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 209 De Ingekorven vleermuizen van Midden-Limburg
W. Vergoossen, L. Verheggen, J.  Regelink, T. van der Meij & J. Dekker
In Limburg zijn van de Ingekorven vleermuis alleen kraamverblijfplaatsen bekend uit 
Echt en Gulpen. Uit onderzoek naar de aantalsontwikkeling en het ruimtelijk gedrag 
van deze soort in kraamverblijven bij Echt blijkt dat het aantal individuen in de kraamko-
lonies sterk is toegenomen, maar erg gevoelig is voor verstoringsbronnen als Kerkuil en 
Steenmarter. Hiernaast blijken de vleermuizen sterk afhankelijk van de aanwezigheid 
van stallen waarin vee op stro staat als foerageergelegenheid en van oude lanen als rou-
tes om veilig bij de foerageergebieden te komen.

 215 De slakkenfauna van de Sint-Pietersberg
Deel 1. Een herinventarisatie
J. Lever, A. de Groot, B. Lever & G. Majoor
Met het uiteindelijke doel de invloed van ingrepen en beheer op de slakkenfauna
van de Sint-Pietersberg te monitoren werd in 2005 en 2006 een uitgebreide inventari-
satie uitgevoerd. Om eveneens een vergelijking te kunnen maken met eerder onderzoek 
naar slakken in dit gebied zijn zoveel mogelijk dezelfde plekken bezocht. In dit eerste 
deel wordt voornamelijk ingegaan op de gevonden slakkensoorten. Hieruit blijkt dat 
sinds de inventarisaties in de vijftiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw geen sprake 
is van een grote achteruitgang van de molluskenfauna van de Sint-Pietersberg.

 222 Bolletjeskers, niet zomaar een nieuwkomer in het Heuvelland
N. Harle & J. Schaminée
In 2008 werd in het Savelsbos een aantal planten van Bolletjeskers gevonden. Een jaar 
later bleek deze soort zich hier verder uitgebreid te hebben. Gezien de standplaats, lijkt 
de conclusie gerechtvaardigd dat het om een spontane vestiging van deze soort gaat. In 
dit artikel wordt nader ingegaan op deze vondst en haar plantensociologische positie 
binnen de bossen van Europa.
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Overwinterende Tafeleenden langs de

Limburgse Maas: opkomst en neergang?

Het is in de winter een volstrekt gangbaar beeld: 

een groepje Tafeleenden dobberend op een plas

in het Maasdal. Met de Kuifeend is dit de talrijkste

bij ons overwinterende duikeend. Lange tijd was

de Tafeleend de meest algemene van beide

eenden, maar inmiddels zijn de rollen omgedraaid. 

Hieronder wordt samengevat hoe het deze soort, 

waarvoor Limburg van internationaal belang is,

bij ons vergaat.

Materiaal en methode

Basis voor dit artikel vormen de watervogeltellingen 

zoals deze vanaf midden jaren zeventig maandelijks 

plaatsvinden tussen september en april in het Maasdal 

(van Noorden, 1992; Hustings et al., 2006). De tel-

lingen, aanvankelijk gecoördineerd door het Rijks-

instituut voor Natuurbeheer (en opvolgers), maar 

sinds 1992 door SOVON, kennen een hoge mate 

Fred Hustings & Nicole Reneerkens

van volledigheid, al zijn er altijd wel enkele (meestal 

minder belangrijke) telgebieden die uitvallen. Dit 

wordt gecompenseerd door een (geautomatiseerde) 

schatting te maken van de aantallen in het niet-getelde 

gebied. Hierbij wordt rekening gehouden met eerdere 

tellingen in het uitgevallen gebied en het aantals-

verloop in vergelijkbare gebieden. Meer informatie 

over de landelijke watervogeltellingen, inclusief 

statistische bewerking van de telgegevens, is te vinden 

in de SOVON-rapporten (meest recente: van Roomen 

et al., 2006, 2007; Hustings et al., 2008). 

Om differentiatie aan te brengen in de ontwikke-

lingen binnen het Maasdal, wordt de tegenwoordig 

gangbare ecologische indeling gevolgd (figuur 1). 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 

Kalkmaas (van Belgische grens bij Eijsden tot Maas-

tricht), de Grensmaas (de ‘ongetemde’ rivier tussen 

Borgharen en Stevensweert), de Midden-Limburgse 

Maasplassen (het complex van grindgaten en de aan-

grenzende rivier tussen Stevensweert en Swalmen; 

verder Maasplassen genoemd) en de Gestuwde Maas 

(tussen Swalmen en de provinciegrens bij Mook). 

Bij de Maasplassen worden de Belgische en Neder-

landse delen samengenomen. De vogels maken 

immers geen onderscheid en pendelen vrijelijk van 

de ene naar de andere kant.

Om trends te beschrijven worden seizoensgemiddel-

den gebruikt, ofwel het totaal aantal in een seizoen 

waargenomen vogels (inclusief bijschattingen) 

gedeeld door 12. 

Huidige situatie, 2004-2008

De Tafeleend is in Limburg een klassieke overwin-

teraar, waarvan de aantallen pas aan het eind van de 

herfst sterk toenemen. De piek ligt vrijwel altijd in 

januari, een enkele maal in december, wanneer ge-

middeld 3200 Tafeleenden in het Maasdal aanwezig 

zijn. In maart is het merendeel weer vertrokken. Met 

dit seizoenspatroon onderscheidt Limburg zich van 

het landelijke beeld. Op Nederlandse schaal is de 

Tafeleend het talrijkst in oktober en november. De 

aantallen in januari zijn gemiddeld bijna eenderde 

lager dan die in het najaar (Hustings et al., 2008). 

Het Limburgse seizoenspatroon komt echter volledig 

overeen met dat in het aangrenzende Rijnland in 

Duitsland (Wink et al., 2005).

De verspreiding over het Maasdal is niet gelijkmatig. 

De Maasplassen vangen gemiddeld bijna tweederde 

(62%) van de overwinteraars op. De rest zoekt zijn 

heil langs de Grensmaas (13%), Kalkmaas (8%) 

en Gestuwde Maas (17%). Het grote belang van de 

Maasplassen is verklaarbaar uit de oppervlakte grind-

gaten aldaar (1600 ha open water aan Nederlandse 

zijde, 400 ha aan Belgische zijde). Opmerkelijker 

is dat ook de Kalkmaas, het verreweg kleinste 

riviertraject, relatief belangrijk voor Tafeleenden 

is. Dit komt vrijwel geheel op conto van de plas bij 

Oost-Maarland, die sinds zijn ontstaan begin jaren 

zeventig steeds in trek was bij Tafeleenden.

De meeste Tafeleenden verblijven op de grindgaten. 

Deze plassen fungeren overdag als rustplaats, maar 

ook om te foerageren, veelal op Driehoeksmosselen. 

Op de Maas zelf worden overdag maar weinig 

Tafeleenden gezien, perioden met strenge vorst 

daargelaten. De rivier wordt ’s nachts echter volop 

bezocht door foeragerende vogels, die op deze 

manier hinderlijk kleptoparasitisme van meeuwen 

en overlast door passerende boten vermijden. Een 

deel van de plassen is trouwens zo diep dat de 
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Figuur 1. Ecologische indeling van het Maasdal.

Tafeleenden, Eijsder Beemden, 11 januari 2009 (K. Lemmens)

duikcapaciteit van Tafeleenden overschreden wordt 

(Dirksen & Boudewijn, 1996). 

Buiten het Maasdal vertoeven enkele tientallen tot 

hooguit een honderdtal vogels elders in Limburg, met 

name op kanalen (Julianakanaal, Zuid-Willemsvaart, 

Kanaal Wessem-Nederweert; vooral op verbredin-

gen) en, zolang de vorst niet invalt, op vennen in 

het Peelgebied en plassen elders.
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Figuur 1. Ecologische indeling van het Maasdal.
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Gemengd broedgeval Spotvogel x Orpheus-
spotvogel en het voorkomen van de
Orpheusspotvogel in Limburg tot 2009
Boena van Noorden & Ruud van Dongen

Het is alweer 15 jaar geleden dat in dit tijdschrift
de eerste Limburgse waarneming van de Orpheus-
spotvogel Hippolais polyglotta werd gemeld
(Schepers, 1994). In 1996 waren er drie gevallen, 
waaronder een broedgeval. Dit gaf aanleiding om 
licht euforisch te schrijven over de opmars van deze 
soort in Limburg (Ellenbroek, 1997). In de periode 
daarna bleef een echte doorbraak echter uit. Het 
aantal vastgestelde gevallen fluctueerde van jaar 
tot jaar sterk, met pas in de laatste vier jaren een 
duidelijke toename. In het kader van een door 
de Universiteit van Trier gestart onderzoek naar 
de uitbreiding van de Orpheusspotvogel werd in 
2009 extra aandacht aan deze soort geschonken. 
Zo werden dit jaar enkele adulte vogels gevangen 
voor het verkrijgen van DNA-materiaal. Tijdens de 

zoektocht werd een broedgeval vast-gesteld van 
een gemengd paar Spotvogel Hippolais icterina met 
Orpheusspotvogel. In deze bijdrage wordt dit geval 
beschreven, komt de toename in Nederland en in 
het bijzonder in Limburg aan bod en worden tips 
gegeven voor een succesvolle inventarisatie.

Gemengd broedgeval op de voet 
gevolgd

Op 14 juni 2009 ontdekte John Wouters een zingende 
Orpheusspotvogel bij Cottessen ten zuidoosten van 
Epen in een terrein van Stichting Het Limburgs 
Landschap. Enkele dagen daarna (18 juni) bleek 
de vogel nog steeds aanwezig te zijn. Dit keer 
echter nauwelijks zingend, maar wel regelmatig 

Foto 1. Orpheusspotvogel, Vrakelberg, 8 juni 2009 (R. van Dongen)

L i m b u r g s e  V o g e l s  2 0 0 9  k o m t  e r  a a n !

In de nieuwste uitgave van de 19e jaargang van het blad Limburgse 
Vogels wordt uitgebreid aandacht besteed aan de broedende Or-
pheusspotvogel in Limburg en de vondst van een hybride paar tus-
sen de Spotvogel en de Orpheusspotvogel. Heeft de Sprinkhaanzan-
ger van de Meinweg nu voorkeur voor natte of droge heide? Over-
trekkende roofvogels zorgden in 2008 niet alleen voor spannende 
soorten, zoals Arendbuizerd en Slangenarend, maar er kwamen ook 
indrukwekkende aantallen van onder andere Wespendief over. Hoe 
belangrijk is Limburg voor overwinterende Tafeleenden en het Peel-
gebied voor Grote Zilverreigers? De alom bekende Houtduif veroor-
zaakte tijdens de najaarstrek voor een spektakel boven De Hamert. 
In kortere artikelen worden Zwarte Wouw, Kwartelkoning, Gras-
zanger, Woudaap, Grauwe Klauwier, Bladkoning, Notenkraker, 
Koereiger en Poelsnip besproken. Sommige ervan als (nieuwe) 
Limburgse broedvogel, sommige als onverwachte vondsten tij-
dens de voor- of najaarstrek. Het Roode Beekdal bij Brunssum 

staat garant voor een aantal bijzondere waarnemingen.
De jaarlijks terugkerende beschrijving van de zeldzame broedvo-
gels in Limburg ontbreekt net zo min als een ruime keuze uit het 
Vogelarchief Limburg van 2008. Misschien wordt het nieuwe over-
zicht van de voorjaarsfenologie in de toekomst  een vaste rubriek. 
Een zestal Limburgse fotografen tonen hun mooiste foto van 2009.
Deze nieuwe editie van Limburgse Vogels wordt gepresenteerd op 
vrijdag 20 november 2009 tijdens de bijeenkomst van de Vogelstu-
diegroep in zaal De Ster, Raadhuisstraat 13, 6042 JK Roermond. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur.

Bestellen
Het tijdschrift is te bestellen door € 11,00 over te maken op ING-re-
kening 1134234 ten name van het Natuurhistorisch Genootschap in 
Limburg onder vermelding van Limburgse Vogels 2009.  Niet-leden 
betalen € 13,50. Beide prijzen zijn inclusief verzendkosten.

Volgens de Telegraaf van 29 
juli 2009 blijkt uit Fins on-
derzoek dat vrouwen steeds 
mooier worden. Ook hun 
dochters worden steeds 
aantrekkelijker. Mooie vrou-
wen krijgen bovendien 16% 
meer kinderen, vooral meis-
jes. Mannen daarentegen 
gaan er steeds minder goed 
uitzien. Deze conclusies zijn 
volgens de krant gebaseerd 
op Amerikaanse gegevens 
waarbij gedurende 40 jaar 
1.244 vrouwen en 997 man-
nen werden gevolgd.
Dat Markus Jokela van de 
Universiteit van Helsinki niet onverdeeld gelukkig is met deze inter-
pretatie van zijn onderzoek is duidelijk. Hij tracht op zijn blog nog 
enig tegenwicht te geven aan de boulevardpers, maar zoals u zult 
begrijpen is dat een hopeloze strijd, vooral omdat de nieuwswaarde 
daarvan nihil is (geen mens wil de nuances weten). Maar nog stui-
tender is dat de gemiddelde journalist niet het niveau heeft (maar 
dat wel pretendeert te hebben) om een wetenschappelijke publica-
tie te kunnen lezen, laat staan te interpreteren.
Laten we de zaak eens analyseren. Markus Jokela correleert de ei-
genschap aantrekkelijkheid aan vruchtbaarheid en daarmee aan 
voortplantingssucces. Maar hij geeft tevens aan dat geen sprake 
kan zijn van genetische fixatie, omdat de tijdspanne van zijn onder-
zoek daarvoor veel te kort is. De associatie tussen attractiviteit en 
fertiliteit geldt bovendien voor zowel mannen als vrouwen, aan-
trekkelijke vrouwen baren niet significant meer meisjes dan jon-
gens en een afname van de attractiviteit van mannen was al hele-
maal niet aanwezig.
Jokela betrok vooral de gezichtskenmerken in zijn studie. Mogelijk 
heeft hij zich bij vrouwen gebaseerd op de klassieke zeven schoon-
heden: blauwe ogen met bruin haar of bruine ogen met blond haar, 
lange en gekrulde wimpers, moedervlekje links of rechts boven de 
lip, spleetje tussen de tanden, sproeten rond en op de neus, kuiltjes 
in de kin of wangen en amandelvormige ogen. Maar deze bepalen 
uiteraard niet alleen de attractiviteit van een vrouw. Wat te denken 
van de mooie volle lippen bij veel West-Afrikaanse volkeren, lange 
benen (het blonde Zweedse ideaal), stevige borsten-smalle taille-
brede heupen (het Amerikaanse 90-60-90 criterium), kleine voeten 
(de Japanse variant) of een lange slanke hals, zoals die bijvoorbeeld 
extreem wordt nagestreefd bij bepaalde volkeren in Zuidoost-Azië. 
En wat zijn de vergelijkbare criteria voor mannen?

Het is al lang bekend dat een 
mooie vrouw niet hoeft te 
vallen op een mooie man. 
Voor mannen is schoonheid 
belangrijk, vrouwen vinden 
een goede baan of rijkdom 
echter veel essentiëler. Een 
vrouw wil dat een man goed 
voor haar en haar nakome-
lingen zorgt. En dan is geld 
belangrijk. Als antwoord op 
deze bekende natuurlijke se-
lectie gaf Alfred Russel Walla-
ce al in de negentiende eeuw 
een vooruitstrevende reactie. 
Hoewel Wallace een enorme 
fascinatie kon opbrengen 

voor de kleurenpracht bij dieren, weigerde hij de hier door Darwin 
aan verbonden verklaring van seksuele selectie door de vrouwelijke 
partnerkeuze te accepteren. Wel omarmde hij die verklaring bij de 
mens. Als redding voor deze soort zag hij dan ook de emancipatie 
van de vrouw. In een gemeenschap met grote materiële en finan-
ciële gelijkheid tussen de seksen zouden vrouwen niet meer hoe-
ven te kiezen voor rijke, vaak fysiek en psychisch gekneusde, man-
nen (het Sarkozy- of Berlusconi-type), maar zouden ze weer kunnen 
gaan voor de mannen met een hoge fitness, wat ongetwijfeld gun-
stig zou zijn voor de instandhouding van de soort.
Lange wimpers, een van de genoemde zeven schoonheden van een 
vrouw, blijkt te zijn gekoppeld aan etniciteit. Datzelfde geldt uiter-
aard voor amandelvormige ogen, lange benen, oog- en haarkleur 
en daarmee ligt enige genetische schoonheidsbinding toch voor 
de hand. Wat mensen tegenwoordig niet mooi vinden, maar helaas 
voor de schoonheidsfanaten toch erfelijk bepaald, is lichaamsbeha-
ring. Dan heb ik het vooral over plekken waar dat niet in de beeldvor-
ming van het schoonheidsideaal past. Overmatige haargroei als bij 
Julia Pastrana, ’s werelds beroemdste kermisattractie als behaarde 
vrouw, was een gevolg van een genetische afwijking, dat is onlangs 
door Chinees onderzoek vastgesteld. Ik kan me echter indenken dat 
de eerste mannelijke Homo erectus wel op haar gevallen zou kun-
nen zijn. Zo is alles een kwestie van smaak en is het mooi zijn vooral 
gekoppeld aan de tijdsgeest. Niets nieuws onder de zon dus.
Bovendien, waar maken we ons druk om? We hebben toch al van die 
langwimperige, bruinogige wezens met vlekken in het gezicht, vol-
le lippen, kuiltjes in de wangen, een lange slanke hals en idem dito 
benen?

A. LENDERS
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De Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) [figuur 1] 

komt voor in Europa, Azië en Noord-Afrika. In Europa heeft ze 

als noordelijkste verspreidingsgrens de lijn Zuid-Nederland, 

Zuid-Polen. In Nederland komt de soort voor in de provincies 

Limburg en Noord-Brabant, met het zwaartepunt in Limburg. 

Kraamverblijfplaatsen zijn alleen bekend van Limburg bij 

Echt (Vergoossen, 1992; Verheggen, 2001) en een kleine groep 

bij Gulpen (Kranstauber & Janssen, 2006). In dit artikel worden 

de aantalsontwikkelingen en het ruimtelijk gedrag van de 

dieren in de kraamverblijven bij Echt besproken.

verspreiding

De verspreiding van de Ingekorven vleermuis in de zomer is beperkt 
tot de bekende kraamverblijfplaatsen en verblijfplaatsen van soli-
taire vleermuizen. De kennis van het verspreidingsgebied van man-
nelijke dieren in de zomer is anekdotisch. In het najaar zijn veel die-
ren te vinden in de omgeving van onderaardse kalksteengroeven 
(Janssen et al., 2008). Ze 
overwinteren in onder-
aardse kalksteengroe-
ven in Zuid-Limburg en 
een enkele keer in bun-
kers in Midden-Lim-
burg (Verboom, 2006). 
De populaties in Lim-
burg vormen mogelijk 
een metapopulatie met 
populaties in België en 
Duitsland die zich vlak-
bij de Nederlandse grens 
bevinden (zoals Sint-Pie-
ters Voeren, Moelingen 
en Wassenberg).

In Nederland kent de Ingekorven vleermuis dus een beperkte ver-
spreiding en is niet talrijk: de Ingekorven vleermuis is daarom als 
‘kwetsbaar’ opgenomen in het Basisrapport Rode lijst (ZoogdierVer-
eniging VZZ, 2007). Wel nemen volgens de tellingen van overwinte-
rende dieren de aantallen in Nederland weer toe. De aantallen lijken 
weer op hetzelfde niveau te liggen als in de jaren veertig en vijftig 
van de vorige eeuw [figuur 2]. 

tellingen zomerverblijfplaatsen

De twee grote Nederlandse kraamverblijfplaatsen zijn gevestigd in 
kloostergebouwen: de Cisterciënzerabdij Lilbosch en het voormalig 
Klooster Mariahoop, waarin nu het European Danda Retraitecentrum 
gevestigd is. De kraamverblijfplaats in Lilbosch werd ontdekt in 1983 
(Vergoossen, 1992), die in Mariahoop in 2000 (Verheggen, 2001).
Sinds de ontdekking van de kraamgroep in 1983 zijn de zolders van 
het hoofdcomplex Lilbosch jaarlijks bezocht. Tot 1994 gebeurde dit 
gemiddeld twee keer per seizoen (spreiding één tot vier bezoeken), 
waarbij naast de aantallen vleermuizen ook op beperkte schaal eco-
logische gegevens werden verzameld. Vervolgens werd het complex  
tot 2008 slechts één keer per seizoen in juli bezocht, nu uitsluitend 
gericht op monitoring. Met de paters is vanaf het eerste begin afge-
sproken dat buitenstaanders tijdens het seizoen geen toegang krij-

De Ingekorven vleermuizen van Midden-Limburg 
W. Vergoossen, Hattem 89, 6041 SG Roermond
L.S.G.M. Verheggen, Lijsterbeslaan 22, 6241 AN Bunde
J. R. Regelink, Regelink Ecologisch onderzoek, Heuvenseweg 13, 6991 JE Rheden
T. van der Meij, Centraal Bureau voor de Statistiek, Postbus 24500, 2490 HA Den Haag
J.J. A. Dekker, Zoogdiervereniging, Oude kraan 8, 6811 LJ Arnhem

Figuur 1
De Ingekorven vleermuis 
(Myotis emarginatus)
(Foto: Paul van Hoof). 
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gen tot de kerkzolder met de kraamgroep. In de seizoenen 1983-2004 
beperkte de controle zich tot de ruim 210 m lange zolderruimte van 
het hoofdcomplex (Vergoossen, 1992). In 1985, 1990 en 1995 zijn bo-
vendien alle overige zolders van bijgebouwen op het kloosterterrein 
afgezocht. Deze aanvullende controles bevestigden het beeld dat de 
kraamgroep zich structureel op de zolders van het hoofdcomplex be-
vond. Vanaf seizoen 2005 zijn de op ongeveer 60 m afstand gelegen 
zolders boven de bakkerij aan de tellingen toegevoegd. In de jaren 
1983 tot 1990 vond de telling, om diverse redenen, soms plaats met 
twee personen, van 1991 tot 2008 uitsluitend door W. Vergoossen. 
Het tellen gebeurde door in rustig tempo alle zolders van het hoofd-
complex af te lopen en alle potentiële hangplaatsen met een zak-
lamp af te zoeken.  Op de kerkzolder met de kraamgroep gebeur-
de dit om verstoring maximaal te voorkomen met afgeschermd 
licht. Kleine groepen zijn individueel geteld, grotere clusters door 
groepjes van 10 af te passen. Een volledige telling van het hoofd-
complex duurde maximaal 30 minuten, waarvan hooguit vijf mi-
nuten bij de kraamgroep op de kerkzolder is doorgebracht. Deze 
werkwijze beperkte enerzijds de mogelijkheden om onder andere 

exacte aantallen juveniele dieren of ande-
re wetenswaardigheden te vergaren, maar 
garandeerde anderzijds een absoluut mi-
nimale verstoring van de aanwezige vleer-
muizen. Dit laatste heeft gedurende het 
hele onderzoek de hoogste prioriteit gekre-

gen, desnoods ten koste van een exacte telling.
Het klooster in Mariahoop is sinds haar ontdekking in 2000 jaarlijks 
gecontroleerd. De eerste telling vond plaats in 2001, aangezien de 
ontdekking in het najaar van 2000 plaatsvond aan de hand van de 
vondst van mest en een dood dier. De tellingen worden uitgevoerd 
door L. Verheggen samen met de beheerder. De zolder strekt zich uit 
over een lengte van circa 100 m. Jaarlijks worden één of twee tellingen 
uitgevoerd, de eerste eind mei,  begin juni wanneer nog geen jongen 
geboren zijn en de kraamgroep op volle sterkte is en de tweede on-
geveer een maand later wanneer de jongen geboren zijn. De tellin-
gen worden uitgevoerd door het aantal dieren op de hangplaats te 
tellen met behulp van een zaklamp en een verrekijker. Het aantal uit-
vliegende dieren tellen bleek niet mogelijk, omdat de dieren laat uit-
vliegen en daardoor niet goed zichtbaar meer zijn.

abdij lilbosch 

Omdat in de beginjaren in Lilbosch meerdere tellingen per jaar wer-
den gedaan, is er een beeld ontstaan van het 
aantalsverloop van de kraamgroep door het 
jaar heen [figuur 3]. De dieren verlaten de 
overwinteringlocaties in de mergelgroeven 
vanaf eind april (persoonlijke mededeling 
J.Regelink), en lijken pas in mei aan te ko-

Figuur 2
Gemiddelde (+ standaardfout) van het aan-
tal overwinterende Ingekorven vleermuizen 
(Myotis emarginatus) per groeve, in de groeven 
Vallenberg, Hel, Cannerberg, Voogdijgesticht en 
de Schenk-, Klooster-, Raven-, Leraars-, Geulhemer-, 
Koepel-, Gemeente-, Fluwelengroeve, in de 
periode 1943-2007. Bron: Voute et al., (1980), 
aangevuld met gegevens uit de databank van de 
Zoogdiervereniging. In telseizoen 1949 zijn geen 
tellingen uitgevoerd. Niet alle groeven werden elk 
jaar geteld.

Figuur 3
Het aantal getelde Ingekorven vleermuizen 
(Myotis emarginatus) per maand, in de periode 
1983-2007. De dikke lijnen zijn gemiddelden, de uit-
einden van de balken geven de spreiding in aantal-
len (zogenaamde kwartielen), en de dunne lijntjes  
zijn de minimale en maximale telling die ooit in die 
maand gedaan werd. Samen verdelen deze waar-
den de tellingen per maand in vier gelijke delen, 
waarin elk 25% van de waarnemingen liggen.
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men. De grootste aantallen zijn aanwe-
zig in juli: dan zijn de volwassen dieren 
aanwezig en zijn de jongen geboren. Wel 
is het zo dat met name in de laatste tien 
jaar, de periode dat de kraamgroep gro-
ter is geworden, de tellingen meestal in 
juli werden gedaan en minder vaak in an-
dere maanden, waardoor de piek waar-
schijnlijk minder geprononceerd is dan 
hier gesuggereerd wordt. 
Uit de tellingen blijkt dat het aantal ver-
blijvende individuen in de loop der jaren 
een sterke toename vertoont, maar dat 
er ook jaren zijn met behoorlijke dalen. 
De redenen waardoor de aantallen afna-
men of slechts zeer beperkt stegen kunnen worden gezocht in de 
aanwezigheid van Kerkuilen (Tyto alba), Steenmarters (Martes foi-
na), de aanwezigheid van een nieuwe verblijfplaats en een hittegolf 
[figuur 4].
In 1994 en 1995 bewoonde tevens een Kerkuil de kerkzolder. Tijdens 
de bezoeken in deze jaren bleken de Ingekorven vleermuizen onrus-
tig en extreem gevoelig voor verstoring. De aanvankelijke vrees dat 
de Kerkuil de kraamgroep predeerde bleek uiteindelijk ongegrond. 
In enkele honderden uitgeplozen braakballen is geen enkele vleer-
muis aangetroffen. Vermoedelijk zijn de dieren in beide jaren uitge-
weken naar een op dat moment onbekende ruimte. 
Vanaf het seizoen 1999 is er door zowel de teller als door de paters 
zeer veel activiteit van Steenmarters op alle zolders van het hoofd-
complex geconstateerd. Het stagnerende aantal dieren in 2000 en 
2001 is hier vermoedelijk aan gerelateerd. Hoewel onduidelijk is of 
de Steenmarter ook daadwerkelijk Ingekorven vleermuizen doodde, 
is het goed mogelijk dat verstoring door het dier al een verplaatsing 
van een deel van de kraamgroep naar Mariahoop of naar de bakke-
rij veroorzaakte. Tijdens een overleg in het najaar van 2004 meldde 
een medewerker van het klooster dat 
er boven de bakkerij veel vleermuizen 
zaten. Bij controles in 2005-2007 ging 
het om respectievelijk 690, 570 en 660 
Ingekorven vleermuizen. Navraag leer-
de dat een vergelijkbare groep hier al in 
2003 en 2004, en mogelijk zelfs eerder, 
aanwezig was. De in 2005 aangetrof-
fen hoeveelheid keutels wijst eveneens 
op een meerjarig verblijf. Ook deze ver-

plaatsing is wellicht te relateren aan de eerder genoemde versto-
ring door Steenmarters vanaf 1999 op de hoofdzolders. 
In 2006 is de kraamverblijfplaats vanwege een aanhoudende hitte-
golf pas op 1 augustus gecontroleerd. Er bleken zich toen geen (aan 
de vachtkleur herkenbare) juveniele Ingekorven vleermuizen in de 
groep te bevinden. Wellicht heeft de aanwas van 2006 de extreme 
temperaturen op de zolders niet overleefd. 

mariahoop

De kraamverblijfplaats in Mariahoop is pas vrij recent ontdekt. De 
kraamverblijfplaats zit er echter al minstens vanaf 1990 volgens 
anekdotische getuigenissen van de oude beheerder en de beheer-
ders van de naast het klooster gelegen kerk van de Roomskatholie-
ke parochie Moeder der Heilige Hoop in Mariahoop. Deze kerk her-
bergt een van de grootste kraamgroepen in Nederland van de Grijze 
grootoorvleermuis (Plecotus austriacus) (heiJligers et al., 2008), maar 
Ingekorven vleermuizen verblijven hier niet. 
De kraamverblijfplaats bevindt zich in het westelijk L-vormige deel 

Figuur 4
Het aantal getelde Ingekorven vleermuizen 
(Myotis emarginatus) in Lilbosch en Mariahoop.

Figuur 5
Geïndexeerde tellingen van Lilbosch, Mariahoop 
en de in de Limburgse groeven overwinterende 
Ingekorven vleermuizen tot 2007 (Myotis emar-
ginatus). Bron index wintertellingen: Netwerk 
Ecologische Monitoring (Zoogdiervereniging en 
Centraal Buro voor Statistiek). 
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van de zolder. Het betreft een gedeelte dat van de hoofdzolder is af-
gesloten door een in 2006 voor brandveiligheid aangebrachte deur. 
Het direct aan dit deel gelegen gedeelte van de hoofdzolder wordt 
ook gebruikt, maar het gaat hierbij om kleine aantallen vleermui-
zen. De hoofdzolder verbindt twee zijzolders die ieder via een trap 
toegang geven tot de eronder gelegen leefruimte van de klooster-
bewoners. In het oostelijk deel wordt incidenteel een solitaire Inge-
korven vleermuis of Grijze grootoorvleermuis waargenomen. 
Het kloostercomplex wordt niet permanent bewoond, maar is in 
gebruik als seminarruimte waar periodiek groepen mensen verblij-
ven. De bewoners hebben vrij toegang tot de zolderruimte en ook 
de hoofdverblijfplaats is vrij toegankelijk. In de leefruimte van de 
kraamgroep worden in afgescheiden hokken meubilair en derge-
lijke opgeslagen. Deze toepassing is in de loop van de jaren toege-
nomen, er lijkt binnen niet al te lange termijn een moment aan te 
breken waarop verder gebruik tijdens de kraamtijd niet meer toe-
gestaan kan worden om verdere verstoring van de Ingekorven vleer-
muizen te voorkomen. 
De Ingekorven vleermuizen hangen verdeeld over één tot twee clus-
ters op de hoofdhangplaats. Hoe de dieren vanuit de centrale ver-
blijfplaats de naastgelegen hoofdzolder bereiken is niet bekend. 
Het uitvlieggat  bevindt zich vlakbij de vloer waar de dieren onder de 
dakrand, op verschillende plekken uitvliegen. Daarnaast maakt de 
groep gebruik van een rond open raam dat is afgesloten voor duiven 
en Kauwen (Corvus monedula) met een houten plank waarin een in-
vliegopening is aangebracht.
Op de zolder is geen bewoning van Steenmarter of Zwarte rat-

ten (Rattus rattus) geconstateerd. Er wor-
den zelden dode dieren aangetroffen. Een 
Kerkuil is evenmin op de zolder aangetrof-
fen. Van verstoring van deze orde is daar-
om hier geen sprake.
De groep laat zich goed tellen met be-
hulp van een zaklamp en een verrekijker. 
De aantallen laten een sterke toename 
zien, met het hoogst vastgestelde aantal 
van 160 volwassen vrouwtjes en een der-
tigtal juveniele dieren in 2008. De jongen 
worden half juni geboren. Juvenielen zijn 
goed te onderscheiden van de adulten, 
maar de reproductie is niet goed te vol-

gen, omdat de kraamgroep niet altijd op het juiste moment geteld 
wordt. De indruk bestaat dat deze sterk kan variëren van jaar tot 
jaar, waarbij 2006 en 2007 aangemerkt kunnen worden als slechte 
reproductiejaren met een laag aandeel jongen (minder dan 15%). 
De aantalsontwikkeling kan niet alleen verklaard worden uit de 
natuurlijke aanwas van deze groep. Het is daarom aannemelijk 
dat uitwisseling plaatsvindt van individuen en dat de groep in con-
tact staat met de kraamgroep in Lilbosch, en mogelijk met nog an-
dere al dan niet bekende kraamgroepen in het nabije buitenland. 

populatieontwikkelingen in zomer en winter

De populatieontwikkeling van de Ingekorven vleermuis wordt al 
een flink aantal jaren berekend op basis van de tellingen in de over-
winteringsverblijven (stuurgroep mnc, 2009). Uiteraard is het inte-
ressant om na te gaan of de populatieontwikkeling in de zomer-
verblijven gelijke tred houdt of juist afwijkt. Met de gegevens van 
Lilbosch en Mariahoop zijn daarom zomertrendberekeningen uit-
gevoerd. Net als voor de wintertellingen is hierbij gebruik gemaakt 
van het programma TRIM (Van strien & pannenkoek, 1999). Om de in-
vloed van de seizoenspiek zoveel mogelijk te vermijden zijn van de 
gegevens van Lilbosch alleen de tellingen van juli en augustus mee-
genomen (bakkerijzolder en kloosterzolder apart). Wanneer in juli 
of augustus tweemaal of vaker is geteld, is de telling genomen die 
het dichtst bij de datum van 1 augustus valt. Als niet in juli of augus-
tus is geteld, maar wel in een andere maand (in 1985 en 1992), dan 

Figuur 6
Tijdsbesteding van de gevolgde Ingekorven vleer-
muizen (Myotis emarginatus) tijdens hun gehele 
activiteitsperiode, opgedeeld in de habitats 
bomenlanen, stallen, bos, boomgaard, stedelijke 
omgeving en open veld. De vleermuizen Angelica, 
Slacker, Spargel, Maria, en Hope werden elk twee 
nachten gevolgd.
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is dat jaar als ongeteld meege-
nomen, omdat meenemen van 
dergelijke tellingen anders tot 
een onterechte dip voor dat jaar 
leiden. In TRIM worden voor der-
gelijke missende jaargegevens 
dan aantallen bijgeschat. Voor 
Mariahoop zijn de tellingen in 
juni meegenomen omdat tot en met 2007 alleen in juni is geteld. De 
getelde aantallen zijn dan wellicht lager dan in juli/augustus,  maar 
dat geldt dan voor de hele tijdreeks in Mariahoop, zodat er geen 
sprake kan zijn van de hiervoor genoemde mogelijke dip.
De zomer- en winterpopulaties ontwikkelen zich duidelijk met ge-
lijke snelheid [figuur 5]. De ‘zomerpopulatie’ op basis van de zomer-
tellingen in beide verblijven, laat een jaarlijkse toename zien met 
een factor 1,15 (p<0,01 bij een slope<1,05) . Gemiddeld genomen is 
het aantal getelde dieren in de zomer steeds 15% groter dan het jaar 
ervoor. De toename is significant. De ‘winterpopulatie’ is, op basis 
van de wintertellingen in de mergelgroeven, jaarlijks toegenomen 
met een factor 1,13 (eveneens p<0,01 bij een slope<1,05). Zomer- en 
wintercijfers zijn dus goed vergelijkbaar. Uit beide blijkt dat het 
goed gaat met de Ingekorven vleermuis in Nederland, al is het suc-
ces kwetsbaar doordat er slechts twee flinke kraamverblijfplaatsen 
in Nederland zijn.

Landschapsgebruik
Het landschapsgebruik van de in de kraamverblijfplaatsen verblij-
vende dieren is in 2007 in kaart gebracht met behulp van teleme-
trie (dekker et al., 2008). In de laatste week van mei en eerste week 
van juli van dat jaar ving een onderzoeksteam van de Zoogdierver-
eniging bij de kraamverblijfplaatsen met behulp van mistnetten 
zes vrouwelijke Ingekorven vleermuizen. Na de vangst werden de 
dieren gewogen en werden een aantal maten opgemeten. Daarna 
werd een (zeer klein) zendertje op de rug van de Ingekorven vleer-
muizen geplakt. Met behulp van richtingsgevoelige antennes en 
ontvangers zijn de dieren vervolgens elk minstens twee nachten ge-
volgd. Jachtgebieden werden vastgesteld door middel van kruispei-
lingen of het ‘omcirkelen’ van het gebied. Als er bij grotere, niet be-
treedbare bosgebieden geen nauwkeurige plaatsbepaling moge-
lijk was, werd het hele bos aangemerkt als jachtgebied. Als dieren 
langere tijd in stallen verbleven, is geprobeerd de dieren in de stal 

waar te nemen, of zijn ze te voet uitgepeild. Zo is een vrij nauwkeu-
rig beeld ontstaan hoelang een dier in een bepaald biotoop aanwe-
zig was. Na het volgen zijn de locaties ingedeeld als ‘bos’, ‘stal’, ‘laan’, 
‘boomgaard’, ‘stad’ en ‘akker/grasland’ [figuur 6]. De met huidlijm 
bevestigde zender viel na maximaal een week af.
De gezenderde dieren vlogen gemiddeld om 22.18 uur (± 0.12 SD) de 
kraamverblijfplaats uit, dit is 44 minuten na zonsondergang. Ge-
middeld waren ze om 4.46 uur (± 0.14 SD) weer terug bij de kraam-
verblijfplaats, dit is 53 minuten voor zonsopkomst. Dergelijke uit-
vlieg- en invliegtijden stelden Vergoossen (1992) al eerder vast. De 
dieren vlogen dagelijks via dezelfde routes naar vaste jachtgebie-
den en stallen [figuur 7]. De meeste dieren vlogen daarbij niet ver-
der dan vijf kilometer van de verblijfplaats. De maximale afstand 
dat een dier zich verwijderde van haar verblijfplaats was acht kilo-
meter. 
Veelal vlogen de dieren via bomenlanen naar hun jachtgebieden. 
Een paar keer konden dieren tijdens deze vluchten waargenomen 
worden. De dieren vlogen daarbij net onder de kruinen van de bo-
men in lanen. Incidenteel staken dieren stukken van maximaal en-
kele tientallen meters open terrein als akker of weiland over. Tijdens 
de vlucht van de verblijfplaats naar de vaste jachtgebieden deden 
de dieren vaak kort op de vliegroute liggende stallen aan.
De dieren joegen in bossen, stallen en in de lanen zelf. De bejaag-
de bossen waren het Annendaalse Bos, Munningsbosch, ’t Sweel-
tje, het Taterbosch en een broekbosje in Saeffelen (Duitsland). Het 
merendeel van deze bossen zijn gemengde bossen van Grove den 
(Pinus sylvestris) en Zomereik (Quercus robur). Bijna al deze bossen 
hebben een vrij dichte ondergroei van Gewone vlier (Sambucus ni-
gra), braam (Rubus spec.) en Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia). 
Een groot deel van de bossen is vochtig en door enkele stroomt een 
beekje.
Daarnaast joegen de dieren veel in boerenstallen. In bijna al deze 
stallen stonden runderen op stro. In dergelijke stallen is de tempe-

Figuur 7
Ligging van de kraamverblijfplaatsen, 
landschapsgebruik  en de maximale 
vastgestelde vliegafstanden van de 
zes gezenderde Ingekorven vleer-
muizen (Myotis emarginatus): in de 
cirkel van vijf kilometer verbleven vijf 
van de zes intensief gevolgde dieren, 
het zesde dier bleef binnen een cirkel 
met een straal van acht kilometer. 
De gekleurde vlakken staan voor 
jachtgebieden van de verschillende 
individuen, de cirkels voor gebruikte 
stallen, en de lijnen voor vliegroutes. 
Elke kleur staat voor een gevolgd dier 
(© Topografische Dienst, Emmen). 
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ratuur in de stal relatief hoog en zijn er veel vliegen aanwezig. Meer-
maals zag of hoorde het onderzoeksteam naast het gezenderde 
dier ook andere Ingekorven vleermuizen in de stallen jagen, maar 
ook jagende Gewone dwergvleermuizen (Pipistrellus pipistrellus). 
In zeven van de elf stallen waarin de gezenderde dieren jaagden, 
waren koeien gestald (waarvan in één geval ook schapen). In twee 
stallen waren paarden gestald en in één alleen schapen. Eén stal 
waar gezenderde Ingekorven vleermuizen vlogen diende als op-
slagplek van stro en machines. Alle stallen waren van het type ‘pot-
stal’, waarbij het stro en de mest blijven in de stal liggen, of hadden 
in elk geval kalveren op stro in een hoek. In zes van de zeven stal-
len waarvan de eigenaar geïnterviewd is bleef het licht in de stal 
’s nachts uit. 

Bescherming
Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt niet alleen dat het aantal in-
dividuen op de kerkzolder van Lilbosch en Mariahoop sterk is toe-
genomen, maar blijkt dat de Ingekorven vleermuizen zeer gevoelig 
zijn voor verstoringsbronnen als Kerkuil en Steenmarter. 
Maar niet alleen de verblijfplaatsen zijn zeer kwetsbaar. Uit het te-
lemetrieonderzoek blijkt dat de dieren 34% van de tijd  in stallen ja-
gen waarin vee op stro staat en veel vliegen aanwezig zijn. Helaas 
verdwijnt dit soort stallen steeds meer. Het is goed mogelijk dat een 
dalend voedselaanbod op termijn effect zal gaan hebben op het 
aantal individuen in de verblijfplaatsen. Ook de routes om veilig bij 
de foerageergebieden te komen staan onder druk. Oude lanen ver-
gen veel onderhoud (onder andere uit het oogpunt van verkeersvei-
ligheid).
We hopen dat de bescherming van de verblijfplaatsen en haar om-
geving niet alleen beperkt zal blijven tot het tot Natura 2000-ge-
bied aangewezen grondgebied van de verblijfplaatsen, maar dat 
er bij ruimtelijke ingrepen en bij beheer en inrichting van het land-

schap in de omgeving van de verblijfplaatsen met de Ingekorven 
vleermuis rekening gehouden zal worden. Gedacht kan worden aan 
een stimuleringsregeling voor het behoud van (pot)stallen in de 
omgeving van de verblijfplaatsen, het omzetten van bouwland in 
grasland, om zo ook de gebruiksvorm beweiding in het invloedsge-
bied van de kolonie te stimuleren, en het in stand houden van laan-
structuren door zorgvuldig beheer, waarbij verjonging van lanen 
gefaseerd dient te worden uitgevoerd.
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Summary

GEOFFROY’S BAT IN CENTRAL LIMBURG, 
THE NETHERLANDS

The article reports on the population dynam-
ics and spatial behaviour of Geoffroy’s bat 
(Myotis emarginatus) in the only two large 
maternity colonies in the Netherlands, in 
the municipality of Echt. The two maternity 
colonies are located in an abbey and a former 
convent. The populations are counted each 
year, in summer. The abbey colony has been 
counted since 1992, the smaller one, in the 
convent, since 2000. The populations are 
increasing, at a rate that is similar to that of 
the “winter population”, which is counted in 
marl pits in the south of Limburg. 
Radiotracking was used to determine the 
flying routes and habitats used by six bats 
from the maternity roosts. The bats mostly 
used woodland, stables and tree-lined lanes. 
The lanes were mostly used to commute 
from roosts to woodlands and stables, but 

also for hunting. Stables were visited often, 
and seem an important source of food, espe-
cially on colder nights.
The fact that almost all breeding female 
Geoffroy’s bats are concentrated in two 
buildings, as well as the animals’ reliance on 
lanes and stables, makes the Dutch popula-
tion very sensitive to accidents and errors or 
inadequate management of the surround-
ing areas.
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Aan het begin van de vorige eeuw was de Sint-Pietersberg 

nog “om zijn natuurschoon bekend bij alle ingewijden” 

(heimans, 1914). Door de mergelwinning in dagbouw uit 

het centrale deel van de berg is veel verloren gegaan, maar 

de overgebleven randen van de berg getuigen nog van de 

vroegere rijkdom van flora en fauna. Met het uiteindelijke 

doel de invloed van ingrepen en beheer op de slakkenfau-

na van de Sint-Pietersberg te monitoren werd in 2005 en 

2006 een uitgebreide inventarisatie van deze fauna uitge-

voerd.

waarom deze herinventarisatie?

Vanwege de voortschrijdende afgraving van de Sint-Pietersberg 
werd in dit Maandblad in 1958 aanbevolen “op gezette tijden, bij-
voorbeeld om de 10 of 15 jaren, de status quo van de molluskenfau-
na van de Sint-Pietersberg te bepalen” (Van regteren altena, 1958). 
Na bijna 30 jaar werd voor het eerst gevolg gegeven aan die op-
roep (leVer & maJoor, 1987). In dit artikel worden de resultaten van 
een ongeveer 20 jaar later uitgevoerde herinventarisatie gepre-
senteerd. De relatie tussen veranderingen in de slakkenfauna en 
veranderingen in het milieu op de onderzochte locaties en op de 
Sint-Pietersberg in z’n geheel zullen in een volgende publicatie 
worden besproken.
In Limburg komen meer dan 90 soorten landslakken voor waarvan 
minstens 50 soorten op de Sint-Pietersberg (gegevens Mollusken 
Studiegroep Limburg). Sommige soorten landslakken zijn weinig 
kieskeurig met betrekking tot hun biotoop terwijl andere soorten 
daar specifieke eisen aan stellen. Vochtigheid, kalkgehalte van de 
bodem en vegetatie staan daarbij op de voorgrond (zie maJoor & 
odeur, 2007). De Sint-Pietersberg is in dit opzicht bijzonder omdat 
er op een tamelijk klein oppervlak zeer verschillende biotopen wor-
den aangetroffen, zoals hellingbossen op kalkrijke grond op de lin-
ker Maasoever en kalk(rijke) graslanden op de westelijke helling van 
de berg.

De slakkenfauna van de Sint-Pietersberg
Deel 1. een herinventarisatie

Jelle Lever, Lamstraat 55, 3523 RV Utrecht
Arjen de Groot, Europaplein 796, 3526 WR Utrecht
Bert Lever, Prinsenlaan 2, 6721 EC Bennekom
Gerard Majoor, Jekerschans 12, 6212 GJ Maastricht

methoden

Onderzochte locaties
De 21 bezochte plekken waren zoveel mogelijk dezelfde als in 1981-
1984 (leVer & maJoor, 1987) [figuur 1; tabel 1]. Tien van die plaatsen 
zijn ongeveer dezelfde als in de vijftiger jaren werden onderzocht 
(Van regteren altena, 1958). In de inventarisatie van 1981-1984 wer-
den zes biotopen onderscheiden: oud bos (locaties 1-3), jong bos (4-
9), bosopslag (10 en 11), kalkgrasland (12-15), wegbermen (16-19) en 
‘nieuw land’ in het heringerichte, zuid-westelijke deel van de ENCI-
groeve (20-22). Twintig jaar later is de toenmalige typering van som-
mige locaties niet meer van toepassing. Het ENCI-bos (locatie 8) bij-
voorbeeld was aan het begin van de tachtiger jaren een tamelijk 

Figuur 1
In 2005 en 2006 op slakken onderzochte locaties op de Sint-Pietersberg (n=21). 
Raster: amersfoortcoördinaten (©Topografische Dienst, Emmen).
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‘jong bos’ van ongeveer 40 jaar oud; in 2005/2006 kon het circa 60 
jaar oude bos niet meer als ‘jong bos’ worden aangeduid. Het her-
ingerichte deel van de ENCI-groeve (locaties 20-22) werd in 1987 als 
‘nieuw land’ aangeduid; inmiddels hebben twee van die plaatsen (21 
en 22) zich tot kalkrijk grasland ontwikkeld. Daarom worden in deze 
inventarisatie slechts drie biotopen onderscheiden: bos en bosop-
slag, wegbermen en graft, en kalk(rijke) graslanden.
Op locatie 3, het noordelijke plateau ten zuiden van het fort Sint Pie-
ter, was een jaar voor de bemonstering het eikenbos gekapt om het 
zicht op het fort te herstellen; daarna werd de grond omgeploegd. 
Deze plek is daarom apart gehouden van de drie onderscheiden bio-
topen en als ‘ruderaal terrein’ omschreven. Door de kap van een deel 
van het ENCI-bos in maart 2006 werd locatie 7 uit het onderzoek 
van 1981-1984 vernietigd en deze kon dus niet meer worden bemon-
sterd. Locatie 20 lag in 2006 buiten het terrein van Natuurmonu-

menten in het heringerichte deel van de ENCI-groeve. Omdat deze 
plaats in 1996 al geheel ‘verbost’ was (maJoor & leVer, 1999) werd 
ze in 2006 niet opnieuw bemonsterd. Een nieuwe locatie 23 werd 
toegevoegd corresponderend met locatie 11 van Van regteren altena 
(1958) omdat die plek in 2001 en 2002 ook al door twee van de au-
teurs was onderzocht (maJoor & leVer, 2003; 2004).

Inventarisatie
Het materiaal werd verzameld op 7 en 8 oktober 2005 (locaties 2, 4-
6, 12, 13, 23 respectievelijk 8, 10, 11, 14) en op 7 en 8 oktober 2006 (loca-
ties 1, 16-18, 21, 22 respectievelijk 3, 9, 15, 19). Op iedere plek werden 
door de vier auteurs gedurende een kwartier op het oog slakken en 
slakkenhuisjes verzameld, wat samen in één uur zoektijd resulteer-
de. Op iedere locatie werden twee monsters van strooisel en het bo-
demoppervlak van ongeveer één liter genomen. Deze werden thuis 

Biotoop Locatienummer
(coördinaten)

Omschrijving en meest dominante vegetatie-elementen (in volgorde van afnemende dominantie)

Bos en bosopslag 1
(176,549-315,196)

Aan de voet van het Slavantebos, circa 50 m ten zuiden van een kleine open mergelgroeve. Es (Fraxinus 
excelsior), Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Klimop (Hedera helix), Braam (Rubus spec.).

2
(176,411-314,033)

Aan de voet van het hellingbos op de steile wand van het Maasdal, circa 50 m ten zuiden van het laatste 
huis op de Lage Kanaaldijk. Es, Robinia (Robinia pseudoacacia), Bosrank (Clematis vitalba), Klimop.

4
(176,403-313,809)

Bos op de oostflank van de voormalige stortberg van de cementfabriek (D’n Observant). Gewone 
esdoorn, Robinia, Klimop, Braam, Grote brandnetel (Urtica dioica).

5
(176,246-313,476)

Bos op de zuidflank van D’n Observant, juist ten noorden van grenspaal 52. Robinia, Haagbeuk 
(Carpinus betulus), Bosrank, Klimop.

6
(176,121-313,729)

Bos op een helling met weinig ondergroei op de westflank van D’n Observant. Zomereik (Quercus 
robur), Zoete kers (Prunus avium), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Braam, Klimop.

8
(175,303-314,836)

Westelijke rand van het ENCI-bos. Zomereik, Zwarte els (Alnus glutinosa), Gewone esdoorn, Eenstijlige 
meidoorn. Dichte ondergroei van Klimop.

9
(175,792-316,105)

Bos op de noordwestflank grenzend aan een gerehabiliteerd kalk(rijk) grasland (locatie 15). 
Veldesdoorn (Acer campestris), Zomereik. Vrijwel geen ondergroei.

10
(175,541-314,280)

Bosopslag ten westen van de Popelmondeweg, boven de Duivelsgrot. Ruwe Berk (Betula pendula), 
Robinia, Eenstijlige meidoorn, Braam, Geel nagelkruid (Geum urbanum), Gewone salomonszegel 
(Polygonatum multiflorum).

23
(175,744-313,680)

Bosopslag ten zuidwesten van de Silexweg, vlak voor het toegangshek tot de ENCI-groeve. Robinia, 
Zomereik, Eenstijlige meidoorn, Klimop, Braam.

Wegbermen en graft 
(gerangschikt van 
‘bebost’ naar ‘grazig’)

16
(176,104-316,125)

Bovenaan een holle weg die vanaf de Ganzendries ter hoogte van de ingang van het noordelijk 
grottenstelsel naar het plateau voert. Gewone esdoorn, Klimop.

17
(176,576-315,877)

Noordelijke helling langs de Ursulinenweg, bij het einde van een betonnen muur. Zomerlinde (Tilia 
platyphyllos), Eenstijlige meidoorn, Klimop.

19
(175,556-315,600)

Halverwege een graft langs een akker tussen het laatste huis aan de Mergelweg en het terrein van 
De Schark. Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Gewone berenklauw (Heracleum sphondylium), 
Veldzuring (Rumex acetosa), Grote brandnetel.

18
(176,585-315,399)

Noordelijke helling langs de Zonnebergweg, circa 80 m vanaf de Ursulinenweg. Gestreepte witbol, 
Grote brandnetel.

Kalk(rijke) graslanden 11
(175,361-315,178)

Noordelijke bovenrand van de groeve Duchâteau, onder de Franse batterij. Gevinde kortsteel 
(Brachypodium pinnatum), Smalbladige weegbree (Plantago lanceolata), Braam.

12
(175,570-314,092)

Overhoekje op de splitsing van de Grote Pruisweg (Kanne, België) en de Popelmondeweg, bij 
grenspaal 59. Gevinde kortsteel, Gewone berenklauw, Grote brandnetel, Braam.

13
(175,600-314,249)

De Wijngaard, ten oosten van de Duivelsgrot. Gevinde kortsteel, Smalbladige weegbree, Beemdkroon 
(Knautia arvensis), Wilde Marjolein (Origanum vulgare), Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga).

14
(175,466-314,544)

Noordwestpunt van de Kannerhei. Smalbladige weegbree, Muizenoor (Hieracium pilosella), Kleine 
bevernel.

15
(175,757-316,055)

Kalkrijk grasland op de noordwestelijke helling. Smalbladige weegbree, Gewone berenklauw, 
Wilde peen (Daucus carota), Distel (Cirsium spec.), Duizendblad (Achillea millefolium), Grasklokje 
(Campanula rotundifolia).

21
(175,859-313,985)

Heringerichte zuidwestelijke lob van de ENCI-groeve; onderaan de zuidoostelijke helling. 
Smalbladige weegbree, Duizendblad, Wilde peen, Marjolein, Rode klaver (Trifolium pratense), 
Agrimonie (Agrimonia eupatoria), Braam.

22 
175,824-314,053)

Heringerichte zuidwestelijke lob van de ENCI-groeve; onderaan de noordwestelijke helling. 
Smalbladige weegbree, Duizendblad, Marjolein, Rode klaver, Agrimonie, Braam.

Ruderaal terrein 3
(175,792-316,205)

Grindrijke, lemige ondergrond van een voormalig eikenbos. Robertskruid (Geranium robertianum), 
Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens), Geel nagelkruid, Ridderzuring (Rumex obtusifolius), 
Akkerdistel (Cirsium arvense).

TABEL 1
Op slakken onderzochte plaatsen op de Sint-Pietersberg.
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uitgezeefd op zeven met maaswijdten van 1,5 en 0,3 mm. Uit de res-
ten op beide zeven werden alle slakkenhuisjes verzameld.
De levend verzamelde naaktslakken werden binnen enkele dagen 
na het verzamelen gedetermineerd met hulp van Stef Keulen. Slak-
kenhuisjes werden gedetermineerd aan de hand van gittenberger et 
al. (1984); moeilijke gevallen werden voorgelegd aan collega’s van de 
Mollusken Studiegroep Limburg. Desondanks bleef er soms twijfel 
bestaan. In het geval van de agaathorens (Cochlicopidae spec.) werd 
besloten slechts de Glanzende agaathoren (Cochlicopa lubrica) en de 
Slanke agaathoren (Cochlicopa lubricella) te benoemen en de door 

sommigen onderscheiden Middelste agaathoren (Cochlicopa repen-
tina) te negeren (zie ook de Winter, 1985). De eerstgenoemde twee 
soorten werden gescheiden op grond van het criterium of het vol-
groeide huisje 2,3 mm of breder dan wel smaller dan 2,3 mm was. 
Jonge exemplaren van de Grote glansslak (Oxychilus draparnaudi) 
en de Kelder-glansslak (Oxychilus cellarius) waren soms niet met ze-
kerheid te determineren. Als op een locatie geen volwassen exem-
plaren waren gevonden, werd de vondst als glansslak (Oxychilus 
spec.) opgenomen. Alleen huisjes van de Fraaie jachthorenslak (Val-
lonia pulchella) die op grond van de vorm van de mondlip duidelijk 

Biotoop Bos en bosopslag Bermen en graft Kalk(rijke) graslanden Ruderaal
Locatie nummer 1 2 4 5 6 8 9 10 23 16 17 19 18 11 12 13 14 15 21 22 3
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam RL
Geruite rondmondhoren Pomatias el egans KW 3 5 4
Slanke dwergslak Carychium tridentatum 2 4 5 4 1 4 4 5
Barnsteenslak Succinea putris 3
Langwerpige barnsteenslak Succinella oblonga 1 1
Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica 2 4 3 4 1 4 4 2 3 2 1 1 2 2 2
Slanke agaathoren Cochlicopa lubricella 2 2 2 2 2 2 4 3 2 1
Genaveld tonnetje Lauria cylindracea KW 2
Vaatjesslak Sphyradium doliolum KW 3 5 5 2 1 2 2 2
Geribde jachthorenslak Vallonia costata 1 5 2 4 4 1 4 5 5 4 4 4 5 5 5
Fraaie jachthorenslak Vallonia pulchella 4 4
Scheve jachthorenslak Vallonia excentrica 2 1 2 1 1 4 4 5 4 4 5 2? 4 5 1
Stekelslak Acanthinula aculeata 2 4 2 4 4 2 4
Mostonnetje Pupilla muscorum 4 2 2 5 1 2 4
Cylindrische korfslak Truncatellina cylindrica KW 2 1 4 2 1 4 2
Dwerg-korfslak Vertigo pygmaea KW 3 1 2 3 2 2 2 3 1 4 4 2 4 4 2
Donkere torenslak Merdigera obscura 2 4 2 1 4 1 4 2 3 2 1 1 1 1 1
Blindslak Cecilioides acicula 2 4 1 1 3 2 2 1 1 4 4 4
Gladde clausilia Cochlodina laminata KW 2 2 2 4 4
Gekielde clausilia Macrogastra rolphii 4 3 4 4 5
Kleine clausilia Clausilia rugosa parvula EB 5 1 2 3 1
Vale clausilia Clausilia bidentata 4 2 3 3 4 4 3 2 2? 5 4 3 1 3 2 1
Grote clausilia Alinda biplicata 4 3
Dwergpuntje Punctum pygmaeum 4 2 2 5 2 2 4 3 4 4 4
Aardschijfje Lucilla scintilla 2
Boerenknoopje Discus rotundatus 5 5 5 5 5 2 3 5 5 4 1 1
Kleine kristalslak Vitrea contracta 4 4 4 4 5 4 1 2 1 1
Kelder-glansslak Oxychilus cellarius 2 1 2 2 1

1?Grote glansslak Oxychilus draparnaudi 1 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2
Kleine blinkslak Aegopinella pura BE 4 4 5 4 4 4 2 5 4 2 1
Bruine blinkslak Aegopinella nitidula 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 2 1 2 2 3
Ammonshorentje Nesovitrea hammonis 1 1 1
Doorschijnende glasslak Vitrina pellucida 4 3 4 3 1 4 2 4 4 3 2 1 2 2 2 3 2
Grote glasslak Phenacolimax major KW 4 3 4
Wormnaaktslak Boettgerilla pallens X
Grote aardslak Limax maximus X
Zuidelijke akkerslak Deroceras panormitanum X
Gevlekte akkerslak Deroceras reticulatum X X X X X X X
Wegslak Arion rufus X X X
Bos-wegslak Arion sylvaticus X X
Zwarte wegslak Arion hortensis X X
Donkere wegslak Arion distinctus X
Egel-wegslak Arion intermedius X X X X X X
Struikslak Fruticola fruticum KW 1 3
Opgerolde tandslak Helicodonta obvoluta BE 3 2 3 1
Haarslak Trochulus hispidus 5 5 1 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 3 5 3 4 2
Heideslak Helicella itala BE 3 5 2 5 5 5
Grofgeribde grasslak Candidula intersecta 2 1 2 3
Bos-loofslak Monachoides incarnatus 2 1 2 5 4 4
Witgerande tuinslak Cepaea hortensis 4 3 4 4 2 2 4 2 3 1 3 1 1 1 2
Wijngaardslak Helix pomatia KW 3 2 1 2 3 1 1 2 4 2 1 1 2

Totaal aantal soorten per locatie 26 34 23 19 21 18 14 16 13 19 16 16 16 18 22 12 23 7 20 17 3
TABEL 2
Op de Sint-Pietersberg aangetroffen soorten landslakken, gerangschikt volgens type biotoop. Verklaring waargenomen exemplaren: X: alleen zichtwaarneming; 
1: één exemplaar; 2: twee tot en met vijf exemplaren; 3: zes tot en met tien exemplaren; 4: 11 tot en met 50 exemplaren; 5: meer dan 50 exemplaren; ?: alleen juve-
niele exemplaren: determinatie niet zeker. RL: Rode lijstcategorieën: EB: ernstig bedreigd; BE: bedreigd; KW: kwetsbaar  (De Bruyne et al., 2003).
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onderscheiden konden worden van de Scheve jachthorenslak (Vallo-
nia excentrica) zijn als vondsten van de Fraaie jachthorenslak geregi-
streerd. In geval van twijfel zijn de huisjes van ongeribde jachthoren-
slakken (Vallonidae spec.) als Scheve jachthorenslak benoemd om-
dat deze soort op de Sint-Pietersberg veel algemener voorkomt dan 
de Fraaie jachthorenslak (zie ook Van regteren altena, 1958).
Voor de hier gehanteerde wet0enschappelijke systematiek en na-
men is de CLECOM-lijst gebruikt (Falkner et al., 2001), voor de Neder-
landse namen de bruyne et al. (1994).

vijftig soorten slakken

Bij deze inventarisatie werden op de Sint-Pietersberg in totaal 50 
soorten slakken aangetroffen; 13 soorten daarvan staan op de Ro-
de lijst (de bruyne et al., 2003). Omdat de naaktslakken ‘bijvangsten’ 
waren, worden er geen kwantitatieve gegevens van vermeld maar is 
alleen het voorkomen geregistreerd [tabel 2]. Hieronder worden de 
resultaten per biotoop besproken.

Bos en bosopslag
In de oude bossen op de Sint-Pietersberg, zoals het hellingbos tus-
sen de ENCI en de grens met België (locatie 2) [figuur 2] en het Sla-
vantebos op de oostflank van de berg (locatie 1), werden de mees-
te soorten slakken gevonden. De Geruite rondmondhoren (Poma-
tias elegans), Opgerolde tandslak (Helicodonta obvoluta) [figuur 3], 
Zwarte wegslak (Arion hortensis), Zuidelijke akkerslak (Deroceras 
panormitanum), Wormnaaktslak (Boettgerilla pallens) en Struikslak 
(Fruticola fruticum) werden vrijwel alleen in deze bossen gevonden. 
In de biotoop bos en bosopslag werden de Donkere torenslak (Mer-
digera obscura), Vale clausilia (Clausilia bidentata), Kleine blinkslak 
(Aegopinella pura), Bruine blinkslak (Aegopinella nitidula), Door-
schijnende glasslak (Vitrina pellucida) en Haarslak (Trochulus hispi-
dus) op alle, of op één na alle, onderzochte plaatsen aangetroffen. 
Vondsten van de Stekelslak (Acanthinula aculeata), Wegslak (Arion 
rufus), Donkere wegslak (Arion distinctus), Grote glasslak (Phena-
colimax major), Grote aardslak (Limax maximus), Gekielde clausilia 

(Macrogastra rolphii) en Bos-loofslak (Monachoides incarnatus) wa-
ren beperkt tot de biotoop bos en bosopslag.

Bermen en graft
De bermen en de graft waren allemaal hellend en overwegend be-
groeid met grassen en kruiden en soms wat struiken [figuur 4]. Een 
uitzondering was de berm van een kleine holle weg waar bomen 
groeiden (locatie 16). De Glanzende agaathoren, Scheve jachtho-
renslak, Dwerg-korfslak (Vertigo pygmaea), Grote glansslak, Bruine 
blinkslak, Doorschijnende glasslak en Haarslak werden op alle van 
de vier onderzochte plaatsen in de biotoop bermen en graft gevon-
den. Barnsteenslak (Succinea putris), Genaveld tonnetje (Lauria cy-
lindracea) [figuur 5] en Grote clausilia (Alinda biplicata) werden uit-
sluitend in deze biotoop gevonden.

Kalk(rijke) graslanden
In deze open biotopen, begroeid met grassen en kruiden, werden 
Glanzende agaathoren, Slanke agaathoren, Vaatjesslak (Sphyradi-
um doliolum), Scheve jachthorenslak, Dwerg-korfslak, Blindslak (Ce-
cilioides acicula), Haarslak en Wijngaardslak (Helix pomatia) op alle, 
of op één na alle, onderzochte plekken in deze biotoop gevonden. 
De Fraaie jachthorenslak en het Aardschijfje (Lucilla scintilla) wer-
den uitsluitend op kalkrijke graslanden aangetroffen [figuur 6]. De 
Heideslak (Helicella itala) [figuur 7] en de Grofgeribde grasslak (Can-
didula intersecta) werden buiten deze biotoop elk slechts op één an-
dere plek aangetroffen.

Ruderaal terrein
Een jaar voor onze bemonstering werd het eikenbos op de noord-
punt van het plateau, op enkele bomen na, gerooid. Bovendien werd 
de ondergrond omgewerkt. Op het resterende ‘ruderale’ terrein wer-

Figuur 2
Bos op de oostflank van de Sint-Pietersberg (foto: 
Arjen de Groot).

Figuur 3 ▼
De Opgerolde tandslak (Helicodonta obvoluta) 
leeft bij voorkeur in vochtige, kalkrijke hellingbos-
sen (foto: Stef Keulen).

▲
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den slechts vier slakkenhuisjes gevonden die drie soorten vertegen-
woordigen: Scheve jachthorenslak, Dwerg-korfslak en Glansslak.

meer en minder kieskeurige soorten

Figuur 8 laat de frequentie van voorkomen van soorten huisjesslak-
ken op de 21 onderzochte plaatsen zien. Vooral onder de soorten die 
maar op één of enkele locaties gevonden werden kunnen ‘stenoto-
pe’ soorten verwacht worden die tamelijk specifieke eisen aan hun 
biotoop stellen. Toe- of afname van zo’n soort op een plaats kan een 
indicatie geven over veranderingen in de biotoop. Hier worden drie 
voorbeelden van dergelijke potentiële indicatorsoorten genoemd. 
De Barnsteenslak wordt uitsluitend in vochtige milieus gevonden 
(zie gittenberger, 1984). De Opgerolde tandslak [figuur 3] leeft in 
Zuid-Limburg in loofbossen op kalkhoudende grond, vaak in de na-
bijheid van beken of rivieren (zie Van regteren altena, 1932). De Hei-
deslak geeft de voorkeur aan warme, kalk(rijke) graslanden (zie bij-
voorbeeld hässlein, 1960) [figuur 7]. Voor de meeste soorten land-
slakken zijn de eisen die zij in Nederland aan hun biotoop stellen nog 
onvoldoende nauwkeurig gespecificeerd. Uitgebreide en herhaalde 
inventarisaties van de slakkenfauna, zoals hier gepresenteerd, kun-
nen de basis vormen voor het beschrijven van leefgemeenschappen 
van slakken in bepaalde biotopen op de Sint-Pietersberg (vergelijk 
hässlein, 1960).

discussie

De 50 soorten slakken die op de Sint-Pietersberg werden gevon-
den vertegenwoordigen 44% van de 114 in Nederland voorkomende 

soorten landslakken (de bruyne et al., 2003). Dit hoge percentage is 
ongetwijfeld te danken aan de zeer diverse biotopen die op de berg 
voorhanden zijn, met als meest sprekende voorbeelden de helling-
bossen en de kalk(rijke) graslanden. In het hellingbos op locatie 2 
werden verschillende biotopen aangetroffen: een bosrand met Gro-
te brandnetel (Urtica dioca), oud bos en kale ‘mergelrotsen’. Op deze 
plaats werden maar liefst 34 soorten slakken aangetroffen, waaron-
der 12 Rode lijstsoorten. Wij waren dan ook ontzet toen begin 2007 
een groot deel van dit oude hellingbos geheel werd kaalgekapt (na-
tuurmonumenten, 2007). De toekomst zal moeten uitwijzen of de 
kwetsbare molluskenfauna op deze plaats deze rigoureuze vorm 
van beheer kan overleven.
Bij de beschouwing van de resulaten van dit onderzoek moet wor-
den meegewogen dat de bemonsteringen slechts steekproeven zijn 
die beperkt zijn in omvang (afgezocht oppervlak per plek en volume 
van de strooiselmonsters). Daar staat tegenover dat er voor deze in-
ventarisatie, anders dan voor de inventarisatie die in de tachtiger 
jaren door twee van de auteurs werd uitgevoerd, verzameld is door 
vier onderzoekers. Hierdoor werd bij het zoeken op het oog en het 
nemen van strooiselmonsters een groter areaal per locatie gedekt. 
Bijvoorbeeld op locatie 2 leverde dat vondsten op van Dwerg-korf-
slak en Dwergpuntje (Punctum pygmaeum), soorten die daar niet 
eerder waren gevonden. Toch zullen er altijd soorten over het hoofd 
worden gezien, zoals bijvoorbeeld op De Wijngaard (locatie 13) waar 
de Heideslak gemist werd, die algemeen rond de Duivelsgrot voor-
komt (schriftelijke mededeling Arno Boesveld).
Dankzij een onafhankelijke inventarisatie van slakken op enke-
le plaatsen op de Sint-Pietersberg uitgevoerd door Arno Boesveld 
in 2008 is inmiddels bekend dat er zelfs meer dan 50 soorten op de 
berg voorkomen. Naast de 50 door de auteurs gevonden soorten 
vond Boesveld in het bos ten noorden van de Duivelsgrot de Tand-
loze korfslak (Columella edentula). Deze soort was door twee van de 
auteurs in 2001 en 2002 op locatie 23 gevonden, maar bij de huidi-
ge inventarisatie niet waargenomen (maJoor & leVer, 2003; 2004). 
Bovendien vond Boesveld op D’n Observant de niet door de auteurs 

Figuur 4
Slakken zoeken op de noordelijke berm van de 
Zonnebergweg (locatie 18) (foto: Bert Lever).

Figuur 5 ▼
Genaveld tonnetje (Lauria cylindracea), bij deze 
inventarisatie voor het eerst op de Sint-Pietersberg 
gevonden (foto: Stef Keulen).

▲
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aangetroffen Slanke kielnaaktslak (Tandonia budapestensis) (schrif-
telijke mededeling Arno Boesveld). 
Het vinden van slakken wordt ook beïnvloed door seizoen en weers-
omstandigheden. Het najaar is als seizoen optimaal voor het vinden 
van (huisjes van) volwassen dieren, maar een erg droge zomer (zo-
als die van 2005) kan een negatief effect hebben op het vinden van 
slakken (zie leVer et al., 2006). Daardoor is bijvoorbeeld de consta-
tering dat vondsten van de Wegslak in deze inventarisatie beperkt 
waren tot bos en bosopslag niet representatief. Tijdens een regen-
bui in de zomer van 2009 werden langs de graft op de westhelling 
(locatie 19) door een van de auteurs ongeveer 15 levende exempla-
ren van deze soort waargenomen.
De algemene conclusie uit deze herinventarisatie van de landslak-
ken van de Sint-Pietersberg is dat er sinds de inventarisaties in de 

vijftiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw geen sprake is van 
een grote achteruitgang van de molluskenfauna. Het positieve 
beeld van deze inventarisatie wordt versterkt door de voortgaan-
de kolonisatie van de Sint-Pietersberg door de Grote clausilia en de 
vondst van twee nieuwe soorten huisjesslakken voor deze berg: 
Genaveld tonnetje en Aardschijfje. In voorpublicaties is veronder-
steld dat de vondst van het Genaveld tonnetje mogelijk verklaard 
kan worden door migratie vanuit de boven de locatie gelegen tuin 

of door transport vanaf een locatie langs het 
Albertkanaal waar de soort eveneens voor-
komt (maJoor et al., 2007; maJoor, 2008a). 
Helaas is de vindplaats van het Genaveld 
tonnetje op de Sint-Pietersberg begin 2009 
ten behoeve van de bouw van een huis ver-
nietigd. De vondst van het ondergronds le-
vende Aardschijfje was mogelijk het gevolg 
van het ontbreken van een strooisellaag op 
de vindplaats (locatie 15), waardoor meer 
oppervlakkige grond dan gebruikelijk ver-
zameld werd. Het was opmerkelijk dat het 
Aardschijfje niet samen werd gevonden met 
de Blindslak, een andere ondergronds leven-
de slak die op alle andere kalk(rijke) graslan-
den werd aangetroffen (maJoor, 2008b). 
De drie naaktslakken die voor het eerst als 

Figuur 6
Kalkrijk grasland aan de noord-westkant van de 
Sint-Pietersberg (locatie 15) met op de achtergrond 
bovenaan het bos van locatie 9 (foto: Jelle Lever).

Figuur 7 ▼
De Heideslak (Helicella itala) leeft bij voorkeur op 
warme, kalk(rijke) graslanden (foto: Stef Keulen).

Figuur 8
Frequentie van voorkomen van huisjesslakken op 21 
locaties op de Sint-Pietersberg.

▲
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Summary

THE SNAILS AND SLUGS OF THE SINT-
PIETERSBERG HILL
Part 1. A Repeat survey

Sint-Pietersberg is a cretaceous hill just 
south of Maastricht, the Netherlands, 
wedged between the river Meuse and the 
small river Jeker. The hill’s rich habitats have 
deteriorated since the 1930s due to large-
scale interventions such as excavation by 
the local cement industry, the associated 
annual drainage of a million m3 water from 
the quarry, and the construction of the 
Albert canal, which cuts right through the 
hill just across the Dutch border in Belgium. 
This paper presents the results of a survey 
of terrestrial snails and slugs of the Sint-
Pietersberg hill, carried out in 2005 and 
2006. Fifty species of snails and slugs were 
found on the hill (44% of all Dutch species of 
land molluscs), including 13 species includ-
ed in the Dutch Red List. Two snail species, 
Lauria cylindracea and the subterraneously 
living Lucilla scintilla, were found for the 
first time on Sint-Pietersberg. The survey 
also yielded the first recordings of the slugs 
Arion distinctus, Tandonia budapestensis 
and Boettgerilla pallens on the hill.
In a subsequent paper, we will combine the 
outcomes of the present survey with those 
of two surveys in the 1950s and 1980s, in an 
attempt to relate changes in the malaco-
fauna to environmental changes at specific 
sites and on the hill as a whole. The findings 
already allow the general conclusion that 
the malacofauna has remained remarkably 
stable in spite of the large-scale interven-
tions.
Repeated comprehensive surveys like the 
one presented in this report may eventually 

allow associations of molluscs living in cer-
tain biotopes to be defined. Provided that 
the ecological management of the variety 
of biotopes on the hill will take the require-
ments of snails and slugs into consideration, 
Sint-Pietersberg can be expected to retain its 
current status of ‘malacological Eldorado’. 
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voorkomend op de Sint-Pietersberg werden geregistreerd zijn ‘exo-
ten’ die al enkele tientallen jaren aan een opmars in Nederland be-
zig zijn (de bruyne et al., 2003).
De positieve uitkomst van deze inventarisatie lijkt in strijd met het 
veronderstelde negatieve effect op de slakkenfauna van de groot-
schalige ingrepen in de heuvel, zoals het graven van het Albertka-
naal, de voortschrijdende afgraving voor de mergelwinning en het 
wegpompen van water uit de groeve. Op de mogelijke verklarin-
gen voor deze ogenschijnlijke tegenspraak zal in een volgend artikel 
worden ingegaan. 
Als er bij het beheer van de verschillende biotopen op de randen van 
de Sint-Pietersberg rekening wordt gehouden met de eisen die slak-
ken daaraan stellen mag verwacht worden dat deze heuvel haar 
status van ‘slakken-eldorado’ nog lang kan behouden.
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In 2008 werd aan de rand van het Savelsbos door de eerste 

auteur een aantal planten van Bolletjeskers (Cardamine bul-

bifera) ontdekt, een soort die enkele jaren eerder voor het 

eerst in ons land werd waargenomen in een beukenbos in de 

Wieringermeer (olsthoorn & Klaassen, 2005; Van der meiJden, 

2005) en waarvan incidenteel ook verwilderde exemplaren 

worden aangetroffen (bron: waarneming.nl, mei 2009). 

In 2009 bleek de soort zich in het Savelsbos niet alleen 

gehandhaafd te hebben, maar zelfs uitgebreid, een reden 

om de plek aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 

Op basis van eigen waarnemingen en gegevens uit de litera-

tuur is de vondst van deze nieuwkomer in het Heuvelland 

geplaatst tegenover haar voorkomen in Midden-Europa. 

Daarmee wordt aan een oude discussie over de positie van 

de Zuid-Limburgse bossen binnen Europa een korte alinea  

Bolletjeskers, niet zomaar een nieuwkomer in het 
Heuvelland
Nigel Harle, Rijksweg 52, 6247 AJ Gronsveld 
Joop H.J. Schaminée, Alterra Wageningen UR, Postbus 47, 6700 AA Wageningen

toegevoegd. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het in 

het Savelsbos om een spontane vestiging van deze soort 

gaat. Of anders uitgedrukt: mocht het een voorbeeld van 

floravervalsing betreffen, dan heeft de dader onmiskenbaar 

verstand van zaken gehad.

bolletjeskers: een korte introductie

Bolletjeskers is een overblijvende, tot 60 cm hoge voorjaarsbloei-
er uit de familie van de Kruisbloemen (Cruciferae). De paarsroze 
(zelden witte) bloemen zijn betrekkelijk groot, tot ruim 1,5 cm, en 
staan aan de top van de onvertakte stengels [figuur 1]. De kleppen 
van de tot ongeveer 3,5 cm lange vruchthauwen rollen zich bij rijp-
heid plotseling op, waarbij de zaden zo ver mogelijk worden weg-
geslingerd. De gezaagde stengelbladeren zijn variabel: de boven-
ste zijn ongedeeld en zittend, de onderste zijn slipvormig geveerd. 
Ondergronds beschikt de plant over een geschubde, vlezige, twee 
tot drie millimeter dikke wortelstok. Een bijzonder kenmerk van de 
soort, waaraan ze ook haar Nederlandse naam te danken heeft, is 
het voorkomen van kleine, eerst bronsgroene, later (donker)bruin 
wordende, broedbolletjes (bulbillen) in de oksels van de boven-
ste bladeren [figuur 2]. Deze laten gemakkelijk los en kunnen dan 
tot nieuwe planten uitgroeien. Ook de Duitse naam van de plant 
(Zwiebelzahnwurz) verwijst naar dit fenomeen, evenals haar 
naam in het Frans (Dentaire à bulbilles). In de bloeitijd is bij vluch-
tige beschouwing op afstand verwarring met de algemene Pink-
sterbloem (Cardamine pratensis) mogelijk, zodat nieuwe vestigin-
gen gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien.
In de recente taxonomische literatuur wordt de Bolletjeskers als 
een vertegenwoordiger van het geslacht Cardamine beschouwd, 
maar voorheen werd ze door de meeste auteurs samen met een 
aantal verwante soorten in een eigen geslacht, Dentaria, ge-
plaatst. Het aantal bladslippen vormt een belangrijk determi-
natiekenmerk voor het onderscheiden van Dentaria heptaphyl-
los, Dentaria pentaphyllos en Dentaria enneaphyllos naast ‘onze’ 
Dentaria bulbifera. Deze andere soorten van het geslacht Dentaria 
bezitten geen broedbolletjes. Bolletjeskers groeit bij voorkeur in 
weinig tot matig beschaduwde loofbossen, op tamelijk vochtige, 
voedselrijke, kalkrijke en humeuze standplaatsen. Dit betreft bos-
sen uit de Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke 

Figuur 1
Bolletjeskers (Cardamine bulbifera) in bloei aan de rand van het Savelsbos 
(foto: Nigel Harle, 18 april 2009). 
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grond (Querco-Fagetea), meer in het bijzonder de Orde der eiken- en 
beukenbossen op voedselrijke grond (Fagetalia sylVaticae), waartoe 
ook alle Zuid-Limburgse hellingbossen zijn te rekenen (stortelder 
et al., 1999). Op de plantensociologische positie van Bolletjeskers 
binnen deze bossen wordt verderop teruggekomen.
Het verspreidingsgebied van de soort omvat voornamelijk Mid-
den-Europa, met noordwaarts uitlopers tot in Scandinavië en 
oostwaarts tot in Zuidwest-Azië [figuur 3]. In Noordwest-Europa 
komt de soort voor in Noord-Frankrijk, België, waar de soort zeer 
zeldzaam is in de Ardennen, en in het noordwesten van het Duitse 
laagland. In het noorden van Duitsland lijkt de soort in het Balti-
sche kustgebied een zwaartepunt te hebben. Verder komt de soort 
in Duitsland onder meer voor in de Eifel bij Einruhr (mogelijk ver-
wilderd) en veel in het Siebengebirge bij Bonn (schriftelijke mede-
deling Olaf Op den Kamp). oberdorFer (1979) beschrijft het areaal 
van Bolletjeskers als gematigd continentaal tot oostelijk mediter-
raan en prealpien, vanaf het laagland tot subalpien (tot een hoog-
te van maximaal 1.430 m).

de groeiplaats in het savelsbos

De groeiplaats van Bolletjeskers in het Savelsbos bevindt zich aan 
de noordzijde van de Eckelraderweg in het deelgebied dat bekend 
staat als de Trichterberg. Het betreft twee, dicht bij elkaar gelegen 
populaties, waarvan de grootste is aangetroffen aan de voet van 
een steile helling direct langs de Eckelraderweg. Een tweede, klei-
nere groeiplaats bevindt zich in de berm van dezelfde weg, maar 
nu enkele tientallen meters westelijker, buiten het bos. In tegen-
stelling tot de grote populatie zijn deze laatste planten de afgelo-
pen twee seizoenen tot bloei gekomen (met witte bloemen). Bij de 
planten aan de bosrand is sprake van uitbreiding. Terwijl er in 2008 
slechts elf groeistengels werden geteld, vanuit twee wortelstok-
ken, zijn hier een jaar later in totaal bijna honderd stengels geteld, 
vanuit een vijftiental wortelstokken. De soort verspreidt zich hier 
blijkbaar via zijn bolletjes en heeft zijn maximale vestiging waar-
schijnlijk nog niet bereikt.
Het op het zuidwesten geëxponeerde, tot drie meter hoge ta-
lud [figuur 4] heeft een hellinghoek van 45 graden en wordt be-
schaduwd door overhangende bomen van Gewone esdoorn (Acer 
pseudoplatanus) en Es (Fraxinus excelsior), die zwaar zijn behan-
gen met Klimop (Hedera helix). De meeste planten van Bolletjes-
kers groeien precies in de knik van het talud, waar dit overgaat in 
een vlak gedeelte dat wordt begrensd door een fietspad. De kruid-
laag is ijl, waarbij soorten als Robertskruid (Geranium roberti-
anum), Muskuskruid (Adoxa moschatellina), Gevlekte aronskelk 
(Arum maculatum), Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachi-
ana) en de zojuist genoemde Klimop nog de hoogste bedekkingen 
bereiken [tabel 1]. Minder opvallend aanwezig zijn onder andere 
Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum), Ruig hertshooi (Hyperi-
cum hirsutum), Gele dovenetel (Lamiastrum galeobdolon subsp. 
galeobdolon), Look-zonder-look (Alliaria petiolata), Gewone zand-
muur (Arenaria serpyllifolia), Muursla (Mycelis muralis) en Smalle 

stekelvaren (Dryopteris carthusiana). Een opmerkelijke en zeldza-
me soort in de directe nabijheid is Stinkend nieskruid (Helleborus 
foetidus). Deze soort is enige tijd geleden op de grazige zuidhelling 
van de Riesenberg aangeplant, waarna ze zich spontaan heeft we-
ten te vestigen aan diverse bosranden, vooral in de hier besproken 
omgeving. De moslaag in de vegetatieopname laat een samen-
spel zien van soorten die duiden op een humeuze, licht verzuurde 
bovenlaag zoals Gewoon sterrenmos (Mnium hornum), de aanwe-
zigheid van kalkrijke löss of klei zoals Klei-smaragdsteeltje (Bar-
bula unguicula), Kleivedermos (Fissidens taxifolius), Kleisnavelmos 
(Oxyrrhynchium hians) en ondiep gesteente of steengruis zoals 
Muursnavelmos (Rhynchostegium murale).

een oude discussie opnieuw onder de aandacht 
gebracht

De conclusie van George Orwell in zijn klassieke roman “Animal 
Farm” uit 1946:  “All animals are equal, but some animals are more 
equal than others”, is ook van toepassing op de plantensociolo-
gie, waar aan het voorkomen van bepaalde soorten in de vegetatie 
meer waarde wordt toegekend dan aan de aanwezigheid van an-
dere. Dit hangt rechtstreeks samen met de uiteenlopende indica-
tiewaarden van soorten of anders gezegd met de breedte van hun 
ecologische amplitudo, en daardoor hun specifieke trouw of diag-
nostische waarde. Bolletjeskers is een van die soorten waaraan in 
de Europese plantensociologische literatuur een hoge indicatieve 
betekenis wordt toegekend. De meeste auteurs beschouwen de 
soort als een kensoort van het Beukenbossenverbond (Fagion syl-
Vaticae) (onder andere oberdorFer, 1979; 1992; pott, 1992; mucina et 

Figuur 2
Rijpe broedbolletjes (bulbillen) in de bladoksels van Bolletjeskers (Cardamine 
bulbifera) (foto: Nigel Harle, 20 juni 2009).
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al., 1993), en dit plaatst haar vondst in het Savelsbos in een bijzon-
der perspectief. Door sommige auteurs worden door Bolletjeskers 
gekenmerkte vormen van dit verbond zelfs als een eigen associ-
atie beschouwd, het dentario bulbiFerae-Fagetum, dat zijn hoofdver-
spreiding zou hebben op kalk- en basaltgesteenten in de montane 
zone van Midden-Europese middelgebergten (lohmeyer, 1962; zie 
ook neuhäusloVá-noVotná, 1970).
Al vele jaren lang bestaat onder de plantensociologen, of beter ge-

zegd onder de syntaxonomen (zij die zich 
bezighouden met de classificatie en naam-
geving van plantengemeenschappen), dis-
cussie over de positie van de bossen op 
voedselrijke bodems in ons land, in het bij-
zonder over de plek van de Zuid-Limburgse 
hellingbossen in het systeem. In “De Vege-
tatie van Nederland” (stortelder et al., 1999) 
wordt hierop uitvoerig ingegaan. De discus-
sie spitst zich toe op de vraag of deze bossen 
deel uitmaken van het Beukenbossenver-
bond dan wel van het Haagbeukenverbond 
(carpinion betuli). Voor buitenstaanders zal 
dit al gauw overkomen als een polemiek 
tussen misschien wat wereldvreemde we-
tenschappers, maar de reikwijdte van het 
dispuut gaat toch wat verder. In hoofdlijnen 

is de discussie terug te voeren op de principiële vraag of het classifi-
catiesysteem de actuele vegetatie of de potentiële vegetatie moet 
weerspiegelen. Het overzicht van Van der WerF (1991) geeft een in-
deling van de potentiële natuurlijke vegetatie in ons land, mede op 
basis van groeiplaatskarakteristieken; de oudere studies van doing 
(1962) en WesthoFF & den held (1969) gaan uit van de werkelijk aan-
wezige vegetatie, een opvatting die ook door stortelder et al. (1999) 
als uitgangspunt is genomen. Van nature heeft het Haagbeukenver-
bond zijn grootste verspreiding in het zuidoosten van Europa, waar 
hoge zomertemperaturen en langdurige droogte de groei van beu-
kenbossen in de weg staan. Binnen het areaal van het Beukenver-
bond zijn de Eiken-Haagbeukenbossen in eerste instantie door het 
lokale klimaat en de bodemfactoren bepaald, en worden ze aange-
troffen op plaatsen waar de Beuk (Fagus sylvatica) een geringe con-
currentiekracht bezit. Als gevolg van het vele eeuwen lang toege-
paste bosbeheer (hakhout met ‘overstaanders’) is de verspreiding 
van het Haagbeukenverbond tegenwoordig echter veel groter en 
wordt dit verbond op allerhande plekken aangetroffen die mo-
gelijk van nature met beukenbos begroeid zouden zijn. De Beuk 
is slecht bestand tegen hakhoutbeheer, zodat de natuurlijke beu-
kenbossen in veel gebieden geleidelijk zijn vervangen door Eiken-
Haagbeukenbossen (doing kraFt & WesthoFF, 1959; Janssen, 1960; 
Zacharias, 1993). Het is trouwens ook mogelijk dat op veel plaat-
sen de nu natuurlijk ogende beukenbossen uit gemengde loofbos-
sen met eik (Quercus spec.) en linde (Tilia spec.) zijn ontstaan door 
langdurig bevoordelen van de Beuk (hommel et al., 2007). Wat de 
beheergeschiedenis ook moge zijn, wanneer de actuele begroei-
ing wordt bekeken, dan uiten zich de verschillen vooral op twee 
manieren: enerzijds in de structuur van de bossen, anderzijds in 
hun floristische samenstelling. De bossen van het Haagbeuken-
verbond hebben anders dan die van het Beukenverbond een rijk 

Figuur  4
De groeiplaats van Bolletjeskers (Cardamine bulbifera) in het Savelsbos (foto: 
Nigel Harle, 29 april 2009).

Figuur 3
De verspreiding van Bolletjeskers (Cardamine bulbi-
fera) (Hultén & Fries, 1986).
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ontwikkelde struiklaag, waarin in het bijzonder de Ha-
zelaar (Corylus avellana) een dominante rol kan ver-
vullen. Floristisch wijken de bossen van het Haagbeu-
kenverbond vooral in negatieve zin af, met name door 
het ontbreken van een aantal Midden-Europese bos-
planten. En in dit rijtje van soorten wordt Bolletjeskers 
vrijwel altijd genoemd, samen met onder meer Wilde 
judaspenning (Lunaria rediviva), Leverbloempje (Ane-
mone hepatica), Boszwenkgras (Festuca altissima), Ha-
zensla (Prenanthes purpurea) en de andere, eerder ge-
noemde Dentaria-soorten. Van deze soorten is Wilde 
judaspenning eind jaren zeventig van de vorige eeuw 
in het Bunderbos waargenomen, onder andere door de 
eerste auteur. 
Het voert natuurlijk te ver om de discussie over de posi-
tie van de Zuid-Limburgse bossen in Europa op te han-
gen aan de waarneming van een enkele soort in het 
Heuvelland, maar de recente vondst van Bolletjeskers 
is op zijn minst opmerkelijk. Sinds ongeveer de Twee-
de Wereldoorlog worden de hellingbossen in Zuid-
Limburg nauwelijks meer beheerd en heeft het tradi-
tionele hakhoutbeheer op de meeste plekken moeten 
wijken voor een beheer van nietsdoen (onder andere 
bobbink et al., 2008). Het is niet zo moeilijk te voorspel-
len dat dit op den duur tot grote wijzigingen in de flo-
ristische samenstelling van deze bossen zal leiden, zo-
wel in de boomlaag als in de ondergroei. Bij velen be-
staat de vrees dat het wegvallen van het traditionele 
beheer in eerste instantie zal leiden tot een ophoping 
van humus en het wegvallen van een aantal kenmer-
kende bosplanten uit de ondergroei door de verander-
de lichtcondities. Daar staat tegenover dat een conse-
quent nietsdoen misschien ook voor interessante ont-
wikkelingen kan zorgen, inclusief het binnenkomen 
van nieuwe (Midden-Europese) soorten. Waarschijn-
lijk is het een én-én verhaal, waarbij op den duur de beste resulta-
ten worden bereikt door bepaalde bossen aan een consequent uit-
kap- en hakhoutbeheer bloot te stellen en andere bossen zoveel 
mogelijk met rust te laten. Het lijkt erop dat de natuurbescher-
ming in ons land dit pad zal inslaan.

Summary

CORALROOT BITTERCRESS: NO ORDINARY 
NEWCOMER IN LIMBURG

In 2008, Coralroot bittercress (Cardamine 
bulbifera) was discovered for the first time 
in Limburg (Netherlands), at the foot of 
a steep chalk slope along a road through 
the Savelsbos woodlands a few kilometres 
south of Maastricht. The article describes 
the new site and discusses the occurrence 

of this Central European species in South 
Limburg within the wider context of the 
status of the forests in this part of Europe. 
The article focuses on the old debate on 
whether these forests should be classi-
fied as belonging to the Fagion sylVaticae or 
the carpinion betuli, putting this debate in 
the framework of ongoing changes in the 
management of such forests.
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TABEL 1
Vegetatieopname met Bolletjeskers (Cardamine bulbifera) in het 
Savelsbos, opnameschaal volgens Braun-Blanquet.

Opnamenummer JS 2009-03
Datum 2 april 2009
Grootte proefvlak (m) 10 x 1
Bedekking kruidlaag (%) 30
Bedekking moslaag (%) 10
Hoogte kruidlaag (cm) 10-(20)

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bedekking
Kruidlaag
Bolletjeskers Dentaria bulbifera +
Robertskruid Geranium robertianum 2a
Klimop Hedera helix 2a
Gevlekte aronskelk Arum maculatum 1
Donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana 1
Muskuskruid Adoxa moschatellina 1
Stinkend nieskruid Helleborus foetidus +
Ruig hertshooi Hypericum hirsutum +
Gewone zandmuur Arenaria serpyllifolia +
Muursla Mycelis muralis +
Boskortsteel Brachypodium sylvaticum +
Gewone paardenbloem Taraxacum sectie Ruderalia +
Grote brandnetel Urtica dioica +
Gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon +
Kleine veldkers Cardamine hirsuta +
Vogelmuur Stellaria media +
Gewone berenklauw Heracleum sphondylium +
Look-zonder-look Alliaria petiolata +
Gewone braam Rubus fruticosus +
Es Fraxinus excelsior (juv) +
Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana r
Kropaar Dactylis glomerata r

Moslaag
Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum 2a
Gewoon pluisdraadmos Amblystegium serpens +
Klei-smaragdsteeltje Barbula unguicula +
Kleisnavelmos Eurhynchium hians +
Kleivedermos Fissidens taxifolius +
Gewoon sterrenmos Mnium hornum +
Muursnalvelmos Rhynchostegium murale +
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b o e k b e s p r e k i n g
BETER ÉÉN VOGEL IN DE HAND…
Vogelvangst, valkerij en eieren 
zoeken in ambacht, cultuurhis-
torie, natuurbescherming en 
wetenschap

lumeij, J.t. ,  d.a. Jonkers & 
J.J.h.g.d. Karelse (red.), 2008. 
KNNV Uitgeverij, Zeist. 224 pagina’s, 
gebonden, full-colour. ISBN 978 90 
5011 2635. Prijs € 34,95 (leden KNNV/
NHGL € 31,95). Verkrijgbaar bij de 
KNNV Uitgeverij (www.knnvuitge-
verij.nl) of in de boekhandel.

Dit boek is een uitvloeisel van het 
symposium “Ambachtelijk werken 
met Wilde Vogels” dat op 27 april 
2006 in Utrecht plaatsvond. In 19 
hoofdstukken wordt door 23 auteurs 

aandacht besteed aan allerlei facet-
ten van oude ambachten of activitei-
ten die gericht waren op het vangen 
van vogels, het jagen met vogels of 
het vinden van hun eieren. 
In de eerste negen hoofdstukken 
worden diverse vang- en zoekme-
thoden beschreven, van het bekende 
kievitseieren zoeken en de valkerij 
tot de veel minder bekende kwar-
tel- en houtsnippenvangst. Deze 
hoofdstukken zijn met beeldende en 
regelmatig ook historische foto’s en 
tekeningen geïllustreerd. De kwali-
teit van het beeldmateriaal is enigs-
zins wisselend maar over het alge-
meen goed. Regelmatig breken de 
auteurs een lans voor het door hun 
beschreven ambacht, waarbij zelfs 
regelmatig het woord cultuurhisto-
risch erfgoed valt. Sommige vang-
methoden zijn dan ook erg zeldzaam 
geworden. Het tijdens de scheme-
ring vangen van Houtsnippen met 
de ‘laatflouw’ wordt in Nederland 
nog slechts beoefend door één per-
soon. Natuurlijk vangt hij tegen-
woordig niet meer voor de pot, maar 
voor de wetenschap, hoewel in het 
hoofdstuk nog wel een recept voor 
Houtsnip staat! Nadat het in de 
bomen hangende net om de invlie-
gende Houtsnip is gevallen, wordt 
deze bevrijd, van een ring voorzien 
en weer losgelaten. Een kaartje 
van Europa toont de ongeveer 

vijftig terugmeldingen van de bij 
Gaasterland met het net gevangen 
Houtsnippen.
In de volgende tien hoofdstukken 
wordt een allegaartje aan onder-
werpen gepresenteerd, die qua 
inhoud soms enigszins overlappen 
met de eerste acht. Verbanden tus-
sen deze hoofdstukken zijn niet 
altijd even duidelijk. Waarschijnlijk 
zijn de besproken onderwerpen 
alle tijdens het symposium aan de 
orde geweest, en hebben daarmee 
een plek in het boek verdiend. Zo is 
er een hoofdstuk over gezegden, 
familienamen en plaatsnamen die 
zijn afgeleid van de vogelvangst. Dit 
leert ons dat er 81 vaak oude gezeg-
den en spreekwoorden kunnen 
worden gerelateerd aan deze activi-
teiten. Tevens lijkt het of de provin-
cie Limburg nauwelijks interessant 
was voor vogelvangers; er komen 
namelijk bijzonder weinig perso-
nen met aan de vogelvangst gerela-
teerde namen in onze provincie voor. 
Vogelziekten zijn het thema van 
twee hoofdstukken, waarbij natuur-
lijk de vogelgriep, en het onderzoek 
dat hiernaar bij vogels plaatsvindt, 
uitgebreid wordt belicht. Ander 
onderzoek dat duidelijk vooruitge-
holpen is door de vogelvangst, is de 
studie naar diverse soorten steltlo-
pers als Kemphaan, Goudplevier en 
Rosse grutto. De onmisbare rol van 

het ‘wilsterflappen’ komt hierbij 
duidelijk voor het voetlicht.
Het boek wordt afgesloten door een 
samenvatting van alle hoofdstukken 
(ook in het Engels), informatie over 
betrokken organisaties, een woor-
denlijst van zeven pagina’s en een 
twaalf pagina’s lange lijst met noten 
en literatuur. De presentatiewijze 
van deze noten en bronnen gebeurt 
per hoofdstuk, waarbij alle verwij-
zingen zijn genummerd en direct 
achter elkaar worden weergegeven. 
Dit vergemakkelijkt het terugzoe-
ken niet; een aparte literatuurlijst 
en bronnenlijst was overzichtelijker 
geweest.
Het boek is met name interessant 
voor de natuurliefhebber die histo-
risch geïnteresseerd is, of voor lief-
hebbers van vroegere ambachten. 
Mocht uw specifieke aandacht naar 
Limburg uitgaan, dan vindt u weinig 
van uw gading. In de index staan 
drie verwijzingen naar Limburg 
waaruit blijkt dat er in onze provin-
cie al lang geen eendenkooien meer 
staan. Verder signaleert de attente 
lezer dat er nu weer op traditionele 
wijze Kwartels worden gevangen in 
de Peel, maar dit zou natuurlijk ook 
in Brabant kunnen zijn. Blijkbaar had 
men vroeger vooral buiten Limburg 
beter één vogel in de hand…?

ArJAn oVAA
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uur in het Natuurhistorisch Muse-
um te Maastricht.

●	 DONDERDAG 5 NOVEMBER verzorgt 
de Paddenstoelenstudiegroep een 
practicumavond in IVN- zaal, Rans-
dalerstraat 64 te Ransdaal. Aan-
vang 19.30 uur. Verplichte opgave bij 
Piet Kelderman (tel. 043-6016055, 
p.kelderman@hetnet.nl).

●	 MAANDAG 9 NOVEMBER verzorgen 
leden van de Herpetologische Stu-
diegroep voor Kring Heerlen een 
lezing over 30 jaar onderzoek naar 
reptielen en amfibieën in Limburg. 
Aanvang 20.00 uur in de zaal van de 

Botanische Tuin, St. Hubertuslaan 74 
te Kerkrade.

●	 MAANDAG 9 NOVEMBER verzorgt de 
Mollusken Studiegroep Limburg 
een werkavond in Maastricht. Aan-
vang 20.00 uur. Opgave bij Stef Keu-
len (tel. 045-4053602, biosk@home.
nl).

●	 DONDERDAG 12 NOVEMBER verzorgt 
Jan Joost Bakhuizen voor Kring Roer-
mond een lezing over (nieuwe) vo-
gels in Midden-Limburg. Aanvang 
20.00 uur in het GroenHuis in Roer-
mond.

●	 VRIJDAG 13 NOVEMBER organiseert 
de Studiegroep Onderaardse Kalk-
steengroeven een ledenavond in het 
Natuurhistorisch Museum Maas-
tricht. Aanvang 19.30 uur.

●	 VRIJDAG 13 NOVEMBER organiseert 
de Herpetologische Studiegroep sa-
men met de Zoogdierenwerkgroep 
een varia-avond in het GroenHuis 
in Roermond met onder meer een 
lezing van Hans Weinreich over on-
derzoek naar vleermuisgedrag. Aan-
vang 20.00 uur.

●	 VRIJDAG 20 NOVEMBER houdt Paul 
Spreuwenberg voor de Vogelstudie-

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

●	 ZONDAG 1 NOVEMBER organiseert 
de Mollusken Studiegroep Limburg 
een excursie ten zuiden van Weert. 
Vertrek om 10.30 uur bij de kerk in 
Laar. Opgave bij Stef Keulen (tel. 045-
4053602, biosk@home.nl).

●	 WOENSDAG 4 NOVEMBER is er Krin-
genoverleg in het GroenHuis in 
Roermond. Aanvang 20.00 uur.

●	 DONDERDAG 5 NOVEMBER houdt Paul 
Vossen voor Kring Maastricht een le-
zing over de Oehoe. Aanvang 20.00 

slag, jonge bomen en struiken op de Moo-
kerheide, het maken van zonnebanken voor 
Rugstreeppad en Zandhagedis op de locatie 
Driestruik (Roermond) of meehelpen aan 
het onderhoud van de ecologische verbin-
dingszone langs de Miljoenenlijn.
Informatie over deze en andere activiteiten 
zijn te vinden op de internetpagina www.
natuurwerkdag.nl/meedoen. Via deze in-
terpagina kunt u zich aanmelden voor een 
activiteit en vindt u de locaties waar speci-
aal aandacht aan kinderen wordt besteed.

presentatie boeK Vogels ringen

Op woensdag 25 november wordt het boek 
‘Vogels ringen in Limburg. Een analyse van 
geringde en teruggemelde vogels in Bel-
gisch-Noord-Limburg gedurende de peri-
ode 1956-2008’ gepresenteerd. De uitgave 
van het boek is een samenwerking tussen 
het Natuurhistorisch Genootschap in Lim-
burg en de Belgische zuster-
organisatie LIKONA. In ruim 50 
jaar werden door Werkgroep 
Noord-Limburg meer dan 
700.000 vogels geringd. Maar 
ook de ruim 7.000 terugmel-
dingen uit 40 verschillende 
landen spreken tot de verbeel-
ding. De ringlocatie ligt welis-
waar net over de grens in Bel-
gië, maar omdat vogels zich 
natuurlijk niet aan de grenzen 
houden is het boek ook repre-
sentatief voor de vogeltrek in 
Nederland. 

Presentatie
De presentatie vindt plaats op 25 novem-
ber in Casino Overpelt, Fabrieksstraat 138, 
B-3900 Overpelt (België).  Het programma 
begint om 13.30 uur. Eerst zijn de drie au-
teurs, Carlo van Seggelen, Paul Van Zande 
en Karel Van Endert aan het woord. Zij zul-
len een overzicht geven van de belangrijk-
ste en meest onverwachte vondsten. Daar-
na zullen Frank Smeets, Gedeputeerde voor 
Leefmilieu van de Provincie Belgisch-Lim-
burg en voorzitter LIKONA en Harry Tol-
kamp, voorzitter van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg, de eerste exem-
plaren aanbieden aan de hoofden van de 
Belgische en Nederlandse ringcentrale. Na 
afloop is er een receptie en bestaat de mo-
gelijkheid om het boek te kopen. 

Bestellen
Het boek is vanaf eind november te koop in 
het GroenHuis in Roermond en in het Natuur-
historisch Museum in Maastricht voor € 27,- 

voor leden van het 
NHGL en voor € 32,- 
voor niet-leden. Bij 
verzen ding komt 
hier € 7,50 verzend-
kosten bij. U kunt het 
bedrag overmaken 
op I NG-rekening 
429851 van het Publi-
catiebureau van het 
Natuurhistorisch 
Ge nootschap. Ver-
meld daarbij ‘Vogels 
ringen’ en uw adres.

natuurWerKdag

Op zaterdag 7 november 2009 vindt voor 
de negende keer de landelijke Natuurwerk-
dag plaats. Op deze dag gaan duizenden 
vrijwilligers gewapend met zagen, harken 
en schoppen, bijvoorbeeld wilgen knotten, 
takkenrillen aanleggen en poelen schoon-
maken. De Natuurwerkdag wordt georga-
niseerd door Landschapsbeheer Nederland 
in samenwerking met Natuurmonumen-
ten, Staatsbosbeheer, Scouting Nederland, 
de stichting Instandhouding Kleine Land-
schapselementen en tal van andere organi-
saties.

Op meer dan 300 locaties verspreid door 
het hele land kan iedereen zijn handen uit 
de mouwen steken. Omdat je niet vroeg ge-
noeg kennis kan maken met de natuur, is er 
dit jaar speciale aandacht voor (gezinnen 
met) kinderen. Op de zogenoemde kinder-
locaties is van alles voor hen te doen. Ook in 
Limburg vinden tal van activiteiten plaats. 
Zo kunt u meehelpen aan het opschonen 
van een poel voor Vroedmeesterpad en 
Kleine watersalamander op de Hoge fron-
ten (Maastricht), het verwijderen van op-
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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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groep een lezing over de vogeltrek. 
Tevens vindt de presentatie van de 
jaareditie 2009 van het tijdschrift 
Limburgse Vogels plaats. Aanvang 
19.30 uur, locatie De Ster, Raadhuis-
straat 13 in Roermond.

●	 DINSDAG 24 NOVEMBER houdt Sjaak 
Gubbels voor Kring Venlo een lezing 
over Aosta, Noord-Italië, een dal vol 
vlinders. Aanvang 19.30 uur in Kin-
derboerderij Hagerhof in Venlo.

●	 WOENSDAG 25 NOVEMBER organi-
seert de Vlinderstudiegroep om 
20.00 uur een bijeenkomst in het 

Natuurhistorisch Museum te Maas-
tricht.

●	 DONDERDAG 3 DECEMBER houdt Lisa 
Op den Kamp voor Kring Maastricht 
een lezing over biologie en ecologie 
van Eekhoorns. Aanvang 20.00 uur 
in het Natuurhistorisch Museum te 
Maastricht.

●	 ZONDAG 6 DECEMBER leidt Tineke 
de Jong (tel. 043-3624602) voor de 
Plantenstudiegroep een winter-
wandeling door het Jekerdal. Ver-
trek om 10.00 uur vanaf de Natuur-
tuinen Jekerdal, Drabbelstraat 7 in 

Maastricht. De excursie duurt tot 
circa 14.00 uur.

●	 DONDERDAG 10 DECEMBER verzorgt 
Harry Vossen voor Kring Roermond 
een lezing over het Vlinderproject 
in Weert. Aanvang 20.00 uur in het 
GroenHuis in Roermond.

●	 MAANDAG 14 DECEMBER houdt Olaf 
Op den Kamp voor Kring Heerlen 
een lezing over de Brunssummer-
heide. Aanvang om 20.00 uur in de 
zaal van de Botanische Tuin, St. Hu-
bertuslaan 74 te Kerkrade.

●	 WOENSDAG 16 DECEMBER verzorgt 
de Mollusken Studiegroep Limburg 
een werkavond in Herten. Aanvang 
20.00 uur. Informatie en opgave bij 
Stef Keulen (tel. 045-4053602 of bi-
osk@home.nl).

●	 DONDERDAG 17 DECEMBER is er een 
vergadering van het Algemeen 
Bestuur in het GroenHuis te Roer-
mond.

●	 DINSDAG 22 DECEMBER organiseert 
Kring Venlo een varia-avond. Aan-
vang 19.30 uur in Kinderboerderij 
Hagerhof in Venlo.

c o l o f o n
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Overwinterende Tafeleenden langs de

Limburgse Maas: opkomst en neergang?

Het is in de winter een volstrekt gangbaar beeld: 

een groepje Tafeleenden dobberend op een plas

in het Maasdal. Met de Kuifeend is dit de talrijkste

bij ons overwinterende duikeend. Lange tijd was

de Tafeleend de meest algemene van beide

eenden, maar inmiddels zijn de rollen omgedraaid. 

Hieronder wordt samengevat hoe het deze soort, 

waarvoor Limburg van internationaal belang is,

bij ons vergaat.

Materiaal en methode

Basis voor dit artikel vormen de watervogeltellingen 

zoals deze vanaf midden jaren zeventig maandelijks 

plaatsvinden tussen september en april in het Maasdal 

(van Noorden, 1992; Hustings et al., 2006). De tel-

lingen, aanvankelijk gecoördineerd door het Rijks-

instituut voor Natuurbeheer (en opvolgers), maar 

sinds 1992 door SOVON, kennen een hoge mate 

Fred Hustings & Nicole Reneerkens

van volledigheid, al zijn er altijd wel enkele (meestal 

minder belangrijke) telgebieden die uitvallen. Dit 

wordt gecompenseerd door een (geautomatiseerde) 

schatting te maken van de aantallen in het niet-getelde 

gebied. Hierbij wordt rekening gehouden met eerdere 

tellingen in het uitgevallen gebied en het aantals-

verloop in vergelijkbare gebieden. Meer informatie 

over de landelijke watervogeltellingen, inclusief 

statistische bewerking van de telgegevens, is te vinden 

in de SOVON-rapporten (meest recente: van Roomen 

et al., 2006, 2007; Hustings et al., 2008). 

Om differentiatie aan te brengen in de ontwikke-

lingen binnen het Maasdal, wordt de tegenwoordig 

gangbare ecologische indeling gevolgd (figuur 1). 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 

Kalkmaas (van Belgische grens bij Eijsden tot Maas-

tricht), de Grensmaas (de ‘ongetemde’ rivier tussen 

Borgharen en Stevensweert), de Midden-Limburgse 

Maasplassen (het complex van grindgaten en de aan-

grenzende rivier tussen Stevensweert en Swalmen; 

verder Maasplassen genoemd) en de Gestuwde Maas 

(tussen Swalmen en de provinciegrens bij Mook). 

Bij de Maasplassen worden de Belgische en Neder-

landse delen samengenomen. De vogels maken 

immers geen onderscheid en pendelen vrijelijk van 

de ene naar de andere kant.

Om trends te beschrijven worden seizoensgemiddel-

den gebruikt, ofwel het totaal aantal in een seizoen 

waargenomen vogels (inclusief bijschattingen) 

gedeeld door 12. 

Huidige situatie, 2004-2008

De Tafeleend is in Limburg een klassieke overwin-

teraar, waarvan de aantallen pas aan het eind van de 

herfst sterk toenemen. De piek ligt vrijwel altijd in 

januari, een enkele maal in december, wanneer ge-

middeld 3200 Tafeleenden in het Maasdal aanwezig 

zijn. In maart is het merendeel weer vertrokken. Met 

dit seizoenspatroon onderscheidt Limburg zich van 

het landelijke beeld. Op Nederlandse schaal is de 

Tafeleend het talrijkst in oktober en november. De 

aantallen in januari zijn gemiddeld bijna eenderde 

lager dan die in het najaar (Hustings et al., 2008). 

Het Limburgse seizoenspatroon komt echter volledig 

overeen met dat in het aangrenzende Rijnland in 

Duitsland (Wink et al., 2005).

De verspreiding over het Maasdal is niet gelijkmatig. 

De Maasplassen vangen gemiddeld bijna tweederde 

(62%) van de overwinteraars op. De rest zoekt zijn 

heil langs de Grensmaas (13%), Kalkmaas (8%) 

en Gestuwde Maas (17%). Het grote belang van de 

Maasplassen is verklaarbaar uit de oppervlakte grind-

gaten aldaar (1600 ha open water aan Nederlandse 

zijde, 400 ha aan Belgische zijde). Opmerkelijker 

is dat ook de Kalkmaas, het verreweg kleinste 

riviertraject, relatief belangrijk voor Tafeleenden 

is. Dit komt vrijwel geheel op conto van de plas bij 

Oost-Maarland, die sinds zijn ontstaan begin jaren 

zeventig steeds in trek was bij Tafeleenden.

De meeste Tafeleenden verblijven op de grindgaten. 

Deze plassen fungeren overdag als rustplaats, maar 

ook om te foerageren, veelal op Driehoeksmosselen. 

Op de Maas zelf worden overdag maar weinig 

Tafeleenden gezien, perioden met strenge vorst 

daargelaten. De rivier wordt ’s nachts echter volop 

bezocht door foeragerende vogels, die op deze 

manier hinderlijk kleptoparasitisme van meeuwen 

en overlast door passerende boten vermijden. Een 

deel van de plassen is trouwens zo diep dat de 
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Figuur 1. Ecologische indeling van het Maasdal.

Tafeleenden, Eijsder Beemden, 11 januari 2009 (K. Lemmens)

duikcapaciteit van Tafeleenden overschreden wordt 

(Dirksen & Boudewijn, 1996). 

Buiten het Maasdal vertoeven enkele tientallen tot 

hooguit een honderdtal vogels elders in Limburg, met 

name op kanalen (Julianakanaal, Zuid-Willemsvaart, 

Kanaal Wessem-Nederweert; vooral op verbredin-

gen) en, zolang de vorst niet invalt, op vennen in 

het Peelgebied en plassen elders.
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Figuur 1. Ecologische indeling van het Maasdal.
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Gemengd broedgeval Spotvogel x Orpheus-
spotvogel en het voorkomen van de
Orpheusspotvogel in Limburg tot 2009
Boena van Noorden & Ruud van Dongen

Het is alweer 15 jaar geleden dat in dit tijdschrift
de eerste Limburgse waarneming van de Orpheus-
spotvogel Hippolais polyglotta werd gemeld
(Schepers, 1994). In 1996 waren er drie gevallen, 
waaronder een broedgeval. Dit gaf aanleiding om 
licht euforisch te schrijven over de opmars van deze 
soort in Limburg (Ellenbroek, 1997). In de periode 
daarna bleef een echte doorbraak echter uit. Het 
aantal vastgestelde gevallen fluctueerde van jaar 
tot jaar sterk, met pas in de laatste vier jaren een 
duidelijke toename. In het kader van een door 
de Universiteit van Trier gestart onderzoek naar 
de uitbreiding van de Orpheusspotvogel werd in 
2009 extra aandacht aan deze soort geschonken. 
Zo werden dit jaar enkele adulte vogels gevangen 
voor het verkrijgen van DNA-materiaal. Tijdens de 

zoektocht werd een broedgeval vast-gesteld van 
een gemengd paar Spotvogel Hippolais icterina met 
Orpheusspotvogel. In deze bijdrage wordt dit geval 
beschreven, komt de toename in Nederland en in 
het bijzonder in Limburg aan bod en worden tips 
gegeven voor een succesvolle inventarisatie.

Gemengd broedgeval op de voet 
gevolgd

Op 14 juni 2009 ontdekte John Wouters een zingende 
Orpheusspotvogel bij Cottessen ten zuidoosten van 
Epen in een terrein van Stichting Het Limburgs 
Landschap. Enkele dagen daarna (18 juni) bleek 
de vogel nog steeds aanwezig te zijn. Dit keer 
echter nauwelijks zingend, maar wel regelmatig 

Foto 1. Orpheusspotvogel, Vrakelberg, 8 juni 2009 (R. van Dongen)
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In de nieuwste uitgave van de 19e jaargang van het blad Limburgse 
Vogels wordt uitgebreid aandacht besteed aan de broedende Or-
pheusspotvogel in Limburg en de vondst van een hybride paar tus-
sen de Spotvogel en de Orpheusspotvogel. Heeft de Sprinkhaanzan-
ger van de Meinweg nu voorkeur voor natte of droge heide? Over-
trekkende roofvogels zorgden in 2008 niet alleen voor spannende 
soorten, zoals Arendbuizerd en Slangenarend, maar er kwamen ook 
indrukwekkende aantallen van onder andere Wespendief over. Hoe 
belangrijk is Limburg voor overwinterende Tafeleenden en het Peel-
gebied voor Grote Zilverreigers? De alom bekende Houtduif veroor-
zaakte tijdens de najaarstrek voor een spektakel boven De Hamert. 
In kortere artikelen worden Zwarte Wouw, Kwartelkoning, Gras-
zanger, Woudaap, Grauwe Klauwier, Bladkoning, Notenkraker, 
Koereiger en Poelsnip besproken. Sommige ervan als (nieuwe) 
Limburgse broedvogel, sommige als onverwachte vondsten tij-
dens de voor- of najaarstrek. Het Roode Beekdal bij Brunssum 

staat garant voor een aantal bijzondere waarnemingen.
De jaarlijks terugkerende beschrijving van de zeldzame broedvo-
gels in Limburg ontbreekt net zo min als een ruime keuze uit het 
Vogelarchief Limburg van 2008. Misschien wordt het nieuwe over-
zicht van de voorjaarsfenologie in de toekomst  een vaste rubriek. 
Een zestal Limburgse fotografen tonen hun mooiste foto van 2009.
Deze nieuwe editie van Limburgse Vogels wordt gepresenteerd op 
vrijdag 20 november 2009 tijdens de bijeenkomst van de Vogelstu-
diegroep in zaal De Ster, Raadhuisstraat 13, 6042 JK Roermond. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur.

Bestellen
Het tijdschrift is te bestellen door € 11,00 over te maken op ING-re-
kening 1134234 ten name van het Natuurhistorisch Genootschap in 
Limburg onder vermelding van Limburgse Vogels 2009.  Niet-leden 
betalen € 13,50. Beide prijzen zijn inclusief verzendkosten.

Volgens de Telegraaf van 29 
juli 2009 blijkt uit Fins on-
derzoek dat vrouwen steeds 
mooier worden. Ook hun 
dochters worden steeds 
aantrekkelijker. Mooie vrou-
wen krijgen bovendien 16% 
meer kinderen, vooral meis-
jes. Mannen daarentegen 
gaan er steeds minder goed 
uitzien. Deze conclusies zijn 
volgens de krant gebaseerd 
op Amerikaanse gegevens 
waarbij gedurende 40 jaar 
1.244 vrouwen en 997 man-
nen werden gevolgd.
Dat Markus Jokela van de 
Universiteit van Helsinki niet onverdeeld gelukkig is met deze inter-
pretatie van zijn onderzoek is duidelijk. Hij tracht op zijn blog nog 
enig tegenwicht te geven aan de boulevardpers, maar zoals u zult 
begrijpen is dat een hopeloze strijd, vooral omdat de nieuwswaarde 
daarvan nihil is (geen mens wil de nuances weten). Maar nog stui-
tender is dat de gemiddelde journalist niet het niveau heeft (maar 
dat wel pretendeert te hebben) om een wetenschappelijke publica-
tie te kunnen lezen, laat staan te interpreteren.
Laten we de zaak eens analyseren. Markus Jokela correleert de ei-
genschap aantrekkelijkheid aan vruchtbaarheid en daarmee aan 
voortplantingssucces. Maar hij geeft tevens aan dat geen sprake 
kan zijn van genetische fixatie, omdat de tijdspanne van zijn onder-
zoek daarvoor veel te kort is. De associatie tussen attractiviteit en 
fertiliteit geldt bovendien voor zowel mannen als vrouwen, aan-
trekkelijke vrouwen baren niet significant meer meisjes dan jon-
gens en een afname van de attractiviteit van mannen was al hele-
maal niet aanwezig.
Jokela betrok vooral de gezichtskenmerken in zijn studie. Mogelijk 
heeft hij zich bij vrouwen gebaseerd op de klassieke zeven schoon-
heden: blauwe ogen met bruin haar of bruine ogen met blond haar, 
lange en gekrulde wimpers, moedervlekje links of rechts boven de 
lip, spleetje tussen de tanden, sproeten rond en op de neus, kuiltjes 
in de kin of wangen en amandelvormige ogen. Maar deze bepalen 
uiteraard niet alleen de attractiviteit van een vrouw. Wat te denken 
van de mooie volle lippen bij veel West-Afrikaanse volkeren, lange 
benen (het blonde Zweedse ideaal), stevige borsten-smalle taille-
brede heupen (het Amerikaanse 90-60-90 criterium), kleine voeten 
(de Japanse variant) of een lange slanke hals, zoals die bijvoorbeeld 
extreem wordt nagestreefd bij bepaalde volkeren in Zuidoost-Azië. 
En wat zijn de vergelijkbare criteria voor mannen?

Het is al lang bekend dat een 
mooie vrouw niet hoeft te 
vallen op een mooie man. 
Voor mannen is schoonheid 
belangrijk, vrouwen vinden 
een goede baan of rijkdom 
echter veel essentiëler. Een 
vrouw wil dat een man goed 
voor haar en haar nakome-
lingen zorgt. En dan is geld 
belangrijk. Als antwoord op 
deze bekende natuurlijke se-
lectie gaf Alfred Russel Walla-
ce al in de negentiende eeuw 
een vooruitstrevende reactie. 
Hoewel Wallace een enorme 
fascinatie kon opbrengen 

voor de kleurenpracht bij dieren, weigerde hij de hier door Darwin 
aan verbonden verklaring van seksuele selectie door de vrouwelijke 
partnerkeuze te accepteren. Wel omarmde hij die verklaring bij de 
mens. Als redding voor deze soort zag hij dan ook de emancipatie 
van de vrouw. In een gemeenschap met grote materiële en finan-
ciële gelijkheid tussen de seksen zouden vrouwen niet meer hoe-
ven te kiezen voor rijke, vaak fysiek en psychisch gekneusde, man-
nen (het Sarkozy- of Berlusconi-type), maar zouden ze weer kunnen 
gaan voor de mannen met een hoge fitness, wat ongetwijfeld gun-
stig zou zijn voor de instandhouding van de soort.
Lange wimpers, een van de genoemde zeven schoonheden van een 
vrouw, blijkt te zijn gekoppeld aan etniciteit. Datzelfde geldt uiter-
aard voor amandelvormige ogen, lange benen, oog- en haarkleur 
en daarmee ligt enige genetische schoonheidsbinding toch voor 
de hand. Wat mensen tegenwoordig niet mooi vinden, maar helaas 
voor de schoonheidsfanaten toch erfelijk bepaald, is lichaamsbeha-
ring. Dan heb ik het vooral over plekken waar dat niet in de beeldvor-
ming van het schoonheidsideaal past. Overmatige haargroei als bij 
Julia Pastrana, ’s werelds beroemdste kermisattractie als behaarde 
vrouw, was een gevolg van een genetische afwijking, dat is onlangs 
door Chinees onderzoek vastgesteld. Ik kan me echter indenken dat 
de eerste mannelijke Homo erectus wel op haar gevallen zou kun-
nen zijn. Zo is alles een kwestie van smaak en is het mooi zijn vooral 
gekoppeld aan de tijdsgeest. Niets nieuws onder de zon dus.
Bovendien, waar maken we ons druk om? We hebben toch al van die 
langwimperige, bruinogige wezens met vlekken in het gezicht, vol-
le lippen, kuiltjes in de wangen, een lange slanke hals en idem dito 
benen?

A. LENDERS
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 209 De Ingekorven vleermuizen van Midden-Limburg
W. Vergoossen, L. Verheggen, J.  Regelink, T. van der Meij & J. Dekker
In Limburg zijn van de Ingekorven vleermuis alleen kraamverblijfplaatsen bekend uit 
Echt en Gulpen. Uit onderzoek naar de aantalsontwikkeling en het ruimtelijk gedrag 
van deze soort in kraamverblijven bij Echt blijkt dat het aantal individuen in de kraamko-
lonies sterk is toegenomen, maar erg gevoelig is voor verstoringsbronnen als Kerkuil en 
Steenmarter. Hiernaast blijken de vleermuizen sterk afhankelijk van de aanwezigheid 
van stallen waarin vee op stro staat als foerageergelegenheid en van oude lanen als rou-
tes om veilig bij de foerageergebieden te komen.

 215 De slakkenfauna van de Sint-Pietersberg
Deel 1. Een herinventarisatie
J. Lever, A. de Groot, B. Lever & G. Majoor
Met het uiteindelijke doel de invloed van ingrepen en beheer op de slakkenfauna
van de Sint-Pietersberg te monitoren werd in 2005 en 2006 een uitgebreide inventari-
satie uitgevoerd. Om eveneens een vergelijking te kunnen maken met eerder onderzoek 
naar slakken in dit gebied zijn zoveel mogelijk dezelfde plekken bezocht. In dit eerste 
deel wordt voornamelijk ingegaan op de gevonden slakkensoorten. Hieruit blijkt dat 
sinds de inventarisaties in de vijftiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw geen sprake 
is van een grote achteruitgang van de molluskenfauna van de Sint-Pietersberg.

 222 Bolletjeskers, niet zomaar een nieuwkomer in het Heuvelland
N. Harle & J. Schaminée
In 2008 werd in het Savelsbos een aantal planten van Bolletjeskers gevonden. Een jaar 
later bleek deze soort zich hier verder uitgebreid te hebben. Gezien de standplaats, lijkt 
de conclusie gerechtvaardigd dat het om een spontane vestiging van deze soort gaat. In 
dit artikel wordt nader ingegaan op deze vondst en haar plantensociologische positie 
binnen de bossen van Europa.

 226 Boekbespreking

 227 Onder de aandacht

 227 Binnenwerk Buitenwerk

 228 Colofon




