lenders).
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rustige seizoen groeven de Tuimelaars zich 
overdag in de modderbodem in. Ze waren 
dan slechts af en toe zichtbaar als ze zuur-
stof ophaalden aan het wateroppervlak. Dit 
gedrag werd ook regelmatig waargenomen 
in de sloten bij Westbroek. Tijdens de nacht 
en op heel warme dagen vertoonden de die-
ren in het aquarium meer activiteit.
Opvallend was dat de dieren veel actiever 
werden als er enkele dagen niet was ge-
voerd. Normaal gesproken aten ze vooral 
muggenlarven en tubifex, maar bij schaars-
te zochten ze actief naar onder meer water-
pissebedden, vlokreeftjes en kleinere water-
kevers. De Tuimelaars hebben nooit interes-
se getoond in de levende gewervelde dieren 
die soms aanwezig waren in het aquarium, 
maar dode stekelbaarsjes en kikkervisjes 
werden wel aangevreten. Planten werden 
nooit gegeten, maar stengels werden wel 
aangeknaagd door de vrouwtjes om er eie-
ren in af te kunnen zetten.

Discussie
De waarnemingen zijn uiteraard gedaan 
onder kunstmatige condities, waardoor 
voorzichtigheid geboden is bij het verta-
len naar de natuurlijke situatie. Zo was de 
temperatuur in het aquarium permanent 
hoger dan de buitentemperatuur, waarbij 
vooral ‘s winters het verschil erg groot was. 

mer zijn ingegraven in de bodem, zullen zij 
minder vaak gevangen worden. Maar een 
afname van de activiteit in de zomer ver-
klaart nog niet waarom er een tweede piek 
in het aantal vangsten optreedt in de nazo-
mer. Misschien zijn de nieuwe adulten, die 
dan net uit de pop zijn gekropen, veel actie-
ver dan oudere exemplaren en veroorzaakt 
dit de tweede piek.
In elk geval is duidelijk dat Tuimelaars in ge-
vangenschap veel ouder kunnen worden 
dan meestal wordt gedacht. Het lijkt daar-
om aannemelijk dat ze ook onder natuur-
lijke omstandigheden (veel?) ouder kunnen 
worden dan één of twee jaar. De sterke afna-
me van het aantal waarnemingen in de zo-
mer lijkt daarom niet zozeer het gevolg van 
hoge sterfte, maar van verminderde activi-
teit.

Karl A.O. Eichhorn & Lia S. Eichhorn, 
Eichhorn Ecologie, Zeist
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Toch wijst de hoge leeftijd van deze kevers 
in gevangenschap er op dat ook exempla-
ren in het wild een hogere leeftijd kunnen 
bereiken dan meestal wordt aangenomen. 
Door de hogere temperatuur zijn aquarium-
dieren vooral in de winter actiever dan hun 
soortgenoten buiten, zodat het eerder voor 
de hand ligt dat zij, predatie en voedselge-
brek buiten beschouwing gelaten, juist kor-
ter zullen leven doordat zij meer slijtage on-
dergaan.
lenders (2008) laat zien dat er twee pieken in 
het seizoen zijn waarbij adulten relatief veel 
gevangen worden: het voorjaar en de nazo-
mer. Gewoonlijk wordt de sterke afname na 
afloop van de piek in het voorjaar verklaard 
door een hoog sterftepercentage onder 
de adulten. De hoge leeftijd die de Tuime-
laar in gevangenschap kan bereiken maakt 
een dergelijke hoge sterfte in de voorzomer 
echter minder aannemelijk. Voedsel is dan 
ruim voldoende in de natuur beschikbaar en 
sterfte na de voortplanting is in het aqua-
rium niet opgetreden. Een hoge predatie is 
ook niet erg aannemelijk, omdat de sloten 
dan dicht begroeid zijn met waterplanten 
en de dieren moeilijk te vinden zijn.
Een aannemelijker verklaring voor de af-
name van het aantal vangsten na de voor-
jaarspiek lijkt het staken van de voortplan-
tingsactiviteiten. Als de kevers tijdens de zo-

HET FENOMEEN FELDER
De geologische passie van twee 
Limburgse mijnwerkers

sC H I ns, W., 2008 . Nederlandse 
Geologische Vereniging afdeling 
Limburg, Maastricht. 253 pagina’s, 
24 cm bij 17 cm, zwart-wit. ISBN 978 
90 813465 1 1. Prijs € 25,-, inclusief 
verzendkosten. 

Het boek “Het fenomeen Felder“ 
draagt deze titel niet zomaar. Voor 
een natuurliefhebber uit Zuid-
Limburg met enig interesse in de 
geologie klinkt de naam Felder zeker 
bekend. Daarbij gaat de gedachte uit 
naar excursies in de ENCI-groeve, in 
groeve het Rooth of op de mijnsteen-
storten in oostelijk Zuid-Limburg. In 
al deze gebieden traden de gebro-
eders Felder meestal als gids op. 
De geologie van Zuid-Limburg was 
beslist veel later en anders beschre-
ven wanneer Sjeuf en Werner er 
niet vanaf hun jeugd interesse in 
hadden gehad. Het boek is dan ook 
een biografie en een eerbetoon aan 
deze pioniers van de geologie van 
Zuid-Limburg. Maar het is niet alleen 
een biografie, nee het is veel meer 
dan dat. In de eerste hoofdstukken 
komt uitgebreid de ontwikkeling 
van de geologische wetenschap aan 
de orde. Van een Europese schaal 
wordt daarbij steeds meer inge-
zoomd op Zuid-Limburg, met namen 
als Hoffmann, Godin, Minckeleers, 

de Bosquet, Ubaghs, Heimans en 
Dubois. Natuurlijk ontbreekt ook 
Rector Cremers niet in dit rijtje, de 
oprichter van het Natuurhistorisch 
Genootschap,. De delfstoffenindus-
trie in Zuid-Limburg maakt ook 
onderdeel uit van het fraaie boek. Het 
boek is verder doorspekt met korte 
anekdotes en wetenswaardigheden 
die iets te maken hebben met de 
geologie van Limburg. Van een recept 
voor gediks (kolengruis dat gemengd 
met water en leem verstookt werd) 
tot het overnachten op de zolder van 
Huize Felder door deelnemers aan 
geologische excursies die uit de verre 
omtrek kwamen aangereisd. Daarna 
begint de met interessante wetens-
waardigheden doorspekte biografie 
van de gebroeders Felder. Van de eer-
ste ontdekking van fossiele zee-egels 
door de achtjarige Werner, via het 
begin van het werk in de steenkolen-
mijnen en vele excursies die ze orga-
niseerden: eerst per fiets in de directe 
omgeving, later met busjes door heel 
Europa. 

Een andere prominente rol is wegge-
legd voor de Limburgse afdeling van 
de Geologische Vereniging, waar-
van Werner en Sjeuf gewaardeerde 
(bestuurs-)leden werden. De vele 
foto´s in het boek laten goed zien hoe 
de excursies in de loop der tijd steeds 
professioneler werden aangepakt en 
waar ze allemaal naar toe leiden. Het 
levenswerk van de gebroeders Felder, 
het opgraven van de vuursteenmij-
nen in Rijckholt, is ook niet vergeten 
en bijzondere foto´s laten zien hoe 
de opgraving in zijn werk gegaan is. 
Het boek sluit af met een uitgebrei-
de literatuurlijst van publicaties die 
de gebroeders Felder gezamenlijk of 
apart gepubliceerd hebben. 
Dit boek kan ik iedereen die ooit met 
de geologie van Zuid-Limburg of met 
de gebroeders Felder in aanraking is 
geweest of wil komen van harte aan-
bevelen. Het leest heel gemakkelijk 
en het is moeilijk om het niet in één 
keer uit te lezen. 

Olaf Op den Kamp 

b o e k b e s p r e k i n g
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●	 ZONDAG 8 FEBRUARI leidt Johan den 
Boer (tel. 043-3625011) voor de Plan-
tenstudiegroep een winterwande-
ling nabij Monschau. Vertrek om 
10.00 uur vanaf de achterzijde van 
NS-station Maastricht.

●	 MAANDAG 9 FEBRUARI houdt Lisa 
Op den Kamp voor Kring Heerlen een 
lezing over de Eekhoorn. Aanvang 
20.00 uur in de zaal van Botanische 
Tuin, St. Hubertuslaan 74 te Kerkrade.

●	 DINSDAG 10 FEBRUARI verzorgt de 
Mossenstudiegroep een practicum 
in het IVN-gebouw te Ransdaal. Ver-
plichte opgave bij Paul Spreuwenberg 
(tel. 045-5310661).

●	 DONDERDAG 12 FEBRUARI houdt Leo 
Reyrink voor Kring Roermond een le-

zing over de Lüsenkamp en natuur-
ontwikkeling aan de Duitse kant van 
de grens. Aanvang 20.00 uur in het 
GroenHuis in Roermond. 

●	 ZATERDAG 14 FEBRUARI leidt Lisa Op 
den Kamp (tel. 045-5354560) voor 
Kring Heerlen in samenwerking met 
NABU Aachen een eekhoorninventa-
risatie in het dal van de Anselerbeek. 
Vertrek om 10.00 uur vanaf parkeer-
plaats Kasteel Erenstein te Kerkrade.

●	 ZONDAG 15 FEBRUARI organiseert de 
Werkgroep Driestruik een werkdag 
bramen, struiken en bomen afzet-
ten. Start om 9.00 uur bij de verzinkte 
poort aan de Driestruikweg. Vanuit 
Roermond richting Vlodrop (N570), 
500 m voorbij de nieuwe gevangenis 
de eerste landweg. De dag duurt tot 

13.00 uur. Graag aanmelden bij Wou-
ter Jansen (tel. 0475-326798).

●	 DINSDAG 17 FEBRUARI verzorgt de 
Mossenstudiegroep een practicum 
in het IVN-gebouw te Ransdaal. Ver-
plichte opgave bij Paul Spreuwen-
berg (tel. 045-5310661).

●	 VRIJDAG 20 FEBRUARI houdt John 
Bruinsma voor de Plantenstudie-
groep een lezing over waterplanten. 
Aanvang 20.00 uur in het Natuurhis-
torisch Museum te Maastricht.

●	 VRIJDAG 20 FEBRUARI verzorgt Lei 
Hensels voor de Kring Venlo een le-
zing over planten en insecten. Aan-
vang 20.00 uur in de kinderboerderij 
Hagerhof te Venlo.

b i n n e n w e r k  b u i t e n w e r k
OP De InternetPagIna WWW.nHgL.nL Is 
De Meest aCtUeLe agenDa te raaDPLegen

●	 DINSDAG 3 FEBRUARI verzorgt de 
Mossenstudiegroep een practicum 
in het IVN-gebouw te Ransdaal. Ver-
plichte opgave bij Paul Spreuwen-
berg (tel. 045-5310661).

●	 DONDERDAG 5 FEBRUARI organiseert 
Kring Maastricht een lezing in sa-
menwerking met het Studiegroep 
Onderaardse Kalksteengroeven. 
Aanvang 20.00 uur in het Natuurhis-
torisch Museum te Maastricht.

●	 ZATERDAG 7 FEBRUARI leidt Lisa Op 
den Kamp (tel. 045-5354560) voor 
Kring Heerlen in samenwerking met 
NABU Aachen een eekhoorninventa-
risatie in Aken. Aanmelding verplicht.
 

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

zouden anno 2009 ongetwijfeld nog steeds 
niet zijn opgegraven als Werner niet met vi-
sie en kracht van argumenten de betrokken 
instanties had weten te overtuigen dat hij 
een ploeg van vrijwilligers zou kunnen sa-
menstellen, die een opgraving van de vuur-
steenmijnen kon realiseren. Na ruim acht 
jaar intensieve arbeid zijn de vuursteenmij-
nen thans voor het publiek toegankelijk.
Dat Werner ook voor de levende natuur veel 
belangstelling heeft gehad, is minder be-
kend. Hij kende de vogels en vlinders van 
zijn geboortestreek op zijn duimpje en ook 

was hij een goede botanicus, die vooral ge-
interesseerd was in de inheemse orchidee-
en, waarvan hij een aantal populaties ge-
durende een lange reeks van jaren volgde. 
Zijn interesse was ook gericht op de variatie 
aan waardplanten van de Maretak. Hij pu-
bliceerde van tijd tot tijd hierover in het Na-
tuurhistorisch Maandblad. Ook in de Reeks 
Publicaties van het Genootschap zijn uit-
voerige studies van zijn hand verschenen, 
bijvoorbeeld over de geologie en geomorfo-
logie van het Gerendal en omgeving. 
Maretak was het onderwerp van gesprek 
toen ik Werner enkele dagen vóór zijn dood 
bezocht. Ook tekende hij toen nog een 
kaartje van Crapoel en omgeving met daar-
op aangegeven de groeiplaats van een bij-
zondere waardplant voor deze halfparasiet 
die hij hier ooit had aangetroffen. Maretak 
sierde ook zijn doodskist. 
Het is moeilijk te bevatten dat Werner, die 
tot voor kort nog excursies leidde, nooit 
meer als excursieleider door Zuid-Limburg 
zal struinen. Ongetwijfeld zullen wij zijn af-
wezigheid in de toekomst als een blijvend 
gemis ervaren. Hij liet anderen delen in zijn 
kennis van zowel de levende als de dode na-
tuur. Velen hebben veel aan ‘d’r Wen’ te dan-
ken, waardoor hij zeer zeker voort zal leven 
in hoofd en hart van hen die hem hebben 
gekend.

J.H.Willems,
Bilthoven  

in memoriam 
Werner maria Felder 
(27 september 1930 – 15 december 2008)

Maandagavond 15 december 2008 overleed 
in zijn huis te Vijlen Werner Felder op de leef-
tijd van 78 jaar. Enkele dagen eerder was on-
der zeer grote belangstelling aan de Com-
missaris van de Koningin van Limburg het 
eerste exemplaar van een boek uitgereikt, 
waarin zijn biografie en die van zijn broer 
Sjeuf Felder uitvoerig worden belicht. He-
laas was Werner al dusdanig door een slo-
pende ziekte verzwakt dat hij bij deze fees-
telijke gebeurtenis op 12 december in het 
Gouvernement te Maastricht niet aanwe-
zig kon zijn. 
Werner heeft gedurende meer dan zestig 
jaar de geologie van zijn geboortestreek be-
studeerd, eerst als oprechte amateur en la-
ter beroepshalve bij de steenkoolmijnen. De 
grote verdiensten van Werner liggen voor-
al op het terrein van de Geologie en Archeo-
logie van Zuid-Limburg. Zo verrichtte hij bij-
voorbeeld veel onderzoek aan de lithostrati-
grafie van de krijtafzettingen in de Euregio 
met een revolutionaire nieuwe indeling van 
deze afzettingen als resultaat. Dankzij zijn 
opmerkzaamheid, hij vond de eerste pale-
olithische vuistbijl in löss-afzettingen, is er 
jarenlang met veel succes in de groeve Bel-
védère te Maastricht gegraven naar over-
blijfselen van onze oudste voorvaderen. De 
prehistorische vuursteenmijnen te Ryckholt 
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Het uitgeven van het Natuurhistorisch Maandblad 
wordt mede mogelijk gemaakt  door een financiële 
bijdrage van de provincie Limburg.
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●	 DINSDAG 24 FEBRUARI verzorgt de 
Mossenstudiegroep een practicum 
in het IVN-gebouw te Ransdaal. Ver-
plichte opgave bij Paul Spreuwen-
berg (tel. 045-5310661).

●	 DINSDAG 3 MAART verzorgt de Mos-
senstudiegroep een practicum in het 
IVN-gebouw te Ransdaal. Verplichte 
opgave bij Paul Spreuwenberg (tel. 
045-5310661).

●	 DONDERDAG 5 MAART houdt Gerard 
Majoor bij Kring Maastricht een le-
zing over de slakken van de Sint-Pie-
tersberg. Aanvang 20.00 uur in het 

Natuurhistorisch Museum te Maas-
tricht.

●	 ZONDAG 8 MAART verkent de Plan-
tenstudiegroep de omgeving van de 
Commanderie in St.-Pietersvoeren. 
Samenkomst om 10.00 uur NS-sta-
tion Maastricht, oostelijke ingang 
Meerssenerweg. Pierre Grooten en 
Pierre Thomas (tel. 045- 8503060) 
vertrekken om 10.30 uur vanaf de kerk 
van St.-Pietersvoeren.

●	 ZONDAG 8  MAART organiseert de 
Werkgroep Driestruik een werkdag 
bomen kappen. De werkdag begint 

om 9.00 uur bij de verzinkte poort 
aan de Driestruikweg. Vanuit Roer-
mond richting Vlodrop (N570), 500 m 
voorbij de nieuwe gevangenis de eer-
ste landweg. De dag duurt tot 13.00 
uur. Graag aanmelden bij Wouter 
Jansen (tel. 0475-326798).

●	 MAANDAG 9 MAART houdt Jacques 
Ummels voor Kring Heerlen een le-
zing over de Kerkuil. Aanvang 20.00 
uur in de zaal van Botanische Tuin, St. 
Hubertuslaan 74 te Kerkrade.

●	 DINSDAG 10 MAART verzorgt de Mos-
senstudiegroep een practicum in het 

IVN-gebouw te Ransdaal. Verplichte 
opgave bij Paul Spreuwenberg (tel. 
045-5310661).

●	 DONDERDAG 12 MAART houdt Rob 
Gubbels voor Kring Roermond een 
lezing over de vissen, de vistrappen 
en de waterkwaliteit in de Roer en de  
Rode Beek. 

●	 VRIJDAG 13 MAART organiseert de 
Studiegroep Onderaardse Kalk-
steengroeven een ledenavond in het 
Natuurhistorisch Museum Maas-
tricht. Aanvang 19.30 uur.
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Op zaterdag 28 februari 2009 organiseert het Natuurhistorisch Ge-
nootschap in Limburg de 12e editie van de Genootschapsdag in het 
Bisschoppelijk College Broekhin, Bob Bouwmanstraat 30-32 in Roer-
mond.  
De dag is voor iedereen (leden en niet-leden) gratis toegankelijk. 
Naast het bijwonen van een groot aantal interessante lezingen 
gaat het deze dag ook om het aanhalen van contacten met andere 
natuurliefhebbers en het bezoeken van de boekenmarkt. 
Het programma start om 10.00 uur (zaal open om 9.30 uur) en 
duurt tot 16.30 uur. In het ochtendprogramma worden middels kor-
te lezingen allerlei bijzonderheden uit de Limburgse natuur gepre-
senteerd, in de middag worden langere lezingen gehouden. De dag 
wordt feestelijk afgesloten door middel van een borrel.
Wegens het succes van afgelopen jaar vindt ook dit jaar weer de 
Limburgse natuurquiz plaats. De makers hebben beloofd het dit 
jaar weer spannend te maken voor iedereen met kennis van de Lim-
burgse natuur.
Hieronder vindt u een voorlopig programma. Het meest actuele 
programma van de Genootschapsdag is te vinden op de internet-
pagina van het NHGL: www.nhgl.nl onder de rubriek ‘Binnenwerk 
Buitenwerk’.

• Project Maas in beeld, resultaten van 15 jaar natuurontwikkeling 
(Maas in beeld, Gijs Kurstjens).

• Vismigratie: Van zee tot Jeker (Gerard de Laak).
• Het belang van groeven in het najaar voor vleermuizen (Zoogdie-

renstudiegroep, Renee Jansen).
• Orchideeën en hun bestuivers (Plantenstudiegroep, Jean Claes-

sen & Jacques Kleijnen).

• Het Melickerven (Harry van Buggenum).
• Het nachtvlindermonitoringproject Limburg (Nachtvlindermoni-

toringproject Guido Verschoor).
• De Boomkikker als paraplusoort (Stichting Het Limburgs Land-

schap, Henk Heijligers).
• De Limburgse Natuurquiz (Kring Heerlen, Olaf Op den Kamp & 

John Adams)
• De Ringslang (Herpetologische Studiegroep, Victor van Schaik).
• Voorkomen van de Gaffellibel in een gekanaliseerde beek (Libel-

lenstudiegroep, Rob Geraeds).
• Terugblik/ vooruitblik inventarisatieweekend 2008/2009 (NHGL, 

Olaf Op den Kamp).
• Eikelmuizen in het Savelsbos (Zoogdierenstudiegroep, Jean Creu-

wels) 
• De invloed van Wilde zwijnen op Adders (Herpetologische studie-

groep, Ton Lenders).
• De opmars van de Middelste bonte specht in Limburg (Vogelstu-

diegroep, Jan Joost Bakhuizen). 

Deelname en aanmelding
Deelname aan deze dag is voor iedere natuurliefhebber gratis. Aan-
melden is niet nodig.
Tijdens de pauzes kunt u gebruik maken van een lunch. Broodjes zijn 
te koop tijdens de lunch. Koffie en thee zijn de gehele dag verkrijg-
baar.  
Verdere informatie kunt u inwinnen op het kantoor van het Natuur-
historisch Genootschap, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond, 
tel. 0475-386470 of kantoor@nhgl.nl .
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Jongeren vinden de Nederland-
se natuur maar saai. Tieners heb-
ben niets met heidevelden, rivier-
landschappen of veenweidege-
bieden. Ze vinden hangplekken 
veel belangrijker omdat men daar 
kan chatten en socializen. Het le-
ven moet immers vooral gezel-
lig en spannend zijn. Allochtone 
jongeren hebben zo mogelijk nog 
minder met onze natuur. Voor hen 
staat het nut voorop. Ze waarderen 
het agrarisch landschap dan ook 
vele malen hoger dan de bijzonde-
re hoogwaardige natuur waar me-
nig bioloog zijn vingers bij aflikt. In 
het eerste nummer van Wagenin-
gen Update uit 2008 doet Alter-
ra onderzoeker Arjen Buijs de sug-
gestie om de Nederlandse natuur 
dan maar zodanig in te richten dat 
er voor jongeren wat te halen valt. 
Dit gaat in mijn ogen wat ver. Niet 
alleen leven we in een democrati-
sche maatschappij waarin de 50-
plussers dadelijk de overhand en 
dus de meeste zeggenschap bezit-
ten, maar opnieuw draagt men zo-
doende de jongeren de oplossing 
achter hun luie gat aan, iets waar deze egocentrische wereld niet 
echt beter van wordt. 
Op een of andere manier kan de Nederlandse jeugd niet meer ge-
biologeerd naar natuur kijken, laat staan dat ze de achterliggende 
ecologische processen kan doorgronden. Dus komt het buitenleven 
voor hen nogal eenvormig groen en grijs over. Om een kleurrijk in-
zicht te krijgen heb je dan ook inspirerende leermeesters nodig die 
de jongeren opnieuw kunnen enthousiasmeren door hen de diepe-
re samenhang van de natuurlijke elementen te laten voelen, liefst 
niet met woorden, maar proefondervindelijk. Maar leermeesters 
met een brede kennis van de natuur zijn er niet meer, enerzijds om-
dat die al decennia niet meer worden opgeleid, anderzijds omdat de 
echt breed ontwikkelde autodidacten zich schuilhouden, misschien 
ook wel zijn uitgestorven. Bij wie kunnen onze intelligente jongeren 
dan wel terecht? En in dat opzicht ben ik het met Arjen Buijs eens. De 
jeugd moet in de natuur wel iets kunnen halen, liefst enige zelfver-
antwoordelijkheid gevende natuurlijke kennis.
Jan Kluskens refereert in een artikel in de Natuurgids aan Richard 
Louv die met zijn boek “Last child in the Woods” bij veel kinderen een 
nature deficit disorder vaststelt. Jan vraagt zich af of we met het ge-
organiseerd natuurbewust maken ons doel niet voorbij schieten en 

mogelijk zelfs natuurweerstand 
kweken. Hij stelt vast dat als we 
jonge kinderen de ruimte geven, 
ze gelukkig een soort ingebouw-
de natuurverkenner hebben die, 
als we de knop gevonden hebben, 
vanzelf het kind de goede ervarin-
gen laat opdoen. En zo is het na-
tuurlijk. Met de exploratie komt de 
verwondering en met de verwon-
dering komt de nieuwsgierigheid 
en de hunker naar kennis. In wer-
kelijkheid regeert echter de angst 
voor de ruimte en daarmee de on-
wetendheid. 
Alleen met kennis als basis komen 
ook de aangeleerde vaardigheden 
tot hun recht. Dat het verband tus-
sen kennis en vaardigheden inmid-
dels bij de meeste jongeren ver-
dwenen lijkt te zijn, doet me den-
ken aan een klassieke scène uit een 
film van Bert Haanstra, waar met 
trots ‘unieke’ opnamen worden 
gepresenteerd die tonen hoe een 
chimpansee met een stokje in een 
mierennest zit te peuren om het 
stokje vervolgens met een vloei-
ende beweging in zijn mond af te 

strijken. Hoe hoog steekt deze vaardigheid uit boven het gejongleer 
met mobieltjes, waarbij je gezien het middel een hoog communica-
tieniveau zou verwachten, maar waarbij het meestal gaat om niets. 
Waar het voor de aap handelt om een primaire levensbehoefte, zou 
je bij de moderne tiener toch ook mogen veronderstellen dat hun 
gedrag evolutionair bijdraagt tot een verdere ontplooiing van het 
menselijke brein of een hoger ontwikkelde populatiestandaard.
De vraag is dus hoe effectief vaardig we daadwerkelijk zijn ingesteld 
en hoe zeer we gaande het proces onze kennis hebben verwaar-
loosd. Er zijn veel scenario’s die leiden naar de Apocalyps. In het boek 
“Exit Mundi” van Maarten Keulemans is het geboorteverval of de 
baby bust een niet uit te sluiten optie. Hoe saai moet het voor de tie-
ner en zijn vriendjes worden in het jaar 2300 als de voorspellingen 
van gezaghebbende demografen uitkomen en de wereldbevolking 
door daling van het geboortecijfer wordt gedecimeerd tot 2,3 mil-
jard mensen. In deze optie zullen er over twee millennia nog maar 
anderhalf miljoen Belgen en tweeëneenhalf miljoen Nederlanders 
zijn. Niks meer te socializen of te hangen en wie moeten ze dan nog 
bellen? Dan hebben we hopelijk wel weer ruimte voor enige natuur.

A. LENDERS
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 21  Weidevergeet-mij-nietje blijkt Beemdvergeet-mij-nietje
Myosotis scorpioides subsp. nemorosa nog steeds in Zuid-Limburg
E. Weeda
Bij een vegetatiekundige inventarisatie van Zuid-Limburgse hellingmoerassen in 2007 
en 2008 werd in drie terreinen Weidevergeet-mij-nietje aangetroffen. De drie recen-
te waarnemingen van dit vergeet-mij-nietje zijn alle drie gedaan in beemden. Beem-
den vormen een vergeten biotoop. Een typische exponent van deze biotoop vormt deze 
plant, waarvoor de naam Beemdvergeet-mij-nietje wordt aanbevolen. 

 29  Het ontstaan van graften
Lessen uit een ontwikkelingsland met niet-gemechaniseerde landbouwtechnieken
J. Nyssen
Naar aanleiding van een recent artikel in het Natuurhistorisch Maandblad over het ont-
staan van graften, wordt in dit artikel gesteld dat bij geomorfologen en bodemkundi-
gen er niet de minste twijfel over bestaat dat graften ontstaan zijn ten gevolge van be-
werkingserosie en bodemerosie door water. In dit artikel wordt gekeken naar het ont-
wikkelingsland Ethiopië. De situatie in dit land kan licht werpen op het ontstaan van 
graften in Zuid-Limburg.

 32  Indicaties voor voortplanting van de Zeeprik in Nederland
N. van Kessel, M. Dorenbosch, B. Crombaghs & R. Gubbels
In 2006 en 2007 werden in de benedenloop van de Roer en de Hambeek larven en recent 
gemetamorfoseerde exemplaren van de Zeeprik aangetroffen. Tot op heden zijn geen 
waarnemingen van larven uit Nederland bekend. De vondst is een sterke aanwijzing 
voor voortplanting van de Zeeprik in het Nederlandse deel van de Roer. De recente waar-
neming van een net gemetamorfoseerde Zeeprik in de Niers versterkt het vermoeden 
van voortplanting van de soort in het Maasdal.

 37  Mededeling
Tuimelaars in een zoetwateraquarium

 38  Boekbespreking

 39  Onder de aandacht

 39  Binnenwerk Buitenwerk

 40  Colofon
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