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In april 2011 vierde Midas Dek-
kers zijn vijfenzestigste ver-
jaardag. Op zichzelf al een he-
le prestatie na de vele fysieke 
en psychische aanslagen op 
dat frêle lichaam. Tegelijk met 
zijn pensionering verscheen 
zijn boek Rood, een bekoring. 
Hierin beschrijft hij zijn fasci-
natie voor roodharige vrou-
wen, slimme eigenzinnige ty-
pes met een hartstochtelijke 
en sensuele uitstraling. Daar 
moet je als man wel voor val-
len! Dat in tegenstelling tot al 
die blonde vrouwen die hem als kinderlijke, domme blondjes niet 
kunnen bekoren. Zijn grootste belangstelling gaat uit naar Angel-
saksische vrouwen, speciaal Irish Red, maar dat is op zich een minder 
grote verrassing. Nee, rood is volgens Midas in een interview met het 
NRC Handelsblad, een signaalkleur die een keuze laat tussen “ik ben 
lekker, eet mij” of “ik ben giftig, eet mij niet”.
In de wetenschappelijke literatuur is deze stelling voor allerlei soor-
ten dieren, inclusief de mens, herhaaldelijk onderbouwd. Rood is 
een teken van seksuele beschikbaarheid, maar rood signaleert ook 
agressie en dreiging. Tevens leidt het zien van rood tot een verster-
king van faalangst. Dat is begrijpelijk bij puberende jongeren die 
hun eerste schreden op het liefdespad zetten, maar verrassend bij 
adolescenten. Men zou verwachten dat deze daar wat meer onbe-
vangen tegenover zouden staan; ook op volwassenen heeft rood 
echter een verrassend grote impact. Niet alleen is wetenschappe-
lijk bewezen dat sporters vaker verliezen als hun tegenstanders een 
rood tenue dragen, mensen scoren ook significant lager op IQ-tes-
ten als deze van een rode kaft zijn voorzien.
De NRC besteedt een week later aandacht aan roodharige vrouwen 
in de kunst. De roodharigen worden in de schilderkunst al eeuwen 
lang afgebeeld als opwindend of gevaarlijk. Het blad geeft daarvan 
diverse voorbeelden, waarvan het schilderij La belle Irlandaise van 
Gustave Courbet het beste aansluit bij dit onderwerp. Zeker omdat 
Joanna Hiffernan, die model stond voor het schilderij, ook wordt ver-
bonden aan misschien wel het meest aanstootgevende werk dat 
ooit door Courbet is gemaakt, L’ origine du monde. De natuurlijke sig-
naalkleur van het schaamhaar lijkt op dit schilderij evenwel enigs-
zins verloren te zijn gegaan.
De psychologen Andrew Eliot en Henk Aarts hebben recentelijk aan-
getoond dat mensen onbewust meer kracht zetten in hun spieren 
als ze iets roods zien. Blijkbaar mobiliseert rood ook energie. De Am-

sterdamse Wallen en soortge-
lijke buurten in andere steden 
worden wereldwijd aange-
duid als Red light district. Em-
pirisch is daarmee natuurlijk 
al lang bewezen dat rood licht 
op mannen een bepaalde fy-
sieke aantrekkingskracht uit-
oefent.
Rood zet dus aan tot actie en 
reactie in relatie tot seksue-
le activiteit. Dat er tevens een 
verband is met de menstrua-
tiecyclus is al langer bekend. 
Tijdens de menstruatie lijkt 

rood afschrikkend aan te geven dat voortplantingsgedrag op dat 
moment minder gewenst is (“eet mij niet”). Toch is het optreden 
van maandelijkse bloedingen een teken van vruchtbaarheid (“eet 
mij wel”). De anticonceptiepil speelt hierin een dubieuze rol. Ze be-
invloedt namelijk de partnerkeus, zoals uit recent Engels onderzoek 
blijkt. Ovulerende vrouwen hebben een voorkeur voor krachtige, ge-
spierde mannen die genetisch sterk van henzelf verschillen. De pil 
die vaak zowel menstruatie als ovulatie remt, doet dit effect teniet. 
Pilgebruikende vrouwen worden door mannen bovendien vaak als 
onaantrekkelijk ervaren. Aardig is om te vermelden dat dit is getest 
bij stripteasedanseressen. Deze kregen beduidend meer fooien toe-
gestopt in hun vruchtbare periode dan daarbuiten; bij pilslikkende 
danseressen waren de fooien minder en meer over de tijd verdeeld.
Wetend welk effect rood op mannen heeft balanceert de vrouw in 
de spiegel van haar garderobekast tussen een femme fatale en een 
femme finale. De rode jurk toch maar niet of toch maar juist wel. De 
keuze tussen de bekende grijze muis en de twijfel tussen het uitda-
gende rood van “ik pak hem wel” of “hij wil mij niet”. Het liefdessuc-
ces van de alom bekende Lady in red van Simply Red is daar in posi-
tieve zin een mooi voorbeeld van: “The lady in red is dancing with me. 
I’ve never seen you looking so gorgeous as you did tonight. I’ve never 
seen so many people want to be there by your side. I have never had 
such a feeling such a feeling of complete and utter love, as I do to-
night”.
Of dichter bij huis ‘t Roeie klied van Rowwen Heze: “Zeej kwaam op 
de fiets vurbeej. En lachte teage meej. Dat roeie klied di roeie mond. 
Ik stong vastgenaageld an de grond”. Contrasterend een jaar later: 
“’n Joar daorna zaag ik eur terug. Mar ze fietste vuls te vlug. Ze haj ‘r 
roeie klied neet aan. Liefde van de baan…..”
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rondom de eerste vindplaats. Dit betekent een uitbreiding van 5 tot 
10 km per jaar. Ook in de regio van Weil-am-Rhein heeft de soort zich 
verder uitgebreid. De Buxusmot is momenteel eveneens aangetrof-
fen in veel andere deelstaten van Duitsland. Zo zijn in het Münster-
land in de periode vanaf 2008 verschillende vondsten gedaan op een 
steenworp afstand van Enschede. Ook wordt de soort vanaf 2008 ge-
vonden in Rommerskirchen, in Mönchengladbach-Rheydt en in Mon-
heim am Rhein bij Düsseldorf. Deze locaties liggen op enkele tiental-
len kilometers afstand van de Nederlandse grens en de vindplaats in 
Limburg.
Vanuit de eerste vindplaatsen in Duitsland breidde de soort zich ook 
verder uit richting Zwitserland en de Elzas in Frankrijk (Van der Straten, 
2008; Van der Straten & MuuS, 2010). In Zwitserland ligt het centrum 
van haar verspreiding in en rondom Basel, maar ze wordt onder meer 
ook aangetroffen rondom Zürich en in de Jura. De eerste melding in 
de Elzas in augustus 2008 betrof een locatie in Siant-Louis, slechts en-
kele kilometers verwijderd van Weil am Rhein en Basel. Hier werden 
op licht meer dan 700 exemplaren geteld. In oktober 2008 volgt een 
melding uit Straatsburg, slechts op enkele kilometers afstand van 
Kehl gelegen. Vanuit deze twee grensoverschrijdende vindplaatsen 
heeft de soort zich inmiddels flink uitgebreid (Brua, 2009). Opvallend 
is de vondst in 2009 in Orsay, ongeveer 30 km ten zuidwesten van Pa-
rijs gelegen en meer dan 500 km verwijderd van Straatsburg, een af-
stand die het natuurlijk verbreidingsvermogen van de soort meer dan 

Het Nachtvlindermonitoringsproject Limburg heeft als doel 

om op systematische wijze in verschillende tuinen van deel-

nemers de nachtvlinders te inventariseren door vlinders 

te vangen op licht, gebruik makend van kist en/of laken. 

Bij het monitoringsproject wordt in principe alleen naar 

macro nachtvlinders gekeken (Verschoor et al., 2010). Toch 

laten veel deelnemers de kleine nachtvlinders, de micro’s, 

niet allemaal links liggen. Zo werd door de tweede auteur 

tijdens een monitoringsronde op 11 juli 2010 de Buxusmot 

(Cydalima perspectalis) aangetroffen. Voor zover bekend is 

dit de eerste waarneming van deze soort in Limburg.

herkomst en verspreiding

De Buxusmot komt oorspronkelijk voor in de humide subtropische re-
gio’s van Oost-Azië, waaronder China, India, Korea, Oost-Siberië en Ja-
pan en is vrijwel zeker geïmporteerd met buxusmateriaal afkomstig 
uit die landen. Omdat eieren, rupsen en poppen op de waardplant 
moeilijk te ontdekken zijn, is een verdere verspreiding van de soort 
over Europa via de handel van gekweekte planten, zeker over grote 
afstanden, aannemelijk. Zo toonde onderzoek van de Universiteit van 
Basel aan dat de snelle verspreiding over Zwitserland, het vliegver-
mogen van de soort meer dan overtrof. Ook werden bij een inspec-
tie van tuincentra in de omgeving van Basel in de helft van de geval-
len buxusplanten met eieren en rupsen gevonden (MuuS et al., 2009; 
Baur & Leuthardt, 2009; MaLLy & nuSS, 2010).

europa

De verspreiding van de Buxusmot over Europa is goed te volgen via 
een vlinderforum op internet (LepiforuM e.V., 2009). Dit hoofdstuk is, 
voor zover niet anders vermeld, grotendeels gebaseerd op informatie 
van deze internetpagina. 
De vlinder werd voor het eerst in Europa waargenomen in 2006 in 
Kehl en in 2007 in Weil-am-Rhein. Beide plaatsen zijn gelegen in Ba-
den-Württemberg (Duitsland). Gezien de populatiegrootte in 2007 
wordt er vanuit gegaan dat ze hier al in 2005 aanwezig was (Brua, 
2009; Van der Straten & MuuS, 2010). Rondom Kehl heeft de Buxusmot 
zich sinds 2006 verder uitgebreid in een straal van meer dan 20 km 

De eerste vondst van de Buxusmot in Limburg
Guido Verschoor, Keutenberg 1, 6305 PP Schin op Geul
Jo Queis, Spaanse singel 2, 6191 GK Beek

FIGUUR 1
Imago van een Buxusmot (Cydalima perspectalis) (foto: Tymo Muus).
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meter lang en hebben een zwarte kop, die is voorzien van een ypsi-
lon-vormig licht patroon. Op de flanken van het lichaam loopt aan 
beide zijden een lichte lengtestreep omzoomd door zwarte lijnen. 
Aan de bovenzijde hiervan liggen zwarte punten (Van der Straten, 
2008).
De vlinders vliegen afhankelijk van de temperatuur vanaf april/
mei tot in oktober en komen goed op licht en smeer af. Er vliegen 
waarschijnlijk twee tot drie generaties per jaar en de generaties lij-
ken elkaar te overlappen. De rupsen spinnen diep verborgen tussen 
de bladeren van de voedselplant een cocon, waarin ze zich verpop-
pen [figuur 2b] (MuuS, 2009; Van der Straten & MuuS, 2010). Er is wei-
nig bekend over de overwintering in Nederland. Vermoed wordt dat 
ze als halfvolgroeide rups overwinteren (schriftelijke mededeling 
Tymo Muus). Uit onderzoek door de Nieuwe Voedsel- en Warenau-
toriteit blijkt dat de soort zich in Nederland goed kan voortplanten 
en in staat is koude winters te overleven (Van der Straten, 2008). De 
Buxusmot kan zich op een natuurlijke wijze verspreiden met een 
snelheid van ongeveer vijf tot tien km per jaar (Van der Straten, 2008; 
MuuS et al., 2009; MaLLy & nuSS, 2010; Van der Straten & MuuS, 2010).
In Europa wordt de Buxusmot uitsluitend op buxussoorten aange-
troffen, waaronder de in Europa inheemse Buxus (Buxus sempervi-
rens). Hoewel Buxus sempervirens het meest in tuinen (met vele tuin-
vormen) wordt aangeplant (LepiforuM e.V., 2009), wordt de vlinder ook 
gevonden op uitheemse buxus-soorten zoals Buxus microphylla en 
Buxus sinica die eveneens vaak als tuinplant verkocht worden. Uit de 
landen van herkomst zijn ook waardplanten uit de geslachten hulst 
(Ilex spec.) en kardinaalsmuts (Euonymus spec.) bekend. In Nederland 
zijn de rupsen vooral gevonden op allerlei gekweekte varianten van 
Buxus sempervirens. Omdat de rups van de Buxusmot vaak in hoge 
aantallen wordt aangetroffen en gedurende het gehele groeiseizoen 
aanwezig is, kan ze de waardplant ernstig aantasten of zelfs volledig 
kaalvreten (Van der Straten, 2008; EPPO, 2008,2010; Brua, 2009; Kory-
cinSKa & eyre, 2009). 

inheemse buxus

In Europa komt inheemse Buxus hoofdzakelijk voor in de Pyreneeën, 
de Zuid-Alpen, de Jura en van Albanië tot aan Centraal-Griekenland. 
Meer lokaal komt de soort voor in de Elzas, Zuid-Duitsland, het Moe-

te boven gaat. In 2008 werd de 
soort ook op verschillende plaat-
sen gevonden in het zuidoosten 
van Engeland (KorycinSKa & eyre, 
2009). Inmiddels is ze verder ver-
spreid in Duitsland, Zwitserland 
en Frankrijk (Baur & Leuthardt, 
2009) en ook bekend van en-
kele vindplaatsen in Oostenrijk 
(2009) en Liechtenstein (2010). 
In België is de Buxusmot voor het 
eerst in 2010 gevonden in de pro-
vincies Oost-Vlaanderen en Ant-
werpen (Kapellen). Hiernaast 
werd de soort op 4 juli 2010 ge-
vangen in Stokkem in Belgisch-
Limburg, dus dichtbij de grens 
van Nederlands Limburg.

nederland

In Nederland werd de Buxusmot voor het eerst waargenomen op 14 
juni 2007 in Boskoop. Deze eerste vangst werd in september van dat 
jaar opgevolgd door vier nieuwe waarnemingen in Giessen, Sleeu-
wijk en nogmaals in Boskoop. In 2008 werden nieuwe exemplaren 
gezien in Geertruidenberg en Babylonienbroek (MuuS et al., 2009). 
In deze gebieden bevinden zich veel tuinbouwcentra (Van der Straten 
& MuuS, 2010). In 2009 werd een exemplaar gezien in Denekamp in 
Twente. Denekamp ligt op een steenworp afstand van de eerder ge-
noemde vindlocaties in Münsterland in Duitsland. In september en 
oktober 2010 werden ook nog enkele vondsten gemeld uit Voorne-
Putten. Op dit moment is het belangrijkste leefgebied gelegen in het 
gebied tussen Zaltbommel en Geertruidenberg, op de grens van de 
provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland (bron: waar-
neming.nl, 20 november 2010; Van der Straten & MuuS, 2010).
In Limburg werd op 11 juli 2010 één exemplaar van de Buxusmot ge-
vangen in de tuin van de tweede auteur. Voor zover bekend is dit de 
eerste vondst in de provincie Limburg. De vlinder werd gevangen met 
behulp van een vlinderval voorzien van een 125 W HPL-lamp. De tuin is 
gelegen in Neerbeek en maakt onderdeel uit van een complex van cir-
ca 40 aaneengesloten achtertuinen. In de woonwijk zijn in verschei-
dene tuinen en perken buxusplanten aanwezig, meestal in de vorm 
van circa twintig centimeter hoge haagjes, waarvan sommige re-
cent zijn aangeplant. Inspectie van de struiken leverde tot nu toe nog 
geen duidelijk vraatbeeld veroorzaakt door rupsen van de Buxusmot 
op. Neerbeek ligt op minder dan tien kilometer afstand van Stokkem 
(België), waar de soort een week eerder werd gevangen.

buxusmot

Een volwassen Buxusmot [figuur 1] heeft een spanwijdte van on-
geveer vier centimeter, en behoort daarmee tot de grotere micro-
nachtvlinders. De vleugels zijn wit en hebben een bruine rand. Soms 
komen geheel bruine vormen voor; deze hebben een witte stip op 
beide bovenvleugels. Jonge rupsen zijn vuilgeel en ongeveer twee 
millimeter groot. Na enkele dagen krijgen ze bruine lengtestrepen. 
De felgroene volwassen rupsen [figuur 2a] zijn ongeveer vier centi-

FIGUUR 2
Buxusmot (Cydalima perspectalis), a: rups en b: pop 

(foto’s: Tymo Muus).

a b
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weg te denken uit de Europese fauna. En gezien de snelheid waar-
mee de soort zich heeft verspreid binnen Europa, is de kans groot 
dat de vlinder zich eveneens verder verspreid in Nederland en Lim-
burg. Aangezien de vlinders zich vaak ophouden in gebieden met 
gecultiveerde buxusstruiken en ze goed op licht afkomen (MuuS et 
al., 2009), is het zeker mogelijk dat ook binnen het Nachtvlindermo-
nitoringsproject de soort op andere plekken in tuinen in Limburg 
wordt aangetroffen.
Behalve op licht is de Buxusmot ook te ontdekken door inspectie 
van de waardplant, het meest eenvoudig door de buxus te contro-
leren op rupsen in april of mei. Ook vraat en verlies van blaadjes, de 
aanwezigheid van spinsels en plaatselijk afgestorven delen aan de 
onder- en zijkant van de plant wijzen op haar aanwezigheid (Van 
der Straten, 2008; KorycinSKa & eyre, 2009). Meer informatie over de 
Buxusmot is te vinden op de internetpagina van de Nieuwe Voed-
sel- en Warenautoriteit: www.vwa.nl.

dankwoord

Met dank aan Tymo Muus en Marja van der Straten van de Nieuwe 
Voedsel- en Warenautoriteit voor aanvullende informatie en het be-
schikbaar stellen van het fotomateriaal. 

zeldal, Oostenrijk, het bekken van Parijs, België en Zuid-Engeland (Lepi-
foruM e.V., 2009). Ondanks het feit dat de Buxusmot vooral uit tuinen, 
plantsoenen en kerkhoven wordt gemeld, blijken natuurlijke buxus-
opstanden niet onaangetast te blijven. Zo heeft een bosgebied nabij 
Basel in 2010 te kampen gehad met massale vraat aan de buxuson-
dergroei over ongeveer 100 ha. Dit bosgebied is één van weinige grote 
groeiplaatsen van de inheemse Buxus in Duitsland, met buxusstrui-
ken die soms tot tien meter hoog zijn. Of de kaalgevreten buxusstrui-
ken dit overleven is onduidelijk, omdat anders dan aangetaste buxus-
struiken in tuinen, deze struiken niet worden verwijderd en dus de 
kans krijgen te regenereren (LepiforuM e.V., 2009). De inheemse Buxus 
komt in Nederland niet in het wild voor en de aantasting zal hier dus 
beperkt blijven tot tuinen en plantsoenen.

toekomst

Het is (nog) niet duidelijk of de vlinder op den duur gereguleerd 
gaat worden door predatie en/of parasieten (Brua, 2009). In het na-
tuurgebied Buchswald nabij Weil-am-Rhein werden in ieder geval 
al losse, afgevreten vlindervleugels gevonden, waarvan niet duide-
lijk was of dit vraat van vogels of vleermuizen was. Ook werd elders 
vraat van de rupsen door Huismussen (Passer domesticus) geobser-
veerd (LepiforuM e.V., 2009). In ieder geval is de soort nu al niet meer 

Summary

CYDALIMA PERSPECTALIS FOUND IN THE 
DUTCH PROVINCE OF LIMBURG

Cydalima perspectalis is a pyralid moth from 
East-Asia, which has probably been present 
at a site in Germany since 2005. From this 
original population, the moth has spread 
rapidly to the surrounding areas, and is 
now found in various parts of Europe. In 
fact, it has become permanently included 
in the European fauna. The species was first 
reported in the Netherlands in 2007, and 
has since then mainly been spotted in the 
border areas between the provinces of Zuid-
Holland, Noord-Brabant and Gelderland. 
Cydalima perspectalis was first spotted in 
the province of Limburg at Neerbeek, in July 
of 2010. 
The caterpillars of the moth can do great 
damage to plants of the genus Buxus, espe-
cially Box (Buxus sempervirens), which is 
indigenous to Europe. It is spread mainly 
by transports of cultivated host plants, and 
the species was almost certainly introduced 
on imported Box plants. In view of the rapid 
spread of the species, and the fact that hard-
ly any indigenous predators or parasites 
are known, the moth might soon become 
very common in the Netherlands, including 
Limburg.
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leenbeek, inclusief de Oude Maas, bedraagt ongeveer 40 kilometer. 
De beek wordt door de hoofdbron in Benzenrade gevoed met regi-
onaal kwelwater dat afkomstig is uit de noordflank van het Plateau 
van Ubachsberg. Daarnaast ontvangt de Geleenbeek meer lokaal 
kwelwater uit de vele kwelgebieden en bronbeekjes die vanuit de 
flanken en de voet van het Centraal Plateau op de Geleenbeek afwa-
teren (GrontMij, 1998; 2000).  De grootste zijbeken van de Geleenbeek 
zijn de Rode Beek (oorsprong in Brunssummerheide, stroomt deels 
in Duitsland, monding in Geleenbeek te Baakhoven), de Vloedgraaf 
(gegraven, beginpunt Millen, monding in Geleenbeek te Baakho-
ven), de Caumerbeek (oorsprong in Heerlen, monding in Geleenbeek 
te Hoensbroek), de Platsbeek (oorsprong in Aalbeek, monding in Ge-
leenbeek te Nuth) en de Middelsgraaf (oorsprong in het Duitse Schal-
bruch, monding in Geleenbeek te Ophoven). Bekende kleinere zijbe-
ken zijn onder andere de Hulsbergerbeek, de Retersbeek, de Keutel-
beek en de Venkebeek.

Morfologie
De Geleenbeek kent een roerig verleden. In deel twee en drie wordt 
hier uitgebreider op ingegaan. Normalisaties1 en verharding met 

Waarschijnlijk is er in Nederland geen tweede beeksy-

steem te vinden dat in ruim honderd jaar tijd aan zoveel 

antropogene invloeden onderhevig is geweest als het 

Geleenbeeksysteem. Dat deze invloeden een enorme weer-

slag hebben gehad op de visfauna mag duidelijk zijn. In 

een vijftal artikelen wordt geprobeerd om aan de hand van 

een nadere beschouwing van de afbraak en wederopbouw 

van de Geleenbeek een beeld te schetsen van de pieken en 

dalen die het visbestand van de beek in de periode 1900-

2007 heeft gekend. De ontwikkeling van de visstand wordt 

beschreven aan de hand van een zestal referentiejaren tus-

sen 1900 en 2007. Van de referentiejaren 1900 en 1970 zijn 

nauwelijks waarnemingen bekend. Voor deze jaren diende 

de visfauna grotendeels gereconstrueerd te worden. In het 

voorliggende artikel wordt de huidige Geleenbeek beschre-

ven en inzichtelijk gemaakt op welke wijze de visfauna voor 

de referentiejaren 1900 en 1970 gereconstrueerd werd. De 

vervolgartikelen beschrijven de visfauna in de gekozen refe-

rentiejaren en de serie wordt afgesloten met een totaalana-

lyse van de visstandontwikkelingen in de Geleenbeek gedu-

rende de periode 1900-2007.

karakteristiek van de huidige geleenbeek

Stroomgebied
De situering van het stroomgebied van de Geleenbeek is weergege-
ven in figuur 1. Het totale stroomgebied heeft een oppervlakte van 
ruim 37.000 ha. Hiervan is 25.000 ha gelegen in Limburg. De rest ligt 
in Duitsland (taKen LandSchapSpLanninG, 1996). De Geleenbeek is de 
hoofdbeek binnen het stroomgebied. De beek ontspringt in Ben-
zenrade, een buurtschap behorend tot Heerlen, en stroomt vervol-
gens via Voerendaal, Nuth, Schinnen, Spaubeek, Geleen en Sittard 
naar Roosteren. Ten zuiden van Aasterberg kruist de Geleenbeek 
met een sifon het Julianakanaal en mondt enkele honderden me-
ters verder uit in de Oude Maas. De Oude Maas mondt ter hoogte 
van Ohé en Laak/Stevensweert uit in de Stevolplas. Deze Maasplas 
staat in open verbinding met de Maas. De totale lengte van de Ge-

Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek 
gedurende de periode 1900	-	2007
Deel 1. KaraKteristieK van De huiDige geleenbeeK en De manier waarop De 
historische visfauna is gereconstrueerD

R.E.M.B. Gubbels, Waterschap Roer en Overmaas. Postbus 185, 6130 AD Sittard

FIGUUR 1
Stroomgebied van 
de Geleenbeek. De 
beek ontspringt in 
Benzenrade, een buurt-
schap behorend tot 
Heerlen, en stroomt in 
noordwestelijke richting 
naar de Maas. Ter hoogte 
van Stevensweert 
mondt de Geleenbeek/
Oude Maas uit in de 
Maas.
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van een enorme kuip met daarin een betrekkelijk kleine waterloop. 
De Geleenbeek heeft een gemiddeld verhang van drie m/km. De ge-
middelde stroomsnelheid bij basisafvoer ligt rond de 0,3 m/s.

Bodemsubstraat en typologie
Het bodemsubstraat is zeer divers. Het bovenste deel van de boven-
loop (traject Benzenrade) kent een natuurlijk substraat bestaande 
uit fijn grind, zand en leem. Vervolgens zijn er in het onderste deel 
van de bovenloop en in de midden- en benedenloop trajecten te on-
derscheiden met een bodemsubstraat variërend van een betonnen 
bodem (aangelegd tijdens de normalisatie, nog niet heringericht) 
tot bodems bestaande uit stortstenen (oude herinrichting in de pe-
riode 1982-1995, beton vervangen door stortstenen) of bestaande 
uit een natuurlijk substraat van zand/grind/leem (recent heringe-
richt, beton of stortstenen verwijderd). De Geleenbeek is niet een-
duidig te plaatsen binnen de gangbare beektypologie. Op basis van 
het verhang heeft de bovenloop (verhang zes m/km) het karakter 
van een heuvellandbeek, terwijl de midden- en benedenloop (ver-
hang respectievelijk twee en één m/km) meer overeenkomsten ver-
tonen met de sneller stromende variant van het laaglandbeektype 
(paarLBerG, 1990; croMBaGhS et al, 2000). De voor deze beektypen op-
gegeven waarden voor abiotische parameters als stroomsnelheid, 
beekbreedte, waterdiepte en bodemsubstraat wijken echter af van 
de waarden zoals die tegenwoordig in de Geleenbeek aangetrof-
fen worden. Hiervoor staat de huidige artificiële morfologie van de 
beek te ver af van de abiotische omstandigheden zoals die gelden in 
een ongestoorde heuvelland- dan wel laaglandbeek.

tegels en beton van beekbodem en -oever, capaciteits-
verruimingen, mijnverzakkingen, mijnwaterlozingen, 
ongezuiverde rioollozingen, effluentlozingen van de 
RWZI’s2 en het grote aantal frequent werkende overstor-
ten hebben een zeer grote impact (gehad) op het debiet, 
de waterkwaliteit en de morfologie van de beek. Figuur 
2 toont een idyllisch stukje Geleenbeek van voor de nor-
malisatie. Figuur 3 toont de Geleenbeek zoals die bij de 
meeste mensen bekend is: recht, betegeld en met een 
uniforme waterstroom. 
Het normprofiel is inmiddels in een groot deel van de Ge-
leenbeek verdwenen. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw vin-
den door het Waterschap Roer en Overmaas herinrichtingen van de 
genormaliseerde Geleenbeektrajecten plaats (theLen, 2007). Deze 
herinrichtingen zijn in de loop der jaren geëvolueerd van het hand-
haven van het genormaliseerde profiel in combinatie met het ver-
vangen van de betontegels door stortstenen tot de omvorming en 
aanleg van meanderende beektrajecten met een zo natuurlijk mo-
gelijke morfologie. Meer informatie hieromtrent wordt gegeven in 
deel 3.

Hydrologie
In de artikelenreeks wordt de Geleenbeek opgedeeld in een boven-, 
midden- en benedenloop. Er is gekozen voor de volgende arbitraire 
opdeling. De bovenloop betreft het beektraject tussen de hoofdbron 
in Benzenrade en kasteel Terworm. De middenloop omvat het beek-
traject tussen kasteel Terworm en het samenvloeiingspunt van Ge-
leenbeek, Rode Beek en Vloedgraaf nabij Baakhoven. De beneden-
loop betreft het resterende deel van de beek, inclusief de Oude Maas, 
tot aan de monding in de Maasplas. De benedenloop van de Geleen-
beek vanaf Baakhoven tot aan de instroom in de Oude Maas is door 
de samenkomst van drie beken, de Geleenbeek, Rode Beek en Vloed-
graaf, qua debiet aanzienlijk groter dan de middenloop. Het basis-
debiet van de huidige Geleenbeek loopt van ongeveer vijf l/s (soms 
droogvallend) in de bovenloop op naar ongeveer 125 l/s beneden-
strooms van de RWZI Heerlen (Terworm). Na de instroom van de Cau-
merbeek (inclusief effluent RWZI Hoensbroek) bedraagt het debiet 
circa 900 l/s. De beek mondt, na samenvloeiing met de Rode Beek en 
Vloedgraaf (inclusief effluent RWZI Susteren), met een 
basisdebiet van ongeveer 1800 l/s uit in de Maas (taKen 
LandSchapSpLanninG, 1996; royaL haSKoninG, 2002). Tijdens 
hevige regenval treden langs de gehele Geleenbeek en 
haar zijbeken vele riooloverstorten in werking en kunnen 
piekafvoeren optreden van 14 en 32 m3/s in respectievelijk 
de boven- en middenloop tot zo’n 45 m3/s (45.000 l/s!) in 
de benedenloop. De huidige beekafmetingen zijn op de-
ze verhoudingsgewijs gigantische afvoeren gedimensi-
oneerd en geven de beek bij normale afvoeren de aanblik 

FIGUUR 3
Het karakteristieke beeld van de Geleenbeek: genormaliseerd, 
betegeld en met een uniform stromingsbeeld (foto: R. Gubbels). 

FIGUUR 2
De Geleenbeek nabij het buurtschap Daniken omstreeks 1965 
(fotoarchief: J.H. Willems).
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Waterkwaliteit
De fysisch-chemische waterkwaliteit van de Geleenbeek 
scoort niet onverdienstelijk en wordt gedomineerd door 
stoffen die via de RWZI’s op het beeksysteem worden ge-
bracht. Het voor vissen essentiële zuurstofgehalte wordt 
zowel in de boven- als benedenloop gekwalificeerd als 
goed. De gehalten totaal-fosfaat en totaal-stikstof zijn te 
hoog. Deze parameters worden voor de boven- en bene-
denloop ingeschaald als slecht tot matig. Opvallend zijn 
de hoge concentraties zink en koper in de benedenloop. De 
gehalten liggen boven de MTR-waarde3. De concentratie 

van het onkruidbestrijdingsmiddel isoproturon ligt zelfs een factor vijf 
hoger dan de MTR-waarde. De biologische waterkwaliteit, gebaseerd 
op de aanwezige macrofauna, van de bovenloop is goed. Die van de 
midden- en benedenloop is daarentegen matig tot slecht (royaL haSKo-
ninG, 2002; WaterSchap roer en oVerMaaS, 2006; 2009). 

Natuur en landschap
Een groot deel van de bovenloop van de Geleenbeek is gesitueerd in de 
stedelijke omgeving van Heerlen. De boven- en middenloop van het 
Geleenbeekdal zijn relatief diep in het landschap ingesneden. Delen 
van dit traject van het beekdal zijn aangewezen als Natura 2000-ge-
bied. Het gebied kenmerkt zich door een afwisseling van droge helling-
bossen (Imstenraderbos), akkers, weilanden, beekbegeleidende bron- 
en elzenbroekbossen, vochtige schrale hooilandjes, moeras, struweel 
en ruigten. Het kroonjuweel in het Geleenbeekdal is ongetwijfeld het 
Kathagerbroek (Nuth). Dit uit bronbos en kalkmoeras bestaande na-
tuurgebied herbergt een aantal zeer zeldzame plantensoorten als 
Schubzegge (Carex lepidocarpa), Gele zegge (Carex flava) en de recent 
ontdekte Veenzegge (Carex davalliana) (Weeda et al., 2006; Weeda & 
KeuLen, 2007). Tot de meest bijzondere diersoorten in het Geleenbeek-
dal behoren ongetwijfeld de slechts enkele millimeters grote Zegge-
korfslak (Vertigo moulinsiana) (GMeLiG MeyLinG et al., 2006) en Nauwe 
korfslak (Vertigo angustior) (GMeLiG MeyLinG & de Bruyne, 2006). Vermel-
dingswaardig zijn eveneens de waarnemingen in 1995 en 1996 van en-
kele zeer zeldzame Gaffellibellen (Ophiogomphus cecilia) langs een 
heringericht Geleenbeektraject ter hoogte van Weustenrade (GeraedS 
& herManS, 2000). Het waren de eerste waarnemingen van deze libel-
lensoort in Nederland sinds 1936 (BoS & WaSScher, 1997).
De benedenloop van het Geleenbeekdal is qua natuurwaarden min-
der interessant. De Geleenbeek stroomt hier voornamelijk door be-
trekkelijk vlak landbouwgebied. 
Wat de aquatische fauna in de Geleenbeek betreft, kan opgemerkt 
worden dat de macrofauna alleen in de bovenloop goed ontwikkeld is. 
Indicatief in dit verband zijn bepaalde soorten kokerjuffers en platwor-
men, als respectievelijk Crunnoecia irrorata en Polycelis felina, karak-
teristieke soorten van heuvellandbovenloopjes (paarLBerG & toLKaMp, 

Oude Maas
Het minst aangetaste deel van het Geleenbeeksysteem betreft de 
Oude Maas [figuur 4], een oude nevengeul van de Maas waar de Ge-
leenbeek in uitmondt. Bovenstrooms van de monding van de Geleen-
beek staat de Oude Maas droog en is alleen bij hogere afvoeren van de 
Maas watervoerend. 
De Oude Maas stroomde oorspronkelijk tussen Roosteren en Maas-
bracht. Ten zuidwesten van Maasbracht mondde ze rechtstreeks uit 
in de Maas. Het benedenstroomse traject van de Oude Maas tus-
sen Stevensweert en Maasbracht is afgegraven ten behoeve van de 
grindwinning (Stevol-project). Tegenwoordig mondt het overgeble-
ven deel van de Oude Maas ten zuiden van Stevensweert uit in een 
Maasplas, de zogenaamde Stevolplas [figuur 5].
De Stevolplas is recent, middels de aanleg van een dam, in twee helf-
ten verdeeld waarbij de ene helft via een overloop annex vispassage 
met de andere helft in contact staat. De tweede Maasplashelft staat 
vervolgens via een soort kanaal, een vergraven en verbreed laatste 
gedeelte van de Oude Maas, in open verbinding met de Maas. Alhoe-
wel in hydromorfologisch opzicht niet correct, wordt de Oude Maas 
doorgaans beschouwd als de benedenloop van de Geleenbeek. Ook 
in voorliggend artikel wordt de Oude Maas gezien als verlengstuk van 
de Geleenbeekbenedenloop en het verbindende waterelement tus-
sen Geleenbeek en Maas. Voor alle duidelijkheid wordt daar waar de 
Oude Maas bedoeld wordt, dit expliciet vermeld.

FIGUUR 4
De onvergraven Oude Maas. Deze waterloop wordt geheel 
gevoed door de Geleenbeek die bij Aasterberg in de Oude Maas 
uitmondt (foto: R. Gubbels).

FIGUUR 5
Monding van de Oude Maas in de Stevolplas (foto: Waterschap Roer en 
Overmaas).
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nieuwe als de oude dwars- en lengteprofielen van de oorspronke-
lijke Geleenbeek;

- thans nog in het landschap aanwezige restanten van de oorspron-
kelijke Geleenbeek;

- oude foto’s;
- de riolerings- en RWZI-geschiedenis binnen het Geleenbeeksy-

steem;
- oude waterkwaliteitsmetingen van de Maas (vanaf 1923) en Ge-

leenbeek (vanaf 1967);
- de mijnhistorie binnen het Geleenbeeksysteem;
- de ontgrindingshistorie van de Oude Maas;
- de historische ontwikkelingen van de vele watermolens op de Ge-

leenbeek;
- hydrologische studies verricht in het kader van onder andere diver-

se beekherstelprojecten en de landinrichting ‘Centraal Plateau’.

Om een gefundeerde vertaalslag te kunnen maken van het gerecon-
strueerde beekhabitat naar de mogelijke visfauna is gedegen ken-
nis over het soortspecifieke voorkomen van vissen bij gegeven abi-
otische omstandigheden en kennis over de soortspecifieke longitu-
dinale verspreiding van vissen over beeksystemen noodzakelijk. De 
vertaalslag is gebaseerd op literatuur (onder andere SteinBerG, 1992; 
BLohM et al., 1994; VrieSe et al., 1994; VandeLannoote et al., 1998; Bruy-
LantS et al., 2000; croMBaGhS et al., 2000, KotteLat & freyhof, 2007), het 
actuele vissoortenbestand in het stroomgebied van de  Geleenbeek 
(croMBaGhS & ZWeep, 2007; GuBBeLS, 2008), het vissoortenbestand in 
met de Geleenbeek/Oude Maas (anno 1900) vergelijkbare beken, bij-
voorbeeld de gestuwde Middelsgraaf (aKKerManS & herManS, 1993) en 
de benedenloop van de Vlootbeek (croMBaGhS et al, 2000; croMBaGhS, 
2003; BrouWer & ZWeep, 2008; GuBBeLS, 2008), het historische visbe-
stand in de Grens- en Gestuwde Maas (SteenVoorden, 1970; VrieSe, 1991; 
croMBaGhS et al., 2000) en niet in de laatste plaats expert judgement.
De beekhabitat en de visfauna in de periode vóór 1995 worden gere-
construeerd voor een tweetal ijkmomenten, namelijk 1900 en 1970 
(zie deel twee en drie). Het jaar 1900 markeert het einde van het rela-
tief ongestoorde en natuurlijke Geleenbeeksysteem en het begin van 
de grote veranderingen die in het Geleenbeeksysteem gaan plaats-
vinden op het gebied van hydromorfologie en waterkwaliteit. Het 
jaar 1970 markeert na decennialange aantastingen van morfologie 
en waterkwaliteit het dieptepunt voor het aquatisch leven in de Ge-
leenbeek. Een slechter beekhabitat is haast ondenkbaar. 

Noten
1  Genormaliseerd: voorzien van een normprofiel
2  RWZI: rioolwaterzuiveringsinstallatie
3  MTR-waarde: maximaal toelaatbaar risico

1990). In de Geleenbeek zijn recentelijk twintig vissoorten 
aangetroffen (croMBaGhS & ZWeep, 2007; GuBBeLS, 2008). 
De meest voorkomende soorten zijn Riviergrondel (Go-
bio gobio), Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus acule-
atus), Bermpje (Barbatula barbatula), Blankvoorn (Rutilus 
rutilus), Brasem (Abramis brama) [figuur 6] en Kopvoorn 
(Squalius cephalus).

reconstructiemethodiek visfauna geleenbeek voor de 
periode 1900 - 1970

Zoals uit figuur 1 blijkt, monden vele kleinere en grotere beken uit in de 
Geleenbeek. In dit artikel wordt alleen de visfauna van de hoofdbeek, 
de Geleenbeek, onder de loep genomen. De geschetste ontwikkelin-
gen in het visbestand van de Geleenbeek zullen in meer of mindere 
mate ook gelden voor grotere zijbeken als de Rode Beek, Caumerbeek 
en Vloedgraaf, die immers grotendeels aan dezelfde menselijke ingre-
pen hebben blootgestaan. Voor het beschrijven van de visfauna in de 
Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007 is het voor wat betreft 
de referentiejaren 1900 en 1970 slechts in beperkte mate mogelijk ge-
bleken om gebruik te maken van gedocumenteerde waarnemingen. 
Deze waarnemingen worden nader besproken in de delen twee (situ-
atie 1900) en drie (situatie 1970). 
Überhaupt zijn historische gegevens over het voorkomen van vissen 
in Limburgse beken zeer schaars. Zuid-Limburg vormt in dit opzicht 
weliswaar een uitzondering dankzij de  artikelenreeks van Marquet 
in het Natuurhistorisch Maandblad (Marquet, 1959a;b;c; 1960a; b) en 
De Levende Natuur (Marquet, 1966), waardoor een schat aan oude 
verspreidingsgegevens beschikbaar is, maar de waarnemingen van 
Marquet hebben uitsluitend betrekking op beken die behoren tot de 
stroomgebieden van de Geul,  Maas en Jeker.
Noodgedwongen werd een andere weg bewandeld. Diverse instan-
ties, zoals het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 
Rijckheyt (centrum voor regionale geschiedenis Heerlen) en de ge-
meentearchieven van Sittard-Geleen en Heerlen werden aangeschre-
ven en/of bezocht. Ook werden heemkundeverenigingen en IVN-af-
delingen van plaatsen die gelegen zijn binnen het stroomgebied van 
de Geleenbeek benaderd met de vraag of er mensen bekend waren 
die zelf of via familie dan wel kennissen jeugdherinneringen hadden 
met betrekking tot (het) vissen in de Geleenbeek. Dit alles bood ech-
ter onvoldoende soelaas. Om toch een beeld te kunnen vormen van 
de visfauna in de Geleenbeek in met name de eerste zeven decennia 
van de twintigste eeuw, is geprobeerd de visfauna te herleiden aan 
de hand van een reconstructie van de destijds vermoedelijk aanwezi-
ge abiotische omstandigheden in de beek. De aspecten waarop de re-
constructie van het beekhabitat gebaseerd is, zijn: morfologie, hydro-
logie, bodemsubstraat, waterkwaliteit (van Geleenbeek en Maas) en 
aard van de monding in de Maas. Voor een zo reëel mogelijke inschat-
ting van de genoemde aspecten is met name gebruik gemaakt van: 
- historische topografische kaarten;
- oude bestekstekeningen van de vele herinrichtingen die in het Ge-

leenbeeksysteem hebben plaatsgevonden. Hierop staan zowel de 

FIGUUR 6
Paairijpe Brasem (Abramis brama). Brasems trekken elk voorjaar 
in grote aantallen vanuit de Stevolplas, via de Oude Maas, de 
Geleenbeek op (foto: R. Gubbels).
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Summary

DEVELOPMENTS IN THE FISH COMMUNITY 
OF THE GELEENBEEK BROOK, 1900 - 2007
Part 1. Description of the present 
characteristics of the Geleenbeek brook 
and the method used to reconstruct the 
probable fish community

This series of articles will describe the 
development of the fish community in 
the Geleenbeek brook from 1900 to 2010. 
This first article offers a description of the 
present abiotic and biotic characteristics of 
the brook. Its current hydromorphological 
characteristics are highly influenced by his-
torical human interventions such as gravel 
extraction, coal-mining and effluent drain-
age.
The description of the development of the 
ichtyofauna in the Geleenbeek is based on 
fish data collected between 1990 and 2010. 
Scarcely any fish data are available for the 
1900 – 1970 period, so the development of 
the fish community in this early period is 
described on the basis of a reconstruction 
of the probable fish habitats in the brook in 
those days. 
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zakelijk als zwerver langs de Franse grens  waargenomen, maar 
sinds 1990 neemt ook in Vlaanderen de Vuurlibel in aantal toe. In 
circa 15 jaar tijd heeft de Vuurlibel het gehele Belgische grondge-
bied gekoloniseerd (de Knijf et al., 2006). Ook in Nordrhein-West-
falen heeft de soort zich vanaf  het midden van de jaren 90 van de 
vorige eeuw sterk verbreid. Het aantal waarnemingen bereikte in 
2003 een maximum. Momenteel komt de soort overal in het laag-
land (beneden circa 200 m + NAP) in de wat grotere stilstaande 
wateren voor en kan daar behoorlijke dichtheden bereiken (conZe 
et al., 2010).

eerste waarnemingen in nederland 

De Vuurlibel wordt in 1959 voor het eerst in Nederland waargeno-
men. Op 1 juli van dat jaar werd in de duinen bij Bakkum (provin-
cie Noord-Holland) een vrouwtje gevangen. Vervolgens duurt het 
acht jaar voordat de soort voor de tweede keer in Nederland wordt 
gezien. Dit keer wordt een dier in De Bilt in de provincie Utrecht 
waargenomen (GeijSKeS & Van toL, 1983). De derde waarneming be-
treft de eerste in Limburg. Op 30 juni 1968 werd een imago langs 
de Maas bij Elsloo gezien. Het gaat bij deze waarnemingen waar-
schijnlijk allemaal om zwervende dieren vanuit Zuid-Europa (Ver-
BeeK, 2002). Vervolgens duurt het tot 1993 voordat er opnieuw 
Vuurlibellen in Nederland worden aangetroffen. Dit betreft een 
eerste, kleine populatie in Zeeuws-Vlaanderen. Deze populatie is 
in 1995 weer verdwenen nadat het water was vergraven (VerBeeK, 
2002). In datzelfde jaar worden op verschillende plaatsen in Zuid-
Limburg wel dieren gezien, namelijk in de Eijsder Beemden, bij een 
kwelmoeras langs de Geleenbeek bij Weustenrade en in de Doort 
[figuur 3] (herManS & GuBBeLS, 1997).

De Vuurlibel (Crocothemis erythraea) heeft in ongeveer tien 

jaar tijd heel Limburg weten te koloniseren. Na een eerste 

vondst in 1968 bij Elsloo werd de soort in 1995 voor de twee-

de maal gezien in de Doort bij Echt. Nog jaren lang was de 

soort zeldzaam in Limburg. Pas in 2006 heeft de Vuurlibel 

zich over heel Limburg verbreid, waardoor de soort anno 

2010 in vrijwel elk geschikt water is aan te treffen. Op basis 

van de waarnemingen opgeslagen in verschillende natuur-

databestanden is de kolonisatie in beeld gebracht.

soortbeschrijving

Binnen de onderorde van de echte libellen (Anisoptera) behoort de 
Vuurlibel tot de familie van de korenbouten (Libellulidae). In het 
oog springende kenmerken zijn de grote oranjegele vlek aan de 
basis van de achtervleugel en het relatief brede, afgeplatte achter-
lijf. Deze kenmerken, alsmede het ontbreken van zwart gekleurde 
delen op poten, kop en borststuk, onderscheiden de soort van an-
dere, gelijkende soorten (BoS & WaSScher, 1997; dijKStra, 2006).
De uitgekleurde mannetjes zijn een opvallende verschijning [fi-
guur 1]. Voorhoofd, ogen, borststuk en achterlijf zijn lakrood ge-
kleurd. Jonge mannetjes en vrouwtjes zijn echter minder opval-
lend en bruingeel gekleurd. Deze zijn gemakkelijk te verwisselen 
met een jonge Beek oeverlibel (Orthetrum coerulescens) of Zui-
delijke oeverlibel (Orthetrum brunneum). Bij vrouwtjes en jonge 
Vuurlibellen loopt echter een duidelijk lichte streep over het borst-
stuk tussen de vleugels [figuur 2] in tegenstelling tot 
bij de twee soorten oeverlibellen. 

verspreiding in europa

De Vuurlibel is algemeen en wijdverbreid in heel Afrika, 
West-Azië en Europa rond de Middellandse Zee (aSKeW, 
1988). De soort breidt zich geleidelijk uit in noordelijke 
richting. Vanaf circa 1980 wordt deze soort steeds va-
ker aangetroffen in Noord-Frankrijk, België en Duits-
land. In België, met name in Wallonië, werd de Vuur-
libel in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw nog hoofd-

De opmars van de Vuurlibel in Limburg
R.W. Akkermans, Wilhelminalaan 47, Roermond
R.P.G. Geraeds, Bergstraat 70, 6131 AW Sittard
V.A. van Schaik, Sint Luciaweg 20, 6075 EK Herkenbosch

FIGUUR 1
Uitgekleurd mannetje Vuurlibel (Crocothemis erythraea) (foto: 
Rob Geraeds).



114 juli		2011   jaargang 100 | 7             natuurhistorisch maandbladnatuurhistorisch maandblad

het bestand 1.543 unieke records uit de jaren 1995 tot 
en met 2009 [tabel 1]. Het jaar 2010 wordt buiten be-
schouwing gelaten, omdat op het moment van de be-
werking nog niet alle waarnemingen ingeleverd zijn, 
waardoor 2010 een vertekend beeld zou geven.

de opmars in limburg

Vanaf 1995 tot en met 2009 is een gestage toename 
van het aantal waarnemingen per jaar te zien en paral-
lel daaraan ook van het aantal kilometerhokken waar-
in de soort wordt aangetroffen [figuur 4]. Op grond 
hiervan kan de opmars verdeeld worden in vier perio-
den.

De start (1995-1997)
Na de waarneming van de eerste zwerver in Limburg te Elsloo in 
1968 duurt het 27 jaar voordat een tweede Vuurlibel wordt ge-
zien. Op 2 juli 1995 wordt een mannetje in de Doort gezien en een 
maand later worden hier zelfs twee mannetjes tegelijk aangetrof-
fen. In datzelfde jaar worden op 26 juli in Weustenrade eveneens 
twee mannetjes waargenomen. Het jaar daarop zijn zowel in de 
Doort als in Weustenrade wederom Vuurlibellen gezien, waaron-
der op beide plaatsen ook vrouwtjes. Waarschijnlijk is zowel in de 
Doort als in Weustenrade reeds sprake van een kleine populatie. 
In 1996 is de soort in Limburg nog op twee andere plaatsen aan-
getroffen, namelijk bij de Ruscherbeek bij Schinveld en in de ENCI-
groeve ten zuiden van Maastricht. Het zwaartepunt van de Vuur-
libel lag in 1997 duidelijk in de Doort in Midden-Limburg en in de 
ENCI-groeve in Zuid-Limburg. Het merendeel van de waarnemin-
gen komt echter van de Doort. Bovendien begon de soort zich te 
verspreiden naar de andere wateren in het gebied. Niet alleen de 
Boomkikkerplas, maar ook de visvijvers worden gekoloniseerd. 
Ongetwijfeld lag het zwaartepunt van de verspreiding van de 

Vuurlibel in Limburg in de Doort, maar toch 
zal ook sprake zijn van een waarnemersef-
fect; er wonen enkele zeer actieve inven-
tariseerders in de omgeving en het is voor 
libellenliefhebbers een bekende hotspot. 
Ook in de ENCI-groeve neemt het aantal 
waarnemingen toe. In 1997 verschijnt ook 
de eerste waarneming uit de regio Weert 
(Kruispeel). 
Betrof het voorkomen van de Vuurlibel in 
Limburg in 1995 nog slechts vier waarne-

Na de eeuwwisseling maakt de Vuurlibel een sterke opmars in Ne-
derland door en worden in alle provincies dieren waargenomen 
(BouWMan et al., 2008). De soort is zelfs vrij algemeen in de provin-
cies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Boven de grote rivieren 
worden meer verspreid dieren gezien en is de soort nog schaars te 
noemen (BouWMan et al., 2008). 

het bronmateriaal

Voor de analyse van de data is gebruik gemaakt van de waarne-
mingen die zijn opgeslagen in de Landelijke Databank Flora en 
Fauna (NDFF), de databank van Waarneming.nl  en de Limburgse 
NatuurBank. In de NDFF zijn de waarnemingen opgeslagen van de 
Vlinderstichting, European Invertebrate Survey-Nederland (EIS) 
en de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL). De be-
standen zijn samengevoegd, ontdubbeld en geselecteerd op hun 
voorkomen in Limburg. Daartoe is de lijst van 2.485 Limburgse ki-
lometerhokken gebruikt, die ook gehanteerd wordt in de Limburg-
se fauna-atlassen uitgegeven door het NHGL. Na ontdubbelen telt 

FIGUUR 3
De “Boomkikkerplas” in de Doort (Echt) waar in 
1995 de eerste Vuurlibellen (Crocothemis ery-
thraea) werden gezien en zich een grote populatie 
heeft ontwikkeld (foto: Rob Geraeds).

FIGUUR 2 
Vrouwtje Vuurlibel (Crocothemis erythraea) in typische pose 
tussen de vegetatie (foto: Victor van Schaik).
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punt ligt weliswaar nog steeds in Midden-Limburg, maar er zijn 
ook meldingen van nieuwe plaatsen uit Zuid-Limburg (Schinnen 
en Gulpen) en zelfs uit de kop van Noord-Limburg (Heijen, Plasmo-
len) [figuur 5c]. 

Sterke uitbreiding (2006-2009)
In 2006 blijkt de Vuurlibel een grote sprong voorwaarts te hebben 
gemaakt. Het aantal waarnemingen stijgt van 88 in 2005 naar 220 
in 2006. Het aantal bezette kilometerhokken groeit van 45 naar 
67. In de jaren tot 2009 blijven zowel het aantal waarnemingen 
als het aantal kilometerhokken vrijwel constant. Het aantal kern-
gebieden heeft zich sterk uitgebreid. Op veel locaties is het een al-
gemene soort geworden. Ook in Zuid-Limburg heeft de Vuurlibel 
op een groot aantal plaatsen vaste voet aan de grond gekregen, 
bijvoorbeeld in de groeves ‘t Rooth en Blom. De soort is in de ge-
hele provincie aan te treffen [zie figuur 5d]. Datzelfde geldt voor 
het aangrenzende Oost-Brabant, waar de soort eenzelfde beeld 
laat zien. 
Over de gehele periode is de Vuurlibel in 251 van de 2.485 kilome-
terhokken waargenomen. Bij alle niet droogvallende poelen en 
plassen van enig formaat is de Vuurlibel te vinden. Waarschijnlijk 
heeft de soort inmiddels de meest geschikte wateren bezet. Ver-
wacht mag worden dat de soort zich van hieruit verder uitbreidt 
naar de minder optimale wateren. 
De Vuurlibel is tot 2010 in 10% van de Limburgse kilometerhokken 
gesignaleerd. Gerichte inventarisaties zullen ongetwijfeld nieuwe 
bezette kilometerhokken opleveren.

mingen op twee locaties, in 1996 was dit reeds toegenomen tot 
elf op vier locaties. Het aantal waarnemingen in 1997 stijgt naar 
58 waarnemingen op zes locaties, waarvan 50 uit de Doort [figuur 
5a].

Naar drie kernen (1998-2002)
Het aantal kilometerhokken waarin de Vuurlibel wordt aangetrof-
fen loopt in de periode 1998-2002 schoksgewijs op van zeven naar 
20. In deze jaren zijn weer veel waarnemingen afkomstig uit de 
Doort en de ENCI-groeve. Op beide plaatsen lijkt de soort stevige 
populaties gevormd te hebben. In 1998 duikt de Vuurlibel op ver-
schillende andere plaatsen in Midden-Limburg op, bijvoorbeeld 
in de Krang (Swartbroek), Weerdbeemden (Kesseleik) en het Hae-
selaarsbroek (Echt). Hetzelfde geldt voor 1999. Naast de kernge-
bieden komen ook meldingen uit Heibloem en Roosteren en zelfs 
van een nieuwe locatie in Zuid-Limburg (Brunssum). De Vuurlibel 
lijkt een derde populatie te hebben gevormd in het Haeselaars-
broek. De jaren 2000, 2001 en 2002 geven een vergelijkbaar beeld, 
drie plaatsen met grote populaties (de Doort, ENCI-groeve, Haese-
laarsbroek) en weer diverse nieuwe locaties in Midden-Limburg. 
Opvallend is dat het veelal andere locaties betreft dan in voor-
gaande jaren. Waarschijnlijk zijn dit zwervers vanuit de reeds ge-
vormde kerngebieden, die soms hier en dan daar opduiken. 
In 2000 worden de eerste dieren gezien in Noord-Limburg, na-
melijk in Sevenum en bij enkele vennen op de Bergerheide. Zuid-
Limburg lijkt achter te blijven; buiten de ENCI-groeve en de regio 
Brunssum worden daar nog geen Vuurlibellen waargenomen [fi-
guur 5b].

In de lift (2003-2005)
De jaren 2003, 2004 en 2005 kenmerken zich als de periode waar-
in een groot deel van Midden-Limburg wordt bezet. Naast de drie 
kerngebieden heeft de Vuurlibel ook vaste voet in het Roerdal en 
de Peel gekregen. Op veel plaatsen duikt de soort bij allerlei wate-
ren van enige omvang op. 
Het aantal waarnemingen schommelt rond de 90 per jaar, maar 
het aantal kilometerhokken verdubbelt ten opzichte van de vori-
ge jaren naar 45. Dit is duidelijk een teken dat de Vuurlibel bezig 
is zich sterk uit te breiden. Veel waar-
nemingen zijn afkomstig uit het ge-
hele Roerdal, maar ook uit de Maria-
peel (Sevenum) in Noord-Limburg. In 
2005 zijn de waarnemingen verdeeld 
over de gehele provincie. Het zwaarte-

TABEL 1
Het aantal waarnemingen van de Vuurlibel (Crocothemis erythraea) 
in Limburg. De waarnemingen zijn afkomstig uit de landelijke NDFF, 
Waarneming.nl en de Limburgse Natuurbank en zijn voor zover mogelijk 
ontdubbeld.

Vuurlibel 1995-2009
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FIGUUR 4
Toename van het aantal waarnemingen 
en het aantal kilometerhokken waarin de 
Vuurlibel (Crocothemis erythraea) is waar-
genomen in de periode 1995-2009.

Jaar Waarnemingen Kilometerhokken

1995 4 2

1996 11 4
1997 58 6

1998 56 7
1999 43 10
2000 78 20
2001 51 12
2002 53 18
2003 79 35

2004 93 34
2005 88 45
2006 220 67
2007 164 69
2008 204 66
2009 213 66
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tot volwassen imago duurt voor een tweede generatie Vuurlibellen 
circa tien weken (Grandet & Boudot, 2006). Binnen een totale vlieg-
periode van 18 tot 21 weken behoort ook voor de Vuurlibel in Neder-
land een tweede generatie dus wel tot de mogelijkheden. 
In Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) is in de zomer van 2003 een 
tweede generatie aangetoond. Het vinden van exuviae (larven-
huidjes) van de Vuurlibel was duidelijk verdeeld in twee cohor-
ten (mei-juni en eind juli-september). Deze duidelijke tweede-
ling wordt verklaard met het optreden van een tweede generatie 
(BöhM, 2004).
Het jaar 2006 laat in Limburg een duidelijke tweede piek in septem-
ber zien. Hoewel 2006 een warm jaar was, kende het een relatief 
koude augustusmaand. De septemberpiek kan verklaard worden 
door het vertraagd uitsluipen van de imago’s als gevolg van de kou-
de augustusmaand. De andere jaren vertonen geen duidelijk sep-
temberpiek.
Opvallend is wel dat wanneer de totale vliegperiode van de Vuurli-
bel in Limburg over de afgelopen 15 jaar wordt beschouwd [figuur 

6] duidelijk twee pieken zichtbaar zijn, na-
melijk mei-juni en augustus-september. Dit 
komt overeen met de twee cohorten die in 
Düsseldorf gevonden zijn. Een sluitend be-
wijs voor het voorkomen van een tweede 
generatie in Limburg bij de Vuurlibel is daar-

fenologie in limburg

Met de toename van het aantal waarnemingen is ook de vliegtijd 
langer geworden. De afgelopen vijf jaar varieert deze tussen de 18 
en 21 weken. De vroegste waarneming is gedaan op 5 mei (2007). Op 
die dag waren er zelfs twee meldingen: één uit Susteren en één uit 
Meijel. De laatste waarneming in het jaar dateert van 30 september 
(2006). Toen werden in Roermond één imago en bij Nieuwstadt drie 
mannetjes gezien. 
In Limburg begint de vliegperiode van de Vuurlibel in de eerste of 
tweede week van mei en eindigt in de derde of vierde week van sep-
tember. De hoofdvliegperiode loopt van begin juni (week 23) tot 
midden augustus (week 34) [figuur 6].
In Zuid-Europa kent de Vuurlibel twee generaties per jaar (aSKeW, 
1988). Voor libellen in een klimaat als het Nederlandse is dit on-
gebruikelijk. In Nederland is een tweede generatie alleen bekend 
bij het Lantaarntje (Ischnura elegans) en de Zwervende heidelibel 
(Sympetrum fonscolombii) (dijKStra, 2002). De ontwikkeling van ei 
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FIGUUR 6
Aantal waarnemingen van de Vuurlibel 
(Crocothemis erythraea) in Limburg per week in de 
periode 1995-2009.
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FIGUUR 5
Verspreiding van de Vuurlibel (Crocothemis erythraea) in de periode: 1995-1997 (a); 1998-2002 (b); 2003-2005 (c); 2006-2009 (d) (bron: NDFF, NatuurBank 
Limburg, Waarneming.nl).
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mee nog niet te geven; exuviae-onderzoek 
zal hierin helderheid kunnen verschaffen.

leefgebieden in limburg

Het feit dat de Vuurlibel in Limburg inmid-
dels een vrij algemene verschijning is ge-
worden geeft aan dat de soort geen hoge 
eisen aan zijn leefgebieden stelt. Aanvanke-
lijk worden Vuurlibellen geassocieerd met 
beek- en rivierdalen (herManS & GuBBeLS, 1997). Ook tegenwoordig 
worden Vuurlibellen veel in beek- en rivierdalen in Limburg gezien. 
Voorbeelden hiervan zijn ondermeer het Stevol-gebied bij Ohé en 
Laak, de Asseltse plassen, het Maasdal, het Roerdal, het Geleenbeek-
dal, de Elsbeemden, het Schrevenhofsbroekje en het Haeselaars-
broek (GuBBeLS et al., 1995; KurStjenS & de VeLd, 1996; herManS & GuB-
BeLS, 1997; BoSSenBroeK et al., 2000a; VerBeeK &  ScherpeniSSe-Gutter, 
2005; GeraedS & Van SchaiK, 2006a; caLLe et al., 2007a;b). Vuurlibel-
len worden echter ook steeds meer buiten de beek- en rivierdalen 
aangetroffen. Zo zijn populaties aanwezig in natuurontwikkelings-
gebieden op de hogere zandgronden, waaronder het Blankwater 
en het Meerlebroek, en in diverse typen wateren in ontgrondingen, 
waaronder groeve ’t Rooth, de ENCI-groeve en de ontgrondingsplas-
sen bij Millen (GroenendijK, 2004; GeraedS, 2008). Ook worden regel-
matig dieren bij vennen in heideterreinen gezien (BoSSenBroeK et al., 
2000b; heijLiGerS & herManS, 2001; herManS & Van Maanen, 2003; Ke-
teLaar & pahLpLatZ, 2009). Of de soort hier ook overal tot voortplan-
ting komt is echter onduidelijk. 
De voortplantingswateren zelf zijn ook zeer divers. Zo wordt de soort 
aangetroffen van voedselrijke voormalige meanders tot voedsel-
arme vennen en van kleine weilandpoelen tot grote ontgrondings-
plassen. Wat deze wateren gemeenschappelijk hebben is een zon-
nige ligging. Sterk beschaduwde wateren lijken te worden gemeden 
en er lijkt een duidelijke voorkeur te bestaan voor matig voedselrijk 
tot voedselrijk water. Vaak zijn het ook ondiepe en dus snel opwar-
mende wateren. Grotere, diepere plassen die worden bevolkt heb-
ben veelal een goed ontwikkelde water- en oevervegetatie. 
Aanvankelijk werd de soort geassocieerd met wateren met een rij-
ke ondergedoken watervegetatie van met name Grof hoornblad 
(Ceratophyllum demersum), Aarvederkruid (Myriophyllum spica-

FIGUUR 7
Pas gegraven, snel opwarmende, voedselrijke 
poelen met een nog geringe onderwatervegeta-
tie worden snel door de Vuurlibel (Crocothemis 
erythraea) gekoloniseerd. Geleenbeekdal bij 
Nieuwstadt (foto: Rob Geraeds).

tum), Smalle waterpest (Elodea nuttallii) en kranswieren (Charace-
ae) (VerBeeK, 2002). In ondiepe, snel opwarmende wateren lijkt dit 
echter minder van belang [figuur 7]. Zo is ondermeer voortplanting 
aangetoond in ondiepe plassen met slechts een spaarzaam ontwik-
kelde water- en oevervegetatie in een retentieplas bij Sittard (Ge-
raedS, 2008) en in het Blankwater (GeraedS & Van SchaiK, 2006b). 

conclusie

Gezien het huidige verspreidingsbeeld van de Vuurlibel lijkt de con-
clusie gerechtvaardigd dat de soort inmiddels een groot deel van de 
voor haar geschikte wateren in Limburg heeft bezet en hier stand 
weet te houden. Van de eerste waarneming in 1995 tot het eerste 
jaar van verspreiding over de gehele provincie Limburg in 2006 zit 
een tijdsinterval van twaalf jaar. Sindsdien zijn ook de dichtheden 
langzaam opgelopen. Daarmee is deze Zuid-Europese soort van een 
zeer zeldzame soort in Limburg in twaalf jaar geëvolueerd tot een 
vrij algemene libellensoort, die vooral bij de iets grotere, stilstaande 
wateren is aan te treffen. Dat er niet van elke locatie elk jaar waarne-
mingen zijn, heeft waarschijnlijk te maken met het beperkte aantal 
mensen dat libellen inventariseert.
De opmars van de Vuurlibel past in het beeld van de opmars van an-
dere zuidelijke libellensoorten, zoals de Kleine roodoogjuffer (Ery-
thromma viridulum), Kanaaljuffer (Erythromma lindenii), Beekoe-
verlibel en Zwervende heidelibel. 
Aangezien steeds vaker Vuurlibellen worden gezien en de soort 
geen hoge eisen stelt aan haar voortplantingswateren, lijkt het aan-
nemelijk dat ze uiteindelijk een van de algemenere libellensoorten 
van Limburg zal worden. 

Summary

THE EXPANSION OF THE BROAD SCARLET IN 
THE DUTCH PROVINCE OF LIMBURG 

Although the first Broad scarlet (Crocro-
themis erythraea) in Limburg was seen as 

early as 1968, it took until 1995 before the sec-
ond specimen was spotted in the province. 
In that year, a number of specimens were 
observed at several locations. The site with 
the largest number of observations at the 
time was the Doort nature reserve near Echt 
in the central part of Limburg. 

From 1995 to 2006, the Broad scarlet expand-
ed its range over the whole of the province, 
although the rate of expansion was low 
in the first few years, with rising numbers 
of observations in a few 1x1 kilometre grid 
squares. From 1998 to 2002, the species 
expanded to other grid squares from a few 
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core areas where it was seen every year. 
Between 2003 and 2005, numbers of the 
Broad scarlet grew slowly and the species 
spread across further grid squares. But in 
2006, the number of observations exploded 
and there was a major expansion in terms 
of grid squares. Since that year, the Broad 
scarlet has colonised the whole province of 
Limburg and is now a rather common spe-
cies. The whole colonisation process took 
about 12 years.
Although there have been rumours about 
the species producing two generations a 
year, there is still no proof of this. The exist-
ence of two peaks in the flight period dia-
gram suggests a second generation, but fur-
ther investigation is required. 
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Werkgroep Behoud de Peel, 2010. 
Jaarverslag 2009.
Werkgroep Behoud de Peel, Deurne 
(16 pp.). Het jaarverslag is kosteloos 
aan te vragen bij Werkgroep Behoud 
de Peel via e-mailadres: WBdP@het-
net.nl. Zo lang de voorraad strekt. 
Een kleurenversie is op te halen van 
het internetadres: www.wbdp.nl.

Werkgroep Behoud de Peel heeft als 
doel het behoud en herstel van het 
Peelgebied als een hoogveen(achtig) 
landschap met de daaraan verbon-
den historische waarden en natuur-
kwaliteiten. Het jaarverslag 2009 
bevat achtergrondinformatie over 
wat speelt op het gebied van natuur 

en landschap in de Peelregio en geeft 
aan op welke vlakken de werkgroep 
actief is voor de bescherming en 
ontwikkeling van de Peelnatuur. 
Zo bevat het diverse artikelen over 
de rol van de werkgroep rondom 

R e c e n t  V e r s c h e n e n
het thema ammoniak en geeft 
het enkele achtergronden van het 
ammoniakbeleid. Hiernaast is Werk-
groep Behoud de Peel ook actief op 
het vlak van verdroging. Ook hier 
wordt in enkele artikelen inzicht 
gegeven over het hoe en waarom 
van verdrogingsbestrijding. Ook is 
er aandacht voor de ontwikkelingen 
rondom Natura 2000, Ruimtelijke 
ordening en Landinrichting Peel-
venen en wordt inzicht gegeven in 
enkele maatregelen op het gebied 
van natuurbeheer. Als afsluiter staat 
de Gladde slang in de spotlights en 
wordt aandacht besteed aan recente 
waarnemingen van Grote zilverrei-
gers in het gebied.

Wie zijn rapport, boek, etc. opge-
nomen wil zien in deze rubriek, 
kan een literatuurverwijzing met 
een korte inhoudsbeschrijving 
en bestelwijze opsturen naar de 
redactie o.v.v. ‘recent verschenen’. 
De publicaties moeten betrekking 
hebben op voor Limburg relevante 
onderwerpen. 
De meeste in deze rubriek bespro-
ken rapporten kunnen worden 
ingezien bij het bureau van het 
Natuurhistorisch Genootschap in 
Limburg. Graag even van te voren 
bellen of iemand aanwezig is (tel. 
0475 -386470).

GUIDO VERSCHOORJaarverslag 2009 van de Werkgroep Behoud de Peel 1
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de ingang van het oude stort langs de 
Hazenweg in Altweerterheide. Op-
gave bij Jacques Verspagen (tel. 0495-
520282, weert@nhgl.nl).

� ZATERDAG 9 JULI voert de Libellen-
studiegroep een inventarisatie uit van 
het Jammerdal. Vertrek om 10.00 uur 
bij de kerk van Belfeld. Verplichte aan-
melding bij Jan Hermans (j.hermans@
triangel-linne.nl).

� ZATERDAG 9 JULI leidt Joris van Al-
phen (familievanalphen@home.nl) 
voor de Plantenstudiegroep een ex-
cursie naar de Vallei van de Lembrée 
(B). Vertrek om 10.00 uur vanaf cam-
ping ‘Dieupart’, gelegen achter super-
markt Delhaize tussen Remouchamps 
en Aywaille.

� ZATERDAG 9 JULI houdt de Padden-

stoelenstudiegroep een excursie 
naar het Imstenraderbos. Nico Plou-
men (verplichte opgave via tel. 045-
5322459) vertrekt om 10.00 uur vanaf 
de markt te Welten in Heerlen. 

� ZATERDAG 16 JULI verzorgt de Plan-
tenstudiegroep een excursie naar de 
Hoge Venen (B). Carl Felix (verplichte 
opgave via tel. 043-3617546) vertrekt 
om 9.00 uur vanaf NS-Maastricht 
(oostelijke ingang, Meerssenerweg) 
of men staat om 10.00 uur op de Bara-
que Michel. 

� ZONDAG 17 JULI organiseert Henk 
Heijligers voor Kring Venlo een libel-
lenexcursie in de Ravenvennen. Ver-
trek is om 14.00 uur vanaf Jagersrust, 
Straelseweg 35 te Velden. 

� MAANDAG 18 JULI houdt de Sprink-

hanenstudiegroep een excursie naar 
het Noordal. Harry van Buggenum 
(h.vanbuggenum@hetnet.nl) ver-
trekt om 11.00 uur vanaf de kerk van 
Noorbeek. 

� DINSDAG 19 JULI verzorgt de Mollus-
kenstudiegroep Limburg een werk-
avond in Maastricht. Meer informatie 
en opgave bij Stef Keulen via tel. 045-
4053602, biosk@home.nl. 

� DINSDAG 19 JULI houdt de Planten-
werkgroep Weert een streepexcur-
sie naar De Scheepswerf/cs. Vertrek is 
om 13.00 uur vanaf de Scheepsbouw-
kade 22 bij ingang Scheepswerf. Op-
gave bij Jacques Verspagen (tel. 0495-
520282, weert@nhgl.nl).

� ZATERDAG 23 JULI houdt de Plan-
tenwerkgroep Weert een streepex-

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

� VRIJDAG 1 TM ZONDAG 3 JULI vindt het 
inventarisatieweekend plaats in het 
Grenspark Kempen-Broek. Aanvang 
op 1 juli om 19.30 uur op Molenbroek 
15 te Stramproy. Opgave via kantoor@
nhgl.nl of tel. 0475-386470.

� MAANDAG 4 JULI leidt Olaf Op den 
Kamp (tel. 045-5354560, info@eifel-
natur.de) voor Kring Heerlen i.s.m. 
NABU Aken een excursie naar de Vlie-
gende herten rondom Jabeek. Vertrek 
om 20.00 uur vanaf de kerk van Ja-
beek, einde rond 22.45 uur.

� DINSDAG 5 JULI houdt de Planten-
werkgroep Weert een streepexcur-
sie naar de voormalige stortplaats 
Delbroek. Vertrek om 13.00 uur vanaf 

O n d e r  d e  A a n d a c h t
KWALITEITSIMPULS NATIONAAL 
PARK DE MEINWEG

Recentelijk heeft het provinciale bestuur 
het Investeringsprogramma voor het Nati-
onaal Park De Meinweg 2010-2013 goedge-
keurd. Uitgangspunt is het geven van een 
kwaliteitsimpuls voor mens en natuur. De in 
het stuk opgesomde onderzoeksbehoefte 
is door ondergetekende in samenwerking 
met de leden van de werkgroep Natuur-
onderzoek en Beheer opgesteld. De onder-
zoeksprojecten zijn in de vergadering van 
het overlegorgaan NP De Meinweg una-
niem goedgekeurd. 
Voor het verkrijgen van de provinciale sub-
sidie is de inzet van vrijwilligers gekapitali-
seerd. Dit betekent dat alle onderzoeksacti-
viteiten die door of met vrijwilligers worden 

uitgevoerd in uren zijn ingeschat. Samen 
met financiële bijdragen van de beheerders 
(Staatsbosbeheer en de gemeente Roerda-
len) en de kleine particuliere eigenaren is 
het hele werkplan dat betrekking heeft op 
beheer, onderzoek en recreatie realiseer-
baar geworden. Feitelijk komt het erop neer 
dat het Nationaal Park een bedrag van on-
geveer € 1.800.000,- ter beschikking krijgt 
als de partners zelf zorgen voor een eigen 
bijdrage van ongeveer 1/3 deel. Dat laatste 
is met de inzet van vrijwilligersuren gelukt 
en door het provinciaal bestuur vervolgens 
gehonoreerd. De subsidiebeschikking is in 
februari 2011 afgegeven. Het onderzoek 
wordt over de jaren 2011 tot en met 2013 ver-
deeld.
Thans staan we voor de opdracht om deze 
uren waar te maken. Dat vergt nog een hele 
inspanning, maar levert ook veel op, zowel 
op onderzoeksgebied (financiële onder-
steuning van onderzoek, zowel voor perso-
nele inzet als materiële vergoedingen) als 
op het gebied van natuurbehoud (onder-
steuning van beheer).
Als voorzitter van de Werkgroep NOB is on-
dergetekende de projectinitiator voor het 
uit te voeren onderzoek. Door het bestuur 
van het Genootschap is ondergetekende 
gevraagd om op te treden als projectlei-
der. Ik stel me voor dat individuen of stu-
diegroepen die aan een natuuronderzoek 
willen meewerken zich bij mij melden. Het 
onderzoek kan bestaan uit het meehelpen 
bij eenvoudige inventarisaties van soor-

ten of soortgroepen, door de uitvoering van 
monitoringsprojecten of ander onderzoek. 
Bij de inzet van studiegroepen denk ik aan 
een aantal gerichte terreininventarisaties. 
Waarschijnlijk kan een van de komende ja-
ren het Genootschapsweekend in het ge-
bied worden gepland. Er is aanbod van on-
derzoek op zeer divers niveau. Een overzicht 
van de thans geplande onderzoeken is op 
aanvraag beschikbaar. Persoonlijk denk ik 
dat mensen die vaak in het gebied komen 
het onderzoek gemakkelijk met het terrein-
bezoek kunnen combineren.
Bij het uitvoeren van het onderzoek is be-
langrijk dat men de activiteit beschrijft, de 
gegevens doorgeeft en de ureninzet (inclu-
sief reistijd) noteert. Tevens is er een rappor-
tageplicht in de vorm van het schrijven van 
artikelen of rapporten. Alle gegevens wor-
den uiteraard beschikbaar gesteld aan de 
beheerders, maar zullen ook worden door-
gegeven aan landelijke  en provinciale na-
tuurdatabanken. Op de jaarlijkse Ecotop en 
in het Natuurhistorisch Maandblad of an-
dere natuurtijdschriften zal aandacht aan 
de resultaten worden besteed.

Ik hoop op een grote respons om het Na-
tionaal Park De Meinweg nog meer op de 
natuurkaart te zetten. Reacties voor mede-
werking kunnen worden gezonden naar: 
tlenders@live.nl

Ton Lenders

Mede gesubsidieerd 
door de provincie 
Limburg

Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in 
zijn platteland
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Het uitgeven van het Natuurhistorisch Maand blad 
wordt mede mogelijk gemaakt  door een financiële 
bijdrage van de provincie Limburg.
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cursie naar de voormalige stortplaats 
Delbroek. Vertrek om 10.00 uur vanaf 
de ingang van het oude stort langs de 
Hazenweg in Altweerterheide. Op-
gave bij Jacques Verspagen (tel. 0495-
520282, weert@nhgl.nl).

� VRIJDAG 29 JULI organiseert de 
Sprinkhanenstudiegroep een excur-
sie naar het Geuldal bij Epen. Harry van 
Buggenum (h.vanbuggenum@het-
net.nl) vertrekt om 11.00 uur vanaf de 
kerk van Epen. 

� DINSDAG 2 AUGUSTUS houdt de Plan-
tenwerkgroep Weert een streepex-
cursie naar De Krang. Vertrek om 13.00 

uur vanaf het parkeerterrein van Na-
tuurmonumenten aan de Venboord-
straat te Swartbroek. Opgave bij Jac-
ques Verspagen (tel. 0495-520282, 
weert@nhgl.nl).

� ZONDAG 7 AUGUSTUS verzorgt de 
Plantenstudiegroep een excursie naar 
De Dorpsbemden-Pomperik bij Die-
penbeek. Verplichte opgave bij Bert op 
den Camp (043-3622808, bodcamp@
home.nl). 

� WOENSDAG 10 AUGUSTUS houdt de 
Sprinkhanenstudiegroep een excur-
sie naar het Geleenbeekdal bij Ge-
leen-Schinnen. Harry van Buggenum 

(h.vanbuggenum@hetnet.nl) vertrekt 
om 11.00 uur vanaf de parkeerplaats 
Biezenhof (tussen Geleen en Sweik-
huizen). 

� ZATERDAG 13 AUGUSTUS voert de Libel-
lenstudiegroep een inventarisatie uit 
van Sarsven en De Banen. Vertrek om 
10.00 uur vanaf de kerk van Neder-
weert-Eind. Verplichte opgave bij Jan 
Hermans ( j.hermans@triangel-linne.
nl).

� ZATERDAG 13 AUGUSTUS organiseert 
de Plantenstudiegroep een excursie 
naar Sarsven en de Banen. Piet van de 
Munckhof (pjjvandenmunckhof@ver-

satel.nl) vertrekt om 10.00 uur vanaf 
de kerk van Nederweert-Eind. 

� DINSDAG 16 AUGUSTUS houdt de Plan-
tenwerkgroep Weert een streepex-
cursie naar De Krang. Vertrek om 13.00 
uur vanaf het parkeerterrein aan de 
Venboordstraat te Swartbroek. Op-
gave bij Jacques Verspagen (tel. 0495-
520282, weert@nhgl.nl).

� ZATERDAG 20 AUGUSTUS verzorgt de 
Sprinkhanenstudiegroep een excur-
sie naar de Hamert. Henk Heijligers 
(henkheijligers@hetnet.nl) vertrekt 
om 10.00 uur van Jachthut Op den Ha-
mer, Twistedenerweg 2 te Wellerlooi. 

C o l o f o n



   

H e t  k i n d  v a n  d e  r e k e n i n g

In het boek Het kind van de rekening, een uitgave van het Natuur-
historisch Genootschap in Limburg, zijn vijftig columns gebundeld 
die Ton Lenders in de periode 2004-2010 heeft gepubliceerd in het 
Natuurhistorisch Maandblad. In de columns staat natuurbescher-
ming centraal, maar wordt tevens op een populaire wijze ingegaan 
op een divers scala van sociaal en biologisch onderzoek. Vanuit het 
onderzoek wordt de handelswijze aan de kaak gesteld van direct 
bij de natuur betrokken personen en organisaties. Dit betekent dat 
met bijzondere aandacht wordt gekeken naar landbouwers en po-
litici, maar ook naar de natuurbeschermers zelf, die niet van kritiek 
worden verschoond.
Opmerkelijk is de rol van mensen, het spel tussen man en vrouw, die 
tegenwoordig een speciale verhouding met de natuur 
lijken te hebben of daar totaal van zijn vervreemd. Het 
is een uitdaging om de achterliggende biologische oor-
zaken te achterhalen om daarmee hun gedragingen te 
kunnen doorgronden. Dat geeft de mogelijkheid om 
langer stil te staan bij de innerlijke natuur en daarmee 
het wezen van de mens. Deze diepgang wordt door 
Ton Lenders beschouwend beschreven op een wijze 
die doet denken aan de natuurbenadering van Midas 
Dekkers.

Het boek hoopt een bijdrage te leveren aan een 
adequatere bescherming van de laatste natuur van 
ons land, daarbij inzettend op een breed draagvlak 
en een beter leefmilieu voor onze kinderen. Door 
de lage prijs en de geringe oplage is het een ide-
aal en uniek presentje voor alle mensen die nog 
moeten worden overgehaald om het belang van 
natuur voor de mens te onderkennen.

specificaties
Ton Lenders, Het kind van de rekening, Uit-
gave Stichting Natuurpublicaties Limburg, 
ISBN-978-90-7408-19-3. Formaat 17 x 24 cm,
123 pagina ’s full-colour.

bestelinformatie
Het boek is af te halen en te bestellen bij het Publica-
tiebureau van het Natuurhistorisch Genootschap in 
Limburg, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond, 
tel. 0475-386470 of publicatiebureau@nhgl.nl. Prijs 
voor leden Natuurhistorisch Genootschap: € 7,50. 
Prijs voor niet-leden € 9,50. Prijzen exclusief verzend-
kosten.
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woensdag	8	oktober	2008	was	een	zwarte	dag	
voor	de	mens.	Midden	in	de	beurscrisis	wees	de	
Tweede	Kamer	de	automatische	orgaandonatie	
af.	de	politici	schaarden	zich	in	meerderheid	ach-
ter	het	voorstel	van	de	minister	van	volksgezond-
heid	en	daarmee	achter	het	systeem	waarbij	ieder	
mens	in	volle	bewustzijn	zelf	moet	beslissen	of	hij	
organen	wil	afstaan	na	zijn	dood.	In	feite	verandert	
er	dus	niets.	Het	systeem	van	de	afgelopen	15	jaar	
blijft	in	stand	en	daarmee	ook	een	chronisch	tekort	
aan	donororganen	waardoor	er	jaarlijks	onnodig	
enkele	honderden	mensen	sterven.Hebben	we	te	maken	met	een	ethische	of	more-

le	kwestie?	op	zich	is	het	natuurlijk	vreemd	dat	
iemand	die	niets	meer	heeft,	weigert	om	iets	
van	zichzelf	weg	te	geven.	of	met	andere	woor-
den	 waarom	 is	 iemand	 gehecht	 aan	 motor-
onder	delen,	terwijl	duidelijk	is	dat	de	auto	niet	
meer	gerepareerd	kan	worden	en	zeker	op	een	
schroot	hoop	terecht	komt.	dit	is	de	onethische	
benadering,	maar	de	amorele	visie	is	zeker	niet	
minder	absurd.	In	dat	geval	weiger	je	namelijk	
glashard	om	je	medemens	te	helpen	en	zet	het	

egocentrisme	zich	voort	tot	na	de	dood.
In	werkelijkheid	wenst	de	moderne	mens	niet	over	
het	probleem	na	te	denken.	In	een	tijd	van	Kör-
perkultur	is	iedere	beschadiging	van	het	uiterlijk	
onaanvaardbaar.	In	dat	kader	is	de	grote	toeloop	
naar	de	tentoonstelling	Körperwelten	in	Brussel	
onverklaarbaar.	Je	zou	verwachten	dat	deze	excen-
triek	kunstzinnige	presentatie	van	het	menselijke	
lichaam	de	nodige	afkeer	opwekt,	maar	blijkbaar	
wint	hier	de	nieuwsgierigheid	van	de	bizarheid	bij	
de	meeste	bezoekers.Het	gekke	van	de	situatie	rond	orgaandonatie	is	

dat	niet	de	persoon	in	kwestie	de	ultieme	beslis-
sing	neemt,	maar	dit	overlaat	aan	de	nabestaan-
den	die	over	het	algemeen	zeer	huiverig	zijn	om	in	
te	stemmen	met	‘verminking’	van	hun	overleden	
dierbaren.	En	stel	je	eens	voor	dat	een	persoon	
dood	wordt	verklaard,	alleen	met	de	bedoeling	om	
in	het	bezit	te	komen	van	diens	kostbare	organen.	
Het	verdriet	van	de	nabestaanden	maakt	besluite-
loosheid	tot	het	grootste	probleem,	een	probleem	
dat	alleen	oplosbaar	is	als	er	tijdens	het	leven	over	
de	dood	wordt	gecommuniceerd.	Maar	dit	is	voor	

donaties
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een	ideaal.	Kruisridders	trokken	bevlogen	naar	het	
Heilige	Land,	Franse	en	duitse	soldaten	marcheer-
den	fluitend	naar	de	loopgraven	in	Noord-Frankrijk.	
Pas	toen	de	televisie	life	verslag	deed	van	de	oorlog	
in	vietnam	veranderde	de	publieke	opinie	en	kreeg	
men	een	beeld	van	de	werkelijkheid.	Sinds	die	tijd	
heeft	de	Europeaan	geen	zin	meer	in	oorlog.	Het	
pacifisme	voert	hoogtij	en	is	van	de	medemens	over-
geslagen	naar	het	huisdier.de	dierenwereld	zelf	heeft	aanzienlijk	minder	

moeite	met	doodgaan	dan	de	mens.	dat	zit	zoals	
we	allen	weten	in	de	evolutie	verankerd.	Kent	de	
mens	dan	in	tegenstelling	tot	het	dier	géén	mecha-
nismen	voor	aantalregulatie?	door	een	betere	
gezondheidszorg	en	voedselvoorziening	wordt	
de	mens	ouder	en	vult	hij	de	continenten	meer	en	
meer.	Een	probleem?	Niet	voor	de	rasoptimisten	
die	gokken	op	de	menselijke	intelligentie.	volgens	
de	Engelse	gedragspsycholoog	Simon	reader	kan	
intelligentie	de	overlevingskansen	op	sommige	
fronten	zeker	verbeteren,	maar	op	andere	fron-
ten	juist	verslechteren.	“Mathematische	modellen	
laten	zien	dat	de	variatie	in	de	omgeving	een	sleu-
telrol	speelt.	Als	de	omgeving	nauwelijks	verandert	
doet	een	organisme	er	goed	aan	om	terug	te	val-
len	op	automatismen.	Bij	een	matig	veranderende	
omgeving	blijkt	van	elkaar	leren	de	ideale	tactiek.	
Bij	snelle	veranderingen	werkt	individueel	leren	
het	best.”	uit	de	toenemende	individualisering	van	
de	maatschappij	blijkt	dat	de	meesten	van	ons	zich	
al	redelijk	in	dit	model	hebben	gevoegd.	Maar	redt	
dit	de	mensheid	van	de	ondergang?In	theorie	zou	de	huidige	herseninhoud	(1200	cc)	

kunnen	doorgroeien	tot	3500	cc.	daarbij	past	een	
lichaamsgewicht	van	120	kg.	dat	laatste	heeft	men	
in	de	westerse	wereld	wel	ongeveer	bereikt,	maar	
de	evolutie	van	het	brein	staat	al	ongeveer	100.000	
jaar	stil.	de	primitieve	jager	uit	de	Steentijd	was	
vrijwel	even	intelligent	als	de	moderne	mens.	de	
spectaculaire	vooruitgang	die	we	de	laatste	50.000	
jaar	hebben	geboekt	is	het	gevolg	van	een	cultu-
rele	(r)evolutie.	de	ontwikkeling	van	taal	en	schrift	
heeft	grote	invloed	gehad	op	dit	proces.	Berekenin-
gen	wijzen	uit	dat	de	culturele	en	technologische	
evolutie	ongeveer	10.000	keer	zo	snel	verlopen	als	
de	biologische	evolutie.	Houdt	het	lichaam	alle	
hypes	die	we	ons	maatschappelijk	laten	opleggen	
nog	wel	bij?	Lijdt	dit	niet	tot	kortsluiting	of	tot	een	
afhaakproblematiek	omdat	we	het	allemaal	niet	
meer	kunnen	bevatten?	Troost	u,	ook	het	huidige	
brein	heeft	nog	ruimte	om	een	en	ander	te	kunnen	
opvangen.
de	oplossing	is	om	de	mens	weer	rustig	biologisch	
te	leren	sterven,	ervaring	te	laten	opdoen	met	de	
dood.	daarbij	op	overdrachtelijk	vlak	in	te	zetten	op	
culturele	en	geestelijke	verworvenheden.	de	licha-
melijke	dood	is,	hoe	jammer	voor	sommigen	ook,	
vooralsnog	een	gegeven.	Net	zoals	het	feit	dat	in	de	
komende	eeuw	de	ontwikkelingen	op	deze	aardbol	
nog	sneller	zullen	gaan.

Natuurhistorisch MaandbladJaargang 95, februari 2006oorspronkelijk	geplaatst	met	een	andere	foto.
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loosheid	tot	het	grootste	probleem,	een	probleem	
dat	alleen	oplosbaar	is	als	er	tijdens	het	leven	over	
de	dood	wordt	gecommuniceerd.	Maar	dit	is	voor	
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de	jonge	vrouw	heeft	een	voorsprong	op	haar	

oudere	concurrenten	door	een	grotere	vruchtbaar-

heid,	een	aantrekkelijk	lichaam	en	een	grote	mate	

van	onbevangenheid	die	haar	gemakkelijk	bind-

baar	maakt.	Al	deze	kenmerken	zetten	mannen	

aan	tot	hanengedrag	en	daarmee	tot	het	voorspel	

om	te	komen	tot	een	succesvolle	overdracht	van	

hun	genen	op	het	nageslacht.

Groot	was	dan	ook	de	verrassing	dat	mannelijke	

Chimpansees	volgens	primatoloog	Martin	Muller	

een	duidelijke	voorkeur	hebben	ontwikkeld	voor	de	

wat	oudere	dames.	wanneer	een	oud	vrouwtje	laat	

merken	dat	ze	vruchtbaar	is,	hangen	alle	mannen	

om	haar	heen	en	is	er	nauwelijks	aandacht	voor	

de	jonge	krachtige	meiden	die	op	alle	mogelijke	

manieren	de	aandacht	voor	henzelf	trachten	op	te	

eisen.	En	daarin	gaan	ze	nog	een	heel	stuk	verder	

dan	hun	menselijke	gelijken.	Niets	kan	de	apen-

mannen	echter	op	andere	gedachten	brengen,	

daarmee	de	oudere	vrouwen	verrassend	op	een	

hoog	voetstuk	plaatsend.

verrassend	omdat	mensen	een	ander	gedrag	eta-

leren,	terwijl	ons	dNA	maar	voor	slechts	5%	van	

dat	van	de	chimps	verschilt.	Je	zou	je	kunnen	afvra-

gen	of	wij	mannen	de	verkeerde	prioriteiten	leg-

gen.	Zijn	de	volslanke	lichamen,	de	volle	borsten	

en	brede	heupen	ons	opgedrongen	door	de	recla-

mewereld	of	zijn	ze	werkelijk	zo	effectief	als	het	

daaraan	geadapteerde	gedrag	van	mannen	doet	

vermoeden?	op	die	laatste	vraag	is	een	duidelijk	

antwoord	te	geven,	veel	niet-westerse	volkeren	

hebben	inderdaad	vaak	een	geheel	ander	vrouwe-

lijk	schoonheidsideaal.

Terug	naar	de	oude	vrouwen.	de	verklaring	van	

Martin	Muller	is	dat	oudere	Chimpansee-vrouwen	

én	meer	ervaring	hebben	in	het	opvoeden	van	hun	

kroost	én	al	bewezen	hebben	een	goede	lichame-

lijke	conditie	te	hebben	en	daarvoor	door	mannen	

meer	worden	geapprecieerd.	de	vrouwelijke	Chim-

pansee	kent	bovendien	geen	menopauze	en	blijft	

dus	tot	op	hoge	leeftijd	vruchtbaar.	En	ook	voor	

deze	manier	van	darwinistisch	denken	is	iets	te	

zeggen.	Nu	is	deze	denkwijze	zeker	niet	nieuw.	Her-

petologen	weten	al	langer	dat	oude	vrouwen	een	

veel	grotere	bijdrage	leveren	aan	de	populatiegroei	

dan	de	jonge	meiden.	Bij	alle	Nederlandse	reptielen	

de	waarde	van	oude	vrouwen
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voor	meer	innerlijke	rust	en	psychische	vrede.	

Nog	belangrijker	is	de	omgang	met	het	geheugen.	

Een	goed	geheugen	heeft	alleen	maar	zin	als	het	

evolutionair	voordeel	oplevert.	voor	een	olifant	

lijkt	het	onthouden	van	drenkplaatsen	van	levens-

belang	bij	het	zoeken	naar	water	tijdens	het	droge	

seizoen.	Maar	hoe	belangrijk	is	een	goed	geheugen	

voor	de	mens?	Ben	je	beter	af	met	een	olifantenge-

heugen?	Teveel	opslag	leidt	tot	stress,	depressies	

en	disfunctioneren.	Te	weinig	grijpt	een	mens	keer	

op	keer	terug	op	energieverslindend	experimenteel	

gedrag.

Een	 afgewogen	 gebruik	 van	 programma’s	 en	

geheugencapaciteit	wordt	mijns	inziens	bepaald	

door	intelligentie.	En	intelligentie	kun	je	voor	onge-

veer	60%	zelf	ontwikkelen.	In	historische	publi-

caties	wordt,	gerelateerd	aan	lichaamsomvang,	

steevast	verband	gelegd	tussen	intelligentie	en	

hersengrootte.	Zo	heeft	een	olifant	absoluut	gezien	

het	grootste	brein,	maar	zijn	de	hersenen	van	de	

mens	in	verhouding	tot	de	lichaamsomvang	gro-

ter.	recent	onderzoek	op	de	universiteiten	van	

Edinburgh	en	Newcastle	kegelt	deze	stelling	echter	

rigoureus	omver.	Zowel	hersengrootte	als	intelli-

gentie	zijn	in	alle	onderzoeken	onvoldoende	stan-

daard	gedefinieerd	om	vergelijkingen	te	kunnen	

trekken.	verse	hersenen	zijn	groter	dan	geconser-

veerde	exemplaren,	hersenvolume	is	niet	vergelijk-

baar	met	schedelinhoud,	de	grootte	van	de	hersen-

ventrikels	varieert	en	de	leeftijd	van	de	hersenen	

is	medebepalend	voor	het	volume.	Intelligentie	

manifesteert	zich	volgens	onderzoekers	in	causaal	

redeneren,	door	gedragsuitingen	of	in	het	door-

gronden	van	complexiteit,	om	maar	enkele	van	de	

gebruikte	grootheden	te	noemen.	

de	 Canadese	 onderzoekster	 Sandra	witelson	

toonde	in	2005	echter	aan	dat	hersengrootte	bij	

vrouwen	wel	degelijk	een	maat	is	voor	verbale	

intelligentie.	voor	mannen	is	die	relatie	alleen	aan-

getoond	in	combinatie	met	rechtshandigheid.	Het	

mannenbrein	is	bij	gelijke	leeftijd	gemiddeld	onge-

veer	10%	groter.	dit	leidt	echter	niet	tot	een	verschil	

in	intelligentie.	Sterker	nog,	de	onderzoekster	vond	

dat	mannen	een	groter	hersenvolume	nodig	heb-

ben	om	te	komen	tot	gelijke	verbale	vermogens.	

verrassend	zijn	deze	conclusies	natuurlijk	niet.	

Maar	het	is	dus	voor	mannen	die	van	plan	zijn	een	

relatie	aan	te	gaan	met	een	vrouw,	maar	die	tegelij-

kertijd	rust	erg	belangrijk	vinden,	vooral	oppassen	

geblazen	voor	vrouwen	met	grote	hoofden.	En	dat	

is	van	die	informatie	die	je	als	man	beter	niet	kunt	

vergeten.
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trokken bevlogen naar het	duitse soldaten marcheer-loopgraven in Noord-Frankrijk.verslag deed van de oorlogde publieke opinie en kreegwerkelijkheid. Sinds die tijdzin meer in oorlog. Hetis van de medemens over-
heeft aanzienlijk minderde mens.	dat zit zoalsevolutie verankerd. Kent dehet dier géén mecha

kunnen doorgroeien tot 3500 cc.	daarbij past een
lichaamsgewicht van 120 kg.	dat laatste heeft men
in de westerse wereld wel ongeveer bereikt, maar
de evolutie van het brein staat al ongeveer 100.000
jaar stil.	de primitieve jager uit de Steentijd was
vrijwel even intelligent als de moderne mens.	de
spectaculaire vooruitgang die we de laatste 50.000
jaar hebben geboekt is het gevolg van een cultu-
rele (r)evolutie.	de ontwikkeling van taal en schrift
heeft grote invloed gehad op dit proces. Berekenin-
gen wijzen uit dat de culturele en technologische
evolutie ongeveer 10.000
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