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Het ruiken van koolstofdioxi-
de zorgt bij de fruitvlieg voor 
een kortere levensduur. Dieren 
waarbij de receptoren voor CO2 
op de reukneuronen uitgescha-
keld waren, bleken langer te le-
ven. Bij de mens was al langer 
bekend dat hormonen die wor-
den gevormd bij het ruiken, een 
verouderingseffect teweeg 
brengen. Dit zou tot de conclu-
sie kunnen leiden dat frequent 
snuffelen van de mens bij-
draagt aan het aftakelingspro-
ces. Beter lijkt echter de veron-
derstelling dat vooral een hoog 
CO2-gehalte (of een laag O2-gehalte) hiervoor verantwoordelijk is.
Dit wordt ondersteund door onderzoek aan molratten. De Naakte 
molrat is een onooglijk wezen: roze, kaal en rimpelig, diep wegge-
zonken ogen, vier lange gele tanden en een varkensachtige neus. 
Zijn verre neefje, de Blinde woelrat, ziet er door het bezit van een 
vacht iets aantrekkelijker uit, maar is ook bepaald geen schoonheid. 
Beide soorten leven ondergronds in woestijnen en schijnen de eeu-
wige jeugd te hebben (tot dertig jaar). Er zijn nog nooit kankerge-
zwellen bij deze dieren geconstateerd, wat volgens onderzoekers 
wijst op een mechanisme dat ongeleide celdeling verhindert. Tu-
moren floreren normalerwijze door zuurstofgebrek. De molrat staat 
daar regelmatig aan bloot. Bij regen lopen de ondergrondse gangen-
stelsel vol en kunnen de dieren overleven bij zuurstofgehalten van 
maar 3%. De molratten voorkomen tumoren en de daarmee samen-
hangende DNA-schade door tijdens zuurstofarme perioden direct 
de DNA-reparatiemechanismen in de cellen te activeren of door be-
schadigde cellen direct te laten afsterven (apoptose). Bij 40 tot 50% 
van de mensen die kanker hebben is het gen dat verantwoordelijk 
is voor apoptose en DNA-reparatie gemuteerd en verliezen de cel-
len zich in een ongecontroleerde deling. Naakte molratten verto-
nen nauwelijks ouderdomssymptomen; ze zetten hun metabolis-
me voortdurend op een laag pitje, ze hebben geen last van diabetes 
of hoge bloeddruk en ook botbreuken helen snel doordat beenvor-
mende cellen zich levenslang blijven delen.
Een belangrijke indicatie voor het bereiken van een hoge ouderdom 
zijn de lange telomeren (uiteinden van de chromosomen) die door 
de aanwezige telomerases voortdurend na elke celdeling worden 
hersteld. De telomeren worden beschouwd als indicatoren voor bio-
logische veroudering. Deze enkelstrengse chromosoomuiteinden 
verhinderen dat foutieve reparaties of recombinaties plaatsvinden 
in de kern van de chromosomen, die kunnen leiden tot allerlei de-
ficiënties en afwijkingen. Met een toenemend aantal celdelingen 
worden bij de meeste hogere diersoorten de telomeren door slijta-

ge steeds korter, waardoor het 
beschermend effect verloren 
gaat. De celdeling stopt of de 
cel sterft af. Het gen voor de te-
lomeerlengte is recentelijk ge-
identificeerd. Het ligt op chro-
mosoom drie en erft volgens 
de klassieke geneticawet-
ten over. De dominante vorm 
zorgt voor langere telomeren, 
ieder recessief allel indiceert 
een verkorte telomeerlengte 
van 75 basenparen. Ongeveer 
9% van de mensen is homozy-
goot recessief en levert daar-
mee ruim zeven jaar in leeftijd 

in. De 42% heterozygote individuen leven gemiddeld 3,6 jaar korter.
Opvallend is dat recent Amerikaans onderzoek in Roemeense wees-
huizen heeft aangetoond dat verwaarlozing bij kinderen eveneens 
leidt tot een verkorting van de telomeren, wat zoals verwacht duidt 
op een beïnvloeding vanuit het milieu. Lichaamsverzorging is es-
sentieel voor het bereiken van een hoge leeftijd. Gezondere voeding 
heeft er zo toe bijgedragen dat de moderne mens een stuk langer 
leeft.
De  ouderdomsbepaling lijkt dus behoorlijk gefixeerd. Anti-rimpel-
crèmes of kunstmatige jeugdheidsreparaties brengen daar geen 
verandering in. Nog afgezien van de werking op het vermeende po-
sitieve schoonheidseffect, lijkt het me belangrijker dat de mens leert 
omgaan met het verouderingsproces en meer de uitgedragen inner-
lijke ervaring waardeert dan de vergankelijke glossy buitenkant. Het 
is net als water; het rimpelloze meer onthult zijn geheimen maar 
sporadisch en laat zijn diepere betekenis raden. Rottingsprocessen 
krijgen een kans en zorgen voor een welhaast onmogelijke leefom-
geving.
Het einde van het mensenleven is daarbij onafwendbaar. Om met 
geneticus Jan Hoeijmakers in een interview met Bionieuws te spre-
ken: “Al honderd jaar lang wordt de mens per jaar een kwart jaar ou-
der. We krijgen meer jaren in het leven, maar niet meer leven in de 
jaren. De laatste periode van je leven zijn jaren van kommer en kwel. 
Altzheimer, Parkinson, kanker en diabetes; het is een grote misère. 
Het is een bijna onmogelijke opgave om alle ouderen in de toekomst 
te blijven verzorgen als ze net zoveel zorg nodig hebben als nu.” Hij 
ziet met een uitgekiende voeding of met geneesmiddelen moge-
lijkheden om lichaamsenergie vooral te steken in lichamelijk onder-
houd en niet in groei. De mens leeft dan langer en gezonder. Nu met 
een zuurstofinfuus of met een DNA-reparatie nog proberen de her-
senleeftijd van economen te verlengen.

 A. Lenders
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landschap. Planologische ingrepen in de omgeving kunnen

onherstelbare gevolgen hebben. Als ergens in Nederland 

het voorzorgbeginsel geldt, dan wel hier: elke ingreep die 

het kalkmoeras zou kunnen schaden, moet worden ver-

meden. Om verantwoord om te gaan met zulke kwetsba-

re natuur moet je wel degelijk groot denken.

kalkmoerassen en kalktufbronnen

De term ‘kalkmoeras’ wordt in Nederland vaak gebruikt als een ver-
zamelterm voor natte, basenrijke milieus, zoals natte duinvalleien 
en basenrijk trilveen. Strikt genomen heeft deze term echter betrek-
king op ecosystemen waarin veenvorming en kalkafzetting hand in 
hand gaan. Dergelijke systemen zijn gebonden aan berg- en heuvel-
gebieden waarin kalkrijke afzettingen voorkomen. In grondwater 
dat zulke afzettingen passeert, lost kalk op in de vorm van calcium-
bicarbonaat. Op plekken waar het grondwater uittreedt, slaat die 
kalk weer neer als travertijn (kalktuf). Aan dit proces van tufvorming 
kunnen bepaalde mossen en kranswieren actief deelnemen, door-
dat ze koolstofdioxide aan het calciumbicarbonaat onttrekken. Tot 
de voornaamste tufvormende mossen behoort Geveerd diknerf-
mos (Palustriella commutata) [figuur 1] (Pentecost, 1996; Pentecost 
& Zhang, 2002; Rainey & Jones, 2007; mossennamen volgens Siebel 
& DuRing, 2006). In Nederland zijn dergelijke kalkmoerassen tegen-
woordig beperkt tot Zuid-Limburg.
In Atlantische gebieden zoals Nederland, waar het klimaat wordt 
gekenmerkt door een neerslagoverschot, komt kalkmoeras alleen 

‘Denk groot.’ Zo vatte begin 2011 de Nederlandse directeur 

van het Wereld Natuur Fonds Nederland zijn boodschap 

samen (Marijnissen, 2011). In zijn visie herbergen de kust, 

de delta en de Veluwe de enige Nederlandse natuur die 

ertoe doet. Blijkbaar past het Zuid-Limburgse heuvelland 

niet in zulke grote gedachten.  

De Twentse KVP-parlementariër Ben Engelbertink 

(1902-1971) was geboren in de directe omgeving van het 

Kloppersblok en de Lemselermaten, de mooiste kalk-

moerassen die zijn streek destijds rijk was. Hij was land-

bouwwoordvoerder en een geharnast tegenstander van 

natuurbehoud. Van hem wordt verteld dat hij er best een 

paar ha voor over had als daar al die zeldzame planten in 

één terrein bij elkaar konden worden gezet. Weinig terrei-

nen in Nederland lijken zijn ideaal zozeer te benaderen als 

het één ha grote hooiland met kalkmoeras in de Kathager 

Beemden. Er is één complicatie: zo’n juweel staat nooit 

op zichzelf maar is afhankelijk van een wijde omgeving. 

Dit artikel gaat over de Kathager Beemden en andere Zuid-

Limburgse kalkmoerassen. Ze liggen in brongebieden en 

hoewel de oppervlakte van het eigenlijke kalk-

moeras in ares te meten is, is dit habitattype 

afhankelijk van het hele voedingsgebied van 

de bronnen, dat kan uiteenlopen van enkele 

tot soms tientallen ha. Kalkmoeras toont zijn 

schatten en geheimen pas als het op de vier-

kante meter wordt onderzocht, maar het is wel 

afhankelijk van de waterhuishouding en de 

geologische gesteldheid van een heel beekdal-

Kalkmoeras in Zuid-Limburg
E.J. Weeda, Alterra Wageningen UR, Postbus 47, 6700 AA Wageningen
H. de Mars, Royal Haskoning , Postbus 1754, 6201 BT Maastricht
S.M.A. Keulen, Mesweg 10, 6336 VT Hulsberg

figuur 1
Geveerd diknerfmos (Palustriella commutata) (foto: M. Hájek).
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namisch evenwicht. De kalktufbronnen 
hebben wellicht zelfs de aanzet gege-
ven tot de vorming van het kalkmoeras. 
Door kalkafzetting kunnen richeltjes 
ontstaan waarachter zich een laagje 
water verzamelt, wat de mogelijkheid 
biedt tot veenvorming. Met kalkkor-
sten bedekte mos- of kranswierpakket-
ten in de bronbeekjes kunnen zo’n rem 
op de waterpassage zetten dat ze veen-
vorming stimuleren. Eenmaal gevormd 
veen zal niet alleen als waterbarrière 
maar tevens als spons werken, zodat 
het veenvormingsproces zichzelf ver-
sterkt (KemmeRs et al., 2004). Toch wordt 
in tegenstelling tot de rest van Neder-
land in deze hellingvenen zelden een 

echt dikke veenlaag opgebouwd, omdat het water dankzij het re-
liëf vrij snel afstroomt. Ontstaat door wat voor oorzaak dan ook een 
soort drainerend bronbeekje, bijvoorbeeld door bodembeschadi-
ging of door het eroderen van een eventueel aanwezig kalkdrem-
peltje, dan wordt de veenaangroei weer beperkt. 
Bij de veenvorming in kalkmoerassen spelen mossen een doorslag-
gevende rol. Daarbij gaat het niet om veenmossen zoals in hoog-
veen, maar om een groep basenminnende slaapmossen die in het 
Engels als ‘brown mosses’ wordt aangeduid, waaronder Sterren-
goudmos (Campylium stellatum) [figuur 3] en Groen schorpioen-
mos (Scorpidium cossonii). Kenmerkend voor kalktufbronnen zijn 
het al genoemde Geveerd diknerfmos (opnieuw een voorbeeld van 
een ‘brown moss’) en Groot staartjesmos (Philonotis calcarea), die 
beide trouwens ook een aandeel kunnen hebben in het mosdek in 
kalkmoeras. Verder zijn onder meer Gewoon diknerfmos (Crato-
neuron filicinum), Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum) en Ge-
kroesd plakkaatmos (Pellia endiviifolia) in kalktufbronnen aan te 
treffen, maar alleen voor zover het concurrentiekrachtige Geveerd 

diknerfmos ze ruimte laat.
Vaatplanten nemen in kalktufbronnen gewoonlijk een 
ondergeschikte plaats in. Daarentegen vormen kalk-
moerassen het domein van een keur aan specialistische, 
vaak zeldzame vaatplanten. Tot de meest kenmerken-
de behoren Schubzegge (Carex lepidocarpa) (namen van 
vaatplanten volgens Van DeR meiJDen, 2005) en de recent 
in Nederland ontdekte Veenzegge (Carex davalliana) [fi-
guur 4].
De kalkmoerasvegetatie wordt omgeven en soms ook 
doorsneden door andere vegetatietypen, zoals anders-
soortig moeras, grasland of bos. Overgangen naar schraal 
grasland kunnen aanzienlijk bijdragen aan de soorten-
rijkdom en ook aan de overlevingskansen van populaties 

voor op plaatsen waar de kwelflux groter is dan dit overschot. Bo-
vendien moet het kwelwater ook weer uit het moeras kunnen weg-
vloeien en niet in afvoerloze laagten stagneren. Gewoonlijk komen 
kalkmoerassen daarom voor in de vorm van hellingvenen. 
Kalkmoerassen van enige omvang zijn meestal gelegen op zwak af-
lopende, terrasachtige delen van hellingen of aan de voet ervan [fi-
guur 2]. Ze worden gewoonlijk gevoed door diffuus opwellend of zij-
delings afstromend kalkrijk water. Als dat kalkrijke water meer ge-
concentreerd en puntsgewijs uittreedt waarbij travertijn neerslaat, 
dan wordt dit een kalktufbron genoemd (Van genniP et al., 2007). 
Kalkmoerassen en kalktufbronnen hangen echter geohydrologisch 
en ecologisch nauw met elkaar samen, zowel wat betreft de abioti-
sche processen als wat betreft de samenstelling van de vegetatie. 
Er komen dan ook tal van overgangen voor. Goed ontwikkelde kalk-
moerassen omvatten dikwijls één of meer kalktufbronnen. De delen 
van het systeem met een venig maaiveld vertegenwoordigen hier-
bij het kalkmoeras. In de tufbronnen ligt de kalk aan de oppervlak-
te en is het veen vaak nagenoeg afwezig. Beide verkeren in een dy-

figuur 2
Dwarsprofiel van een hellingveen met vege-
tatiezones.

figuur 3
Sterrengoudmos (Campylium stellatum) (foto: M. Hájek).
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behoren tot het caRici flaVae-cRatoneuRetum filicini, een associatie 
die vooral uit oostelijk Midden-Europa bekend is (WeeDa, 2008). In 
het Nederlands kan zij als ‘Associatie van Diknerfmossen en Gele 
zegge’ worden aangeduid. In deze plantengemeenschap onder-
strepen Geveerd en Gewoon diknerfmos het verband met kalktuf-
bronnen. Verder zijn Zeegroene zegge (Carex flacca), Zeegroene 
rus (Juncus inflexus), Klein hoefblad (Tussilago farfara) en Konin-
ginnenkruid (Eupatorium cannabinum) differentiërend ten op-
zichte van andere kalkmoerasgemeenschappen (háJeK & hábeRo-
Vá, 2001).
In Zuid-Limburg zijn de Natura-2000-gebieden Geleenbeekdal en 
Geuldal aangewezen voor instandhouding van kalkmoeras (habi-
tattype ‘Alkalisch laagveen’; Janssen & schaminée, 2003). Als locaties 
worden respectievelijk de Kathager Beemden en het Ravensbos ge-
noemd, het eerste terrein als een van de beste voorbeelden binnen 
Nederland. Het Geuldal is tevens aangewezen voor instandhouding 
van het habitattype ‘Kalktufbronnen’, dat onder meer voor het Ra-
vensbos wordt genoemd (ministeRie Van lnV, 2008).

van zeldzame planten. Soorten als Par-
nassia (Parnassia palustris) en diverse 
orchideeën lijken niet zozeer gebonden 
aan kalkmoeras op zichzelf, maar aan 
de combinatie van kalkmoeras en gras-
land als samenhangend ecosysteem. 
Iets dergelijks geldt voor een grasland-
plant als Blauwe knoop (Succisa pra-
tensis), die in het kalkmoeras wonder-
wel kiemt maar minder mogelijkheden 
tot vegetatieve uitbreiding heeft dan in 
het grasland.
De relatie tussen kalkmoeras en de na-
burige vegetatie heeft echter niet al-
tijd een ‘vreedzaam’ karakter. Kalkmoe-
ras is een uiterst laag-productief habi-
tat door de sterk geremde afbraak van organisch materiaal en een 
sterke immobilisatie van stikstof en fosfor. Microben in de bodem 
spelen hierbij een belangrijke rol (KemmeRs et al., 2004). Bij alle ver-
schillen is er dus één opvallende overeenkomst tussen hoogveen en 
kalkmoeras: in beide gevallen leidt het veenvormingsproces tot een 
lage productie van de vegetatie. In hoogveen zijn voedingselementen 
echter schaars, terwijl ze in kalkmoeras ruimschoots aanwezig zijn 
maar in een moeilijk opneembare vorm. Reeds bij beperkte ontwa-
tering neemt de beschikbaarheid van de voedingselementen sterk 
toe en gaat het kalkmoeras over in productief hooiland van het Dot-
terbloem-verbond (calthion PalustRis) (namen van graslandtypen vol-
gens schaminée et al., 1996). Wordt dit niet gemaaid, dan slaan spoedig 
struiken en bomen op. Verder kunnen forse moerasplanten met krui-
pende wortelstokken zoals Riet (Phragmites australis) binnendringen 
vanuit lager gelegen, voedselrijk terrein. Het ligt voor de hand dat dit 
proces door bemesting wordt gestimuleerd. Door deze factoren be-
horen kalkmoerassen in het grootste deel van Europa dan ook tot de 
sterkst afgenomen en bedreigde habitattypen (euRoPean commission 
Dg enViRonment, 2007). Agrarische omgevingsinvloeden 
in de vorm van ontwatering en bemesting maken boven-
dien maaibeheer extra noodzakelijk om overwoekering 
door robuuste moeras- en graslandplanten te verhinde-
ren, terwijl kalkmoeras in ongestoorde omgeving zonder 
beheersingrepen in stand blijft.

zuid-limburgse kalkmoerassen en 
natura-2000

Hoe de Zuid-Limburgse kalkmoerassen plantensocio-
logisch te benoemen zijn, is pas onlangs onderzocht: ze 

figuur 4
Schubzegge (Carex lepidocarpa) (a) en 
Veenzegge (Carex davalliana) (b)
(foto’s: M. Hájek).

figuur 5
Winterbeeld van de Kathager Beemden: hellingveen met grep-
pels, geflankeerd door twee zandruggen  (foto: S. Bus).

a b
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst Natura-
2000-type

Kathager 
Beemden

Ravensbos Weusten-
rade

Planten van Molinia-graslanden
Veelbloemige veldbies Luzula multiflora 6410 X . .
Moerasstreepzaad Crepis paludosa KW 6410 X X .
Bleke zegge Carex pallescens KW 6410 X X .
Pijpenstrootje Molinia caerulea 6410 X X .
Tormentil Potentilla erecta 6410 X X .
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus 6410 X . X
Ruw walstro Galium uliginosum 6410 X X X
Planten van kalkmoerassen en/of kalktufbronnen
Groot staartjesmos Philonotis calcarea GE 7220 . . X
Gewoon diknerfmos Cratoneuron filicinum 7220 X . X
Veenknikmos Bryum pseudotriquetrum 7220, 7230 X . X
Groen schorpioenmos Scorpidium cossonii EB 7220, 7230 X . .
Geveerd diknerfmos Palustriella commutata BE 7220, 7230 X . .
Veenzegge Carex davalliana 7230 X . .
Gele zegge Carex flava BE 7230 X X .
Groot vedermos Fissidens adianthoides KW 7230 X X .
Sterrengoudmos Campylium stellatum KW 7230 X X .
Blauwe zegge Carex panicea 7230 X X .
Schubzegge Carex lepidocarpa BE 7230 X X X
Gewoon puntmos Calliergonella cuspidata 7230 X X X
Overige Rode Lijst- en ‘beleidssoorten’
Geel boogsterrenmos Plagiomnium elatum BE X . .
Wolmos Trichocolea tomentella BE X X .
Groot varentjesmos Plagiochila asplenioides BE X X .
Rozetmos Rhodobryum roseum BE . X .
Aardbeiganzerik Potentilla sterilis KW X . .
Bevertjes Briza media KW X . .
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata KW X . .
Brede orchis Dactylorhiza majalis subsp. majalis KW X . .
Kleine valeriaan Valeriana dioica KW X . .
Stomp boogsterrenmos Plagiomnium ellipticum KW X . .
Eenbes Paris quadrifolia KW X X .
Grote keverorchis Neottia ovata KW X X .
Boompjesmos Climacium dendroides KW X X .
Beekdikkopmos Brachythecium rivulare KW X . X
Moerasdikkopmos Brachythecium mildeanum KW X . X
Blauwe knoop Succisa pratensis GE X . .
Rietorchis Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa nb . . X
Slanke sleutelbloem Primula elatior nb X X .
Boswederik Lysimachia nemorum ed X X .

figuur 6
Blauwe zegge (Carex panicea) en Riet (Phragmites australis) in 
een slenk in de Kathager Beemden (foto: S. Bus).

tabel 1
Rode Lijstsoorten en kenmerkende soorten van Natura-
2000-habitattypen in Zuid-Limburgse kalkmoerassen. Rode 
Lijstsoorten volgens Odé et al. (2006) en Siebel et al. (2006). 
BE=bedreigd; KW= kwetsbaar; GE= gevoelig; toegevoegd zijn 
nationaal beschermde soorten (nb) en extra doelsoorten (ed). 
De kolom ‘Natura-2000-type’ geeft aan welke soorten worden 
vermeld voor Molinia-graslanden (6410), kalktufbronnen (7220) 
en/of kalkmoerassen (7230) in het Europese handboek van 
Natura-2000 (eurOpean COmmiSSiOn dG envirOnment, 2007). 
X = sinds 2000 aangetroffen.
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na dioica), Veenzegge, Slanke waterbies (Eleocharis uniglumis) en 
Groen schorpioenmos zijn tot deze hoek beperkt. De laatste drie 
soorten zijn slechts waargenomen in één of twee geultjes (WeeDa et 
al., 2006). De kalkrijkdom van hun standplaats blijkt uit tufvorming 
onderin kussens van Sterrengoudmos. De gerenommeerde tufvor-
mer Geveerd diknerfmos komt juist vooral in de zuidpunt van het 
hooilandperceel voor. Dit mos groeit op de wand van de greppeltjes 
met snel stromend water, die zich tot kalktufbronnen hebben ont-
wikkeld. Ook Gewoon diknerfmos komt hier voor, maar de laatste 
twintig jaar lijkt het grotendeels door Geveerd diknerfmos te zijn 
verdrongen.
Laagten, geultjes en greppelkanten waar kalkminnende moe-
rasmossen zoals Sterrengoudmos en Geveerd diknerfmos het 
hoofdbestanddeel van het mosdek vormen, beslaan maar enke-
le procenten van de oppervlakte van het perceel. Enige kalkmoe-
rasplanten groeien echter in het hele terrein voor zover het een 
veenbodem heeft. Dit geldt vooral voor Groot vedermos (Fissidens 
adianthoides) en Gele zegge (Carex flava), maar ook Sterrengoud-
mos wordt in kleine plukjes door een aanzienlijk deel van het hooi-
land aangetroffen.
Voor een kwaliteitsbeoordeling van het kalkmoeras in de Kathager 
Beemden moet daarom ook de hooilandvegetatie in de beschou-
wing worden betrokken. Deze heeft een uitzonderlijk hoge soorten-
rijkdom, met als bijzonderheid het optreden van een reeks bosplan-
ten buiten het bos. Onder de vaatplanten zijn elf Rode Lijstsoorten, 
onder de mossen eenzelfde aantal [tabel 1]. Plantensociologisch is 
het hooiland te rekenen tot de Veldrus-associatie (cRePiDo-Junce-
tum acutifloRi), dat een schakel vormt tussen het productieve Dot-
terbloem-verbond en het schralere Blauwgrasland (ciRsio-moli-
nietum). In de Kathager Beemden wordt de verwantschap met het 
Blauwgrasland onderstreept door planten als Blauwe knoop, Ge-

Voor kalkmoeras wordt de staat van instandhouding in Nederland 
als zeer ongunstig beoordeeld, zowel naar oppervlakte als naar 
kwaliteit gerekend. Uitbreiding van de oppervlakte en verbetering 
van de kwaliteit gelden dan ook als landelijke en provinciale doel-
stelling. Voor het Geleenbeekdal wordt vermeld dat het gebied po-
tenties heeft voor ontwikkeling van het habitattype op nieuwe lo-
caties, zoals blijkt uit resultaten van natuurontwikkeling. Hiermee 
wordt stellig gedoeld op een uitgraving bij Weustenrade (WeeDa, 
2008).

hooiland met kalkmoeras in de kathager beemden

Het best ontwikkelde en veelzijdigste voorbeeld van kalkmoeras in 
Zuid-Limburg is te vinden in de Kathager Beemden bij Vaesrade, een 
hellingveen in de rechterflank van het Geleenbeekdal. Dit vormt 
een gemaaide enclave ter grootte van ongeveer één ha in een bos-
rijk deel van het beekdal, omringd en beschut door geboomte en 
door de steile dalwand. Aan de voet sluit het hellingveen aan op het 
moerasbos op de dalvloer. Het wordt bovenaan begrensd door een 
droge zandrug, waarvan de begroeiing contrasteert met die van het 
hellingveen (WeeDa, 2007). Een soortgelijke vegetatie met droog-
te-indicatoren is aanwezig op een smalle zandrug door het laagste 
deel van het veen [figuur 5].
In de helling treedt op talrijke plekken water uit, dat op de meeste 
plaatsen kalkrijk is. Een globale beschrijving van de gecompliceerde 
geologie en hydrologie van het gebied wordt gegeven door scha-
minée et al. (2009). Hoe de waterstromen lopen en waar de meege-
voerde kalk vandaan komt, is onlangs onderzocht door bus (2011). Zij 
geeft aan dat het hellingveen een ruim 15 ha groot voedingsgebied 
heeft, dat te situeren is in het Jeugrubbedal ten oosten van de Naan-
hofsweg. Voor het hele moeras in de rechter dalflank kan een voe-
dingsgebied van bijna 100 ha worden aangenomen.
Het hellingveen kent een lange geschiedenis van hooilandbeheer 
(Keulen, 1999). In verband daarmee zijn drainagegreppels gegraven, 
waarvan het patroon nog duidelijk herkenbaar is [figuur 5], hoewel 
van sommige greppels door verlanding slechts zeer ondiepe geul-
tjes over zijn. In enkele waterlopen die haaks op de hoogtelijnen 
staan, stroomt het water zo sterk dat een drainerende werking op 
de omgeving moet worden aangenomen.
Het eigenlijke kalkmoeras is beperkt tot geultjes en kommetjes 
waar het veen met kalkrijk water verzadigd is. Binnen het terrein 
zijn dergelijke plekken in de eerste helft van het jaar te onderschei-
den, doordat ze in vergelijking met hun omgeving een lagere en ijle-
re kruidlaag hebben. Hierin neemt Blauwe zegge (Carex panicea) [fi-
guur 6] een opvallende plaats in, terwijl in het mosdek het aandeel 
van Sterrengoudmos opvalt. ’s Zomers worden deze en andere la-
ge planten door het Riet grotendeels aan het oog onttrokken; het 
voorkomen van de zomerbloeier Heelblaadjes (Pulicaria dysenteri-
ca) vormt dan nog een aanwijzing waar kalkmoerasplekken liggen.
De best ontwikkelde kalkmoerasvegetatie komt voor in de noord-
oosthoek van het perceel. Schubzegge, Kleine valeriaan (Valeria-

figuur 7
In een drainerende geul in de Kathager Beemden met Kleine watereppe 
(Berula erecta) kunnen moerasplanten als Riet (Phragmites australis) en 
Watermunt (Mentha aquatica) binnendringen dankzij een brugje van takken 
(foto: S. Bus).
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een verlander als Riet een opstapje te geven om met zijn 
wortelstokken de waterloop te overbruggen. Hoe dit 
werkt is te zien op een bruggetje van takken dat voor het 
verrijden van maaiapparatuur in een greppel is gelegd 
[figuur 7]. Behalve voor Riet en andere moerasplanten 
diende het ook als bruggenhoofd voor mossen van kalk-
moeras en kalktufbronnen zoals Gekroesd plakkaat-
mos, Gewoon diknerfmos, Geel boogsterrenmos (Pla-
giomnium elatum) en Moerasdikkopmos (Brachytheci-
um mildeanum).
Bij eventuele ingrepen in het hooilandperceel moeten 
het reliëf en de bodemkundige variatie intact worden 
gelaten. Terughoudendheid is een deugd, want de be-
staande hooilandvegetatie is enig in zijn soort en de bo-

tanische diversiteit die hier op één ha bijeenstaat, is uitzonderlijk 
hoog. Ook de minder natte delen van het terrein kennen hun Rode 
Lijstsoorten, zoals Aardbeiganzerik (Potentilla sterilis) op de zand-
ruggen en Bevertjes (Briza media) en Grote keverorchis (Neottia ova-
ta) in de begroeiing van Pijpenstrootje en Lelietje-van-dalen op een 
licht gedraineerde veenrichel. Nog een voorbeeld om zowel de bete-
kenis als de verscheidenheid van de Kathager Beemden te illustre-
ren: zowel van de basenminnende Kleine valeriaan als van de zuur-
minnende Kamvaren (Dryopteris cristata) ligt een van de laatste 
Zuid-Limburgse vindplaatsen in dit terrein en beide soorten groeien 
op een steenworp afstand van elkaar.
Continuering van het maaibeheer is van vitaal belang om de soor-
tenrijkdom van het terrein in stand te houden. Weliswaar fungeren 
Riet en Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) ’s zomers als bescher-
mers van bosplanten en andere droogtegevoelige soorten tegen 
felle zonnestraling, maar beide produceren ook veel grof strooisel, 
dat zich zonder beheer op de bodem ophoopt. Het laatste geldt ook 
voor Moeraszegge (Carex acutiformis), die bovendien al vroeg in het 
jaar tot ontwikkeling komt. Vermoedelijk is Riet vanuit de dalvloer 
tegen de natte helling omhooggekropen en werken zijn wortelstok-
ken als een nutriëntenpomp, een extra reden om deze plant onder 
de duim te houden door te blijven maaien.
Enige uitbreiding van het kalkmoeras in de Kathager Beemden lijkt 
mogelijk in noordoost- en zuidwestwaarts aangrenzende terrein-
delen. Aan de noordoostkant zou daarvoor de voedselrijke toplaag 
moeten worden verwijderd in het zijdal dat vanuit Vaesrade naar 
het hellingveen loopt [figuur 8]. Dit vergt echter maatwerk. Ingre-
pen ten behoeve van de botanische kwaliteit mogen niet leiden 
tot het verlies van bijzondere diersoorten. In het genoemde zijdal-
letje komen zeldzame mollusken als Zegge-korfslak (Vertigo mou-
linsiana), Oorvormige glasslak (Eucobresia diaphana) en Gegroefde 
naaldslak (Acicula fusca) voor (Keulen, 1999). Deze juweeltjes wijzen 
op de grote waarde van het terrein in de staat zoals het nu is. Zo zijn 
van de Gegroefde naaldslak in heel Nederland slechts vijf vindplaat-
sen bekend (Stichting anemoon, 2011). Voordat ingrijpende maat-
regelen worden genomen, moet een dergelijk terrein eerst op alle 
relevante planten- en diergroepen zijn onderzocht, zodat een ver-
antwoorde afweging van de verwachte effecten op flora en fauna 
mogelijk is.
Verwijdering van de toplaag zou ook botanische winst kunnen ople-

vlekte orchis (Dactylorhiza maculata), Bleke zegge (Carex palles-
cens), Tormentil (Potentilla erecta), Veelbloemige veldbies (Luzula 
multiflora), Pijpenstrootje (Molinia caerulea) en Ruw walstro (Gali-
um uliginosum) (WeeDa, 2007). Het hooiland past dan ook binnen de 
Nederlandse omschrijving van het habitattype ‘Grasland met Mo-
linia op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem’ (ministeRie Van 
lnV, 2009). Ook valt het binnen de Europese omschrijving van dit 
type (euRoPean commission Dg enViRonment, 2007), zoals wordt geïl-
lustreerd door tabel 1. De aanwezigheid van een aantal bosplanten 
is aan te merken als een bijzondere kwaliteit (biJlsma et al., 2008). 
Het terrein herbergt allerlei onverwachte soortencombinaties, zo-
als een door Pijpenstrootje en Lelietje-van-dalen (Convallaria ma-
jalis) gedomineerde begroeiing op gewelfde delen van het veen die 
niet tot het maaiveld met water verzadigd zijn.
Het is dan ook jammer dat het Geleenbeekdal niet is aangewe-
zen voor het laatstgenoemde habitattype. Volgens het Europe-
se handboek (euRoPean commission Dg enViRonment, 2007) mogen 
overgangen van dit type naar kalkmoeras echter als onderdeel van 
het alkalisch laagveen worden beschouwd. De ruime aanwezig-
heid van Gele zegge en Groot vedermos onderstreept dat er inder-
daad zulke overgangen voorkomen. Dat biedt de mogelijkheid het 
grootste deel van het perceel als alkalisch laagveen te classifice-
ren.

mogelijke ‘verbeterruimte’ voor kalkmoeras in de 
kathager beemden

De overheid heeft zich verplicht tot kwalitatieve en kwantitatieve 
verbetering van kalkmoeras in Nederland. Het zojuist beschreven 
hooilandperceel in de Kathager Beemden biedt hiervoor beperkte 
ruimte, omdat de bestaande kwaliteiten niet in het gedrang mogen 
komen. Wel lijkt enige uitbreiding van de oppervlakte mogelijk.
Vermoedelijk zullen de kalkmoerasplanten profiteren van maat-
regelen om de drainage terug te dringen. Dempen van de grep-
pels is een te rigoureuze maatregel wegens het belang van kwel-
lende greppelkanten voor de kalkmoerasmossen, speciaal voor 
de tufvormer Geveerd diknerfmos. Een mogelijk alternatief is om 
stroomafwaarts van de tufbronvegetatie takken in deze waterlo-
pen te leggen om enerzijds het water af te remmen en anderzijds 

figuur 8
Zijdal in de Kathager Beemden, vindplaats van zeldzame mollus-
ken (foto: M. Mouthaan). 
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den. Al met al heeft de vegetatie veeleer het karakter van een natte 
ruigte dan van een grasland, wat trouwens aan haar waarde niets 
afdoet. Evenmin vormt het een argument tegen het maaien van 
de vegetatie, omdat niet alleen bloemrijke graslanden maar ook 
bloemrijke ruigten veel van hun soortenrijkdom plegen te verlie-
zen als een eenmaal ingesteld maairegime wordt gestaakt. Als ge-
heel vertegenwoordigt de begroeiing het habitattype ‘Voedselrijke 
zoomvormende ruigten’.
Van de halve hectare die de Carex-weide beslaat, wordt nog geen 
half procent door kalkmoeras ingenomen. In verhouding tot deze 
minimale oppervlakte is de kalkmoerasvegetatie verrassend goed 
ontwikkeld, zeker als ook de geïsoleerde ligging in aanmerking 
wordt genomen. In vergelijking met de Kathager Beemden valt de 
aanwezigheid van Zeegroene zegge en Zeegroene rus op, beide dif-
ferentiërend voor de ‘Associatie van Diknerfmossen en Gele zegge’. 
Het best ontwikkeld is het kalkmoeras in één kleine slenk, die de eni-
ge groeiplaats van Schubzegge in het gebied vormt. De kalktufbrok-
jes zijn hier onmiskenbaar; de vegetatie bevat echter geen specifie-
ke soorten van kalktufbronnen. Gele en Zeegroene zegge en Groot 
vedermos groeien ook langs enkele geultjes in de Carex-weide. Ster-
rengoudmos staat eveneens op een paar plekken, maar in geringe 
hoeveelheid.
Ondanks de geringe oppervlakte en het geringere aantal planten-
soorten in vergelijking met de Kathager Beemden is ook de Carex-
weide een uniek en onvervangbaar terrein. Voor vergelijkende stu-
dies zijn tenminste twee terreinen nodig, en de Carex-weide is het 
enige terrein in de wijde omgeving dat voor vergelijking met de 
Kathager Beemden in aanmerking komt. Dit geldt evenzeer voor 
het kalkmoeras als voor de boomloze vegetatie vol bosplanten die 
dit moeras omlijst [figuur 9]. Het gegeven dat beide terreinen tot 
verschillende beekdalsystemen behoren, nodigt uit tot een vergelij-
king van hun geohydrologische context.
De huidige stukjes kalkmoeras in de Carex-weide liggen min of 
meer geïsoleerd, maar verder noordwaarts in het bos ligt een dras-
sige helling die potenties heeft voor ontwikkeling tot kalkmoeras. 
Dat zou echter ten koste gaan van de nu aanwezige, soortenrijke 
bronbosvegetatie. Mogelijk biedt de tegenoverliggende dalhelling 
gunstiger kansen. Ook daar is een terrasachtig niveau aanwezig 
met actieve kalktufbronnen. Dankzij het omwaaien van enkele bo-
men zijn er al plekken met een enigszins open karakter. 

veren in het beweide perceeltje ten zuiden van het hooi-
land, waar de interessante vegetatie nu grotendeels tot 
greppels beperkt is. Deze begroeiing wijst trouwens 
wel op een minder kalkrijk milieu dan in het hooiland-
perceel. Verder komt de zuidwestelijke uitloper van het 
Jeugrubbedal, langs de oostzijde van de Naanhofsweg, 
in aanmerking voor natuurontwikkeling. De WeVeR (1912; 
1918) noemde voor een veenachtig weiland bij hoeve 
Naanhof onder meer de basenminnende moerasplan-
ten Ronde zegge (Carex diandra), Zeegroene muur (Stel-
laria palustris) en Moeraszoutgras (Triglochin palustris). 
Op een kaart uit 1832 wordt aan de oostkant van Naan-
hof een moerassig perceel aangegeven; hoogstwaarschijnlijk is dit 
het bedoelde weiland en niet het perceel ten westen van de hoe-
ve, zoals eerder werd verondersteld (WeeDa & Keulen, 2007). Tegen-
woordig ligt er een akker met in het laagste deel een massavege-
tatie van Echte kamille (Matricaria chamomilla), die erop wijst dat 
het grondwater zich hier nog steeds op geringe diepte bevindt. 
Iets zuidelijker lagen drie vijvers, waarvan de restanten nog zijn te-
rug te vinden langs het ‘Duivelsvoetpad’ direct ten noorden van de 
Randweg. Dat hier nog steeds kansen liggen voor basenrijk moe-
ras wordt aannemelijk gemaakt door het voorkomen van moeras- 
en waterplanten als Pluimzegge (Carex paniculata), Holpijp (Equi-
setum fluviatile), Kleine watereppe (Berula erecta) en het zeldzame 
Klein fonteinkruid (Potamogeton berchtoldii). Voor een beoordeling 
van de kansen voor natuurontwikkeling moeten behalve de grond-
waterstromen ook eventuele veenlagen in de ondergrond in kaart 
worden gebracht.
Allereerst dient echter de voeding van de Kathager Beemden met 
kalkrijk water te worden veiliggesteld. Dit houdt in dat voor het voe-
dingsgebied in het Jeugrubbedal het voorzorgbeginsel dient te gel-
den. Toename van de drainage en/of de verharde oppervlakte in dit 
gebied gaat ten koste van de hoeveelheid kwel in het hellingveen 
(bus, 2011).

natte ruigte met kalkmoeras in het ravensbos

De ‘Carex-weide’, een sikkelvormige enclave in het Ravensbos (hom-
mel, 2004), lijkt in veel opzichten een miniatuur-uitgave van de 
Kathager Beemden. Ook hier gaat het om een drassige helling te-
midden van een bosgebied, die door een jaarlijkse maaibeurt open 
wordt gehouden. Het assortiment aan bosplanten die hier buiten 
de overkapping van bomen en struiken treedt, is even groot als in de 
Kathager Beemden en hun aandeel in de begroeiing is nog groter. 
Het laatste geldt ook voor de horstvormende Pluimzegge, de ruig-
teplant Koninginnenkruid en de min of meer kalkmijdende  Bosbies 
(Scirpus sylvaticus). Verder staat er meer opslag van houtige gewas-
sen. Elementen van blauwgrasland zijn ook hier aanwezig; zo komt 
er net als in de Kathager Beemden een vegetatie van Pijpenstrootje 
met Lelietje-van-dalen voor. Het aantal graslandplanten is echter 
kleiner en hun rol in de vegetatie geringer dan in de Kathager Beem-

figuur 9
Rand van de Carex-weide in het Ravensbos met Adelaarsvaren 
(Pteridium aquilinum), Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis), 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Veldrus (Juncus acutiflorus) 
en Moerasstreepzaad (Crepis paludosa) (foto: H. de Mars).
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cum tetrapterum), Kleine ratelaar (Rhinanthus minor) en 
de in Zuid-Limburg zeldzame Rietorchis (Dactylorhiza 
majalis subsp. praetermissa). Bosplanten ontbreken ge-
heel; in de aangrenzende bosjes werden ook geen soor-
ten waargenomen waarvan vestiging in gemaaid ter-
rein is te verwachten.
Het afwachten is nu of in dit pionier-kalkmoeras veen-
vorming op gang komt en of er zich nog meer kalkmoe-
rasplanten vestigen. In zuidoostwaartse richting lijkt 
nog enige uitbreiding mogelijk, maar ook hier dient 
voorzichtig te worden gehandeld en is nader onderzoek 
gewenst. Bij de inrichting van het terrein is een deel van 
de afgezette beekklei weggegraven. Deze kalkrijke klei 
bleek een waardevol bodemarchief te bevatten. Er zijn 

zeer veel resten van planten en dieren in aan te treffen, onder ande-
re slakkenhuizen, maar ook botjes van vogels en zoogdieren. Alleen 
de weekdierfauna is onderzocht en hiervan zijn ongeveer 60 soor-
ten in de klei gevonden, waaronder in Nederland uitgestorven soor-
ten. Een soort was zelfs niet eerder uit het Kwartair van Nederland 
bekend (Keulen, 1998). Een dergelijk archief is een venster op het 
verleden; het toont hoe flora en fauna er uit gezien hebben en wel-
licht ook wat de ontwikkelingsmogelijheden van het gebied zijn. Af-
graven van natte delen van het terrein leidt tot versnelde wateraf-
voer en brengt tot dusver ongestoorde lagen onder bereik van diep-
wortelende planten. Dit kan zware schade toebrengen aan zoveel 
moois dat nog op ontdekking ligt te wachten.
Hoe dan ook, dit natuurontwikkelingsproject heeft aangetoond dat 
de eerste stap naar de vorming van kalkmoeras binnen handbereik 
ligt en nieuwe kansen biedt aan zeer zeldzame soorten. Natuuront-
wikkeling is echter een spel van vraag en antwoord, geen toverstaf 
waarmee een gewenst type natuur tevoorschijn geroepen kan wor-
den. Het resultaat bij Weustenrade is interessant en bemoedigend, 
maar illustreert tegelijk dat een rijkdom als in het hellingveen in de 
Kathager Beemden niet maakbaar is en zeker niet binnen de korte 
tijdspanne van twee decennia.

kansen voor kalkmoeras in andere terreinen

Zoals eerder aangegeven komen kalkmoeras en kalktufbronnen 
vaak naast elkaar voor. Het verspreidingsbeeld van kalktufbronnen 
in Limburg is goed bekend. Daaruit zou men mogen opmaken dat 
op tal van plaatsen nog kansen voor kalkmoeras liggen ... ware het 
niet dat de meeste van die locaties zich op dit moment in bos bevin-
den.
Toch herbergt Zuid-Limburg ook enkele open terreinen waar de 
plantengroei aanwijzingen geeft dat er kansen liggen voor kalk-
moeras [figuur 11]. Als gidsplanten kunnen niet al te kieskeurige 
maar wel kalkminnende mossen en vaatplanten van nat terrein 
dienen, zoals Gewoon diknerfmos, Zeegroene rus, Reuzenpaarden-
staart, Heelblaadjes en Groot moerasscherm (Apium nodiflorum). 
Als twee of meer van deze soorten gezamenlijk in voedselrijk gras-
land of ruigte op een drassige helling groeien, wijst dat op kalkrijk 
grondwater dat onder voedselarmere omstandigheden een soor-

kalkmoeras in wording bij weustenrade

Bij Weustenrade is ongeveer 20 jaar geleden door uitgraving een 
brongebiedje van 0,1 ha ontstaan, dat zich in de richting van kalk-
moeras ontwikkelt. Het ligt in de noordelijke flank van het Geleen-
beekdal als een ingerasterde enclave temidden van voedselrijke, be-
graasde terreinen. Na verwijdering van de zwarte toplaag hebben 
zich in de helling stroompjes gevormd [figuur 10]. In het water hier-
van staan Kleine watereppe en het tufvormende Gewoon krans-
blad (Chara vulgaris). Aan de kant van de stroompjes groeien diver-
se mossen die tot de kenmerkende soortencombinatie van kalktuf-
bronnen behoren. Hiervan zijn Gewoon diknerfmos, Veenknikmos 
en Gekroesd plakkaatmos landelijk vrij algemeen, maar de ontdek-
king van Groot staartjesmos in 2007 kwam als een grote verrassing. 
Tot dan toe was dit mos in Nederland alleen bekend van een oude 
vondst in Noord-Limburg en enkele recente vondsten in afgegraven 
terreinen aan de randen van het IJsseldal in Gelderland (Van tooRen 
& sPaRRius, 2007).
Net als in de Kathager Beemden heeft de vegetatie een stramien 
van matvormende soorten, in dit geval Moeraszegge en Reuzen-
paardenstaart (Equisetum telmateia). Waarschijnlijk zijn ze vanuit 
de rand het moeras binnengedrongen of vanuit achtergebleven 
wortelstokken uitgelopen. Om het terrein open te houden wordt 
opslag van houtige gewassen als Grauwe wilg (Salix cinerea) en 
Zwarte els (Alnus glutinosa) verwijderd. Verder wordt er gemaaid, 
wat vooral nodig is om Moeraszegge onder de duim te houden.
Hoewel er onder de vaatplanten tot dusver maar één specifieke 
vaatplant van kalkmoeras groeit, mag haar vestiging een wapenfeit 
heten: de uiterst zeldzame Schubzegge heeft hier haar derde recen-
te vindplaats weten te veroveren. Verder zijn vijf van de zes soorten 
aanwezig waardoor de bovengenoemde ‘Associatie van Diknerf-
mossen en Gele zegge’ zich onderscheidt van andere kalkmoeras-
gemeenschappen: Zeegroene rus, Zeegroene zegge, Koninginnen-
kruid, Klein hoefblad en Gewoon diknerfmos. Gemeenschappelijk 
met het kalkmoeras in de Kathager Beemden is Heelblaadjes. Het 
pionierkarakter van de begroeiing wordt onderstreept door het tal-
rijk voorkomen van Zomprus (Juncus articulatus), een soort die in de 
Carex-weide en de Kathager Beemden slechts met moeite te vinden 
is. Soorten van nat, basenrijk grasland die een belofte voor de toe-
komst inhouden, zijn Ruw walstro, Gevleugeld hertshooi (Hyperi-

figuur 10
Kalkmoeras bij Weustenrade met hergroei van Moeraszegge 
(Carex acutiformis) na maaibeurt (foto: H. de Mars).
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de zijn ooit Schubzegge en Gele zegge gevonden (Van DeR meiJDen 
& holVeRDa, 2006). In het zijdal bij Cottessen kan een proef worden 
genomen met afschrapen van de bovengrond langs de Bervers-
bergbeek, in het zijdal bij Terziet zou dit kunnen gebeuren langs de 
noordrand van het bronnetjesbos.
Tot slot kunnen oude kalksteengroeven worden genoemd, zoals de 
Curfsgroeve, waar recent enkele locaties als kansrijk zijn geïdenti-
ficeerd (De maRs & VeRgeR, 2011). Kalkhoudend water is te belangrijk 
voor de biodiversiteit om het zomaar te laten weglopen!
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tenrijke moerasvegetatie zou kunnen voeden. 
Verwijdering van de voedselrijke bovengrond kan 
dan tot een opmerkelijke verbetering van de bo-
tanische kwaliteit leiden.
Tot de kansrijke locaties behoort een kleine bron-
moerasruigte aan de noordrand van het Natu-
ra-2000-gebied Bunder- en Elsloërbos, waarin 
kalktufafzetting plaatsvindt. Binnen het Natu-
ra-2000-gebied Geleenbeekdal liggen mogelijk-
heden in de noordoostelijke dalflank tussen Ter-
worm en Weustenrade, in de Hellebroeker Beem-
den en in de Hulsberger Beemden. Uiteraard 
dienen bestaande waardevolle begroeiingen met 
orchideeën en het uiterst zeldzame Weide- alias 
Beemdvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides subsp. nemorosa) 
te worden ontzien (WeeDa, 2009), maar in de omgeving daarvan ligt 
genoeg nat terrein dat voor opwaardering van zijn biodiversiteit in 
aanmerking komt.
In de noordelijke flank van het Noordal (Natura-2000-gebied Noor-
beemden en Hoogbos) komen stukken nat weiland en ruigte voor 
een dergelijke behandeling in aanmerking. In naburig wilgenstru-
weel wijst Geel boogsterrenmos op basenrijke omstandigheden, 
terwijl in aangrenzend bos kalktufbronnen met Geveerd en Ge-
woon diknerfmos en Gekroesd plakkaatmos liggen (Van genniP et 
al., 2007). Ook voor het Noordal geldt dat de winst voor bijzondere 
plantensoorten niet mag worden behaald ten koste van de waarde 
voor andere zeldzame organismen, met name mollusken.
In het Natura-2000-gebied Geuldal liggen onder meer kansen in 
de dalflanken ten zuiden van Epen. Bij Cottessen komt zelfs een 
fragment kalkmoerasvegetatie met Sterrengoudmos en Zeegroe-
ne zegge voor in trapgaten van een tot voor kort beweide helling 
(WeeDa, 2008), in het bronnetjesbos bij Terziet is een aanzet tot een 
tufbronvegetatie aanwezig (Van genniP et al., 2007) en bij Eperhei-

Summary

CALCAREOUS MIRES IN SOUTHERN 
LIMBURG

The qualification ‘calcareous mires’ refers 
to ecosystems with a combination of lime 
deposition and peat formation. They are very 
rare in the Netherlands and are nowadays 
confined to some small locations in Southern 
Limburg, a hilly landscape on the western 
verge of Central Europe. They are rich in rare 
and specialised species of vascular plants 
and mosses, including Carex lepidocarpa and 
Campylium stellatum. Such mires usually 
develop on terraces at the feet of hills under 

the influence of a constant, diffuse supply of 
calcareous water. This distinguishes them 
from tufa springs, which are characterised 
by a strictly localised water flux from sources 
in the steeper parts of hillsides. However, 
transitions between these two types of 
ecosystem occur, with tufa springs embed-
ded in mires. Within its Limburg locations, 
calcareous mire is restricted to small gullies 
and depressions, which are surrounded by 
wet grassland or tall herbaceous vegetation. 
Some basiphilous mire species penetrate 
into this surrounding vegetation, notably 
Carex flava and Fissidens adianthoides.
Calcareous mires are characterised by a 
very low productivity, due to nitrogen and 

phosphorus immobilisation. Even moderate 
drainage leads to a major increase in bio-
mass. Since intensification of agriculture is 
a severe threat to the survival of this ecosys-
tem in many parts of Europe, its preservation 
and restoration is an issue of considerable 
urgency.
The best developed example in Southern 
Limburg is the ‘Kathager Beemden’ reserve, 
a patch of fen on the flank of the Geleen 
brook valley. Apart from the abovemen-
tioned species, it features Scorpidium cos-
sonii, Palustriella commutata and Carex dav-
alliana as calcareous mire specialists. The 
surrounding hay meadow has many species 
characteristic of alkaline Molinia grassland. 

figuur 11
Bestaande kalkmoerassen en kansrijke locaties voor 
nieuw kalkmoeras in Zuid-Limburg. Bronnen met kalktuf-
vorming buiten deze locaties zijn met kleine rode stippen 
aangegeven.
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The reserve is rich in gradients (wet/moist/
dry, peat/sand) as well as in Red List species 
(table 1). A striking feature is the occurrence 
of many woodland species in a treeless eco-
system. Hence, apart from harbouring the 
best developed remnant of calcareous mire 
in the Netherlands, it has other qualities of 
great interest, which should not be sacrificed 
in attempts to increase the proportion of 
mire within the reserve. Impeding the rapid 
water flow in some watercourses might 
reduce drainage and favour mire special-
ists. Topsoil removal in some adjacent parts 
might enlarge the fen, provided that no dam-
age is inflicted on the habitats of rare mol-
luscs. In any case, the greatest priority should 
be given to securing the source of calcareous 
water feeding the mire.
The ‘Ravensbos’ reserve contains some very 
small, isolated patches of fen within an open 
enclave amidst woodland. Carex lepidocarpa, 
Carex flava, Carex flacca, Campylium stella-
tum and Fissidens adianthoides co-occur in an 
area of no more than 20 m2. Here too, many 
woodland species thrive in a treeless ecosys-
tem in the enclave.
Near the hamlet of Weustenrade, some 
hopeful developments have started after 
topsoil removal on the flank of the Geleen 
brook valley (about 6 km upstream of the 
Kathager Beemden). A kind of tufa spring 
system has arisen, with Cratoneuron filici-
num, Bryum pseudotriquetrum, Philonotis 
calcarea (new for the region) and Chara vul-
garis. This situation might be interpreted as 
a pioneer stage of calcareous mire, the very 
rare Carex lepidocarpa being the first specific 
mire species to settle. This might encourage 
similar experiments elsewhere in the region. 
Assemblages of less ‘fastidious’ calciphil-
ous plants like Cratoneuron filicinum, Juncus 
inflexus, Pulicaria dysenterica, Equisetum tel-
mateia and Apium nodiflorum might serve as 
a botanical guide to identify suitable sites, as 
these species are also present in well-devel-
oped mires. It should be stressed once again, 
however, that damage to vulnerable mol-
lusc habitats and fossil mollusc sites must be 
avoided.
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Morfologie
Reeds in het eerste decennium van de twintigste eeuw begonnen 
de Staatsmijnen met het verleggen en normaliseren van enkele Ge-
leenbeektrajecten ten behoeve van de aanleg van mijnsporen. De 
beek werd benut om waswater van de steenkolenmijnen te lozen. 
Dit waswater bevatte veel kolenslib. Het kolenslib bezonk deels in 
stromingsluwe delen van de Geleenbeek (onder andere in molen-
takken) en werd bij hogere afvoeren afgezet op aangrenzende, vaak 
agrarische gronden. De landbouw begon te klagen; water en gras 
waren nauwelijks nog geschikt voor het vee. De toestand werd nog 
ernstiger toen de Staatsmijnen vanaf 1919 cokes gingen produce-
ren. Dit is steenkool waar door verhitting het gas uit is verwijderd 
en die gebruikt kan worden voor het smelten van ijzererts in hoog-
ovens. Grote hoeveelheden fenolhoudend blus- en afvalwater wer-
den op de Geleenbeek geloosd. De agrarische sector kwam in het 
verweer. In toenemende mate werden processen tegen de mijnbe-
drijven aangespannen. Er werd geprobeerd schadevergoeding en 
verbetering van de waterlopen af te dwingen. Met de bloei van de 
mijnen nam de werkgelegenheid enorm toe en vestigden zich van 
heinde en verre mensen in de mijngebieden. De bevolking van Heer-
len nam toe van circa 5.000 inwoners in 1900 naar 32.000 inwo-
ners in 1920. In korte tijd werden vele nieuwe wijken uit de grond ge-
stampt. De hoeveelheid stedelijk afvalwater nam daardoor enorm 
toe. Met name na de Eerste Wereldoorlog werd gestart met de aan-
leg van rioleringen. Op bepaalde punten langs de Geleenbeek wer-
den grote hoeveelheden ongezuiverd rioolwater geloosd. De beek 
was niet alleen zwart maar stonk nu ook. Eind jaren twintig/begin 
jaren dertig van de vorige eeuw was de situatie niet meer te harden. 
De Provincie kwam tot de slotsom dat het de hoogste tijd was de 
zogenaamde ‘zwarte beken’ van Zuid-Limburg (Geleenbeek, Cau-
merbeek, Rode Beek en Vloedgraaf) te verbeteren opdat een einde 
kwam aan de slibafzettingen in en langs de beek, en het sterk ver-
ontreinigde water zo snel mogelijk werd afgevoerd naar de Maas. 
Voor deze speciale taak werd in 1932 een waterschap opgericht, het 
Waterschap van de Geleen- en Molenbeek met Zijtakken, voorloper 
van het huidige Waterschap Roer en Overmaas. Het pas opgerichte 

Familiewandelingen in het Danikerbos te Geleen begonnen 

altijd bij de brug over de Geleenbeek bij manege Ten Eysden. 

De aanblik van de beek in die dagen, eind jaren zestig/

begin jaren zeventig van de vorige eeuw, heeft op de auteur 

als kleine jongen een onuitwisbare indruk achtergelaten. 

Vooral ’s winters wanneer het gesneeuwd had, dampte het 

donkergrijze water zo ‘mooi’ en vormde dan een ‘fraai’ con-

trast met het omringende witte landschap. De genormali-

seerde beek moet destijds vrijwel levenloos zijn geweest. 

Als vervolg op de reconstructie van de visfauna in de 

Geleenbeek rond 1900 (Gubbels, 2011) wordt in voorliggend 

artikel getracht een beeld te scheppen van de visfauna anno 

1970. Analoog aan het voorgaande artikel wordt de beeld-

vorming hoofdzakelijk gebaseerd op een reconstructie van 

het beekhabitat.

reconstructie habitat geleenbeek anno 1970

Inleiding
Zuid-Limburg bezat goud, zwart goud wel te verstaan. Rond 1900 
deed de mijnbouw zijn intrede in het tot dan toe kleinschalige, over-
wegend agrarische landschap van Zuid-Oost Limburg. Zo ging in 
1899 in Heerlen de eerste particuliere mijn, de Oranje Nassau I, in 
productie. In korte tijd zouden er nog diverse particuliere mijnen en 
Staatsmijnen volgen. Parallel aan deze explosieve opkomst en bloei 
van de mijnindustrie verliep het degeneratieproces van het Geleen-
beeksysteem. Vooral de morfologie en waterkwaliteit van 
de Geleenbeek werden in een zeer hoog tempo in ernstige 
mate aangetast.

Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek 
gedurende de periode 1900	-	2007
Deel 3. ReconstRuctie van De visstanD in De Geleenbeek anno 1970: op steRven na DooD

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

figuur 1
Dwarsprofiel 257; voorbeeld van het nieuwe genormaliseerde 
beekprofiel ter plaatse van Schuureik (Hoensbroek) (prOvinCiale 
WaterStaat van limburG, 1933 – 1937). De nieuwe beek heeft een 
strakke vormgeving en een grotere afvoercapaciteit. 
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In enkele decennia tijd ging ruim veertig ki-
lometer natuurlijke beekmorfologie verlo-
ren. In tabel 1 staan morfologische gegevens 
weergegeven van zowel de oorspronkelij-
ke beek (gubbels, 2011) als van de genorma-
liseerde beek. Hieruit blijkt dat de ‘nieuwe’ 
beek in de middenloop een grotere boven-
breedte heeft gekregen en dieper is gewor-
den [zie ook figuur 1]. De benedenloop tot 
aan de samenkomst van de Geleenbeek met 
de Rode Beek en de Vloedgraaf is weliswaar 
genormaliseerd maar de beekdimensies 
zijn ongeveer gelijk gebleven. De beneden-
loop vanaf het samenkomstpunt van de drie 

genoemde beken is dieper geworden en heeft een aanzienlijk gro-
tere bodem- en bovenbreedte gekregen (factor drie à vier). Boven-
dien is de totale beeklengte zo’n acht kilometer ingekort tot ruim 
veertig kilometer. Het gemiddelde verhang van de beek is hierdoor 
toegenomen.
Behalve dat de Geleenbeek voorzien werd van een normprofiel von-
den er in de benedenloop nog enkele grote veranderingen plaats. 
In de twintiger/dertiger jaren van de vorige eeuw werd het Juliana-
kanaal aangelegd. Tussen Ophoven en Aasterberg kruiste dit kanaal 
de benedenloop van de Geleenbeek vlak bij de monding in de Oude 
Maas. De monding kwam hierdoor ten westen van het kanaal te lig-
gen. De Geleenbeek kruiste het Julianakanaal door middel van een 
sifon1. De Middelsgraaf mondde niet meer bij Aasterberg uit in de 
Oude Maas maar ten oosten van het Julianakanaal, vlak voor de si-
fon, in de Geleenbeek [figuur 3]. Met het opheffen van de watermo-
lens op de Echter Molenbeek verdween ook het verdeelwerk (drie 
sluizen) tussen de Echter Molenbeek en Geleenbeek. Het totale de-
biet van de Geleenbeek mondde voortaan uit in de Oude Maas. De 
Echter Molenbeek werd voortaan ten behoeve van de doorspoeling 
via een vijzelgemaal gevoed door water uit de nabijgelegen Mid-
delsgraaf.

Hydrologie en watermolens
Met de explosieve groei van de mijnindustrie en dientengevolge de 
explosieve groei van het stedelijke gebied rondom Heerlen, Geleen 
en Sittard, inmiddels aangeduid als respectievelijk de Oostelijke en 

waterschap pakte haar taak voortvarend op. Tussen de dertiger en 
midden zestiger jaren van de vorige eeuw werd de gehele Geleen-
beek, met uitzondering van de eerste vijfhonderd meter van de bo-
venloop bij Benzenrade, rechtgetrokken en voorzien van een norm-
profiel [figuur 1] waarbij beekbodem en -oever gemaakt werden 
van betontegels [figuur 2] (PRoVinciale WateRstaat Van limbuRg, 1933 
– 1937). Sommige trajecten werden als gevolg van mijnverzakkin-
gen en de toenemende afvoeren meerdere keren ‘verbeterd’ (Renes, 
1990). Naast de Geleenbeek werden ook zijbeken als de Rode Beek, 
Caumerbeek en Vloedgraaf in de veertiger, vijftiger en zestiger jaren 
van de twintigste eeuw geheel of grotendeels genormaliseerd en 
voorzien van een betonnen bodem en oevers (PRoVinciale WateRstaat 
Van limbuRg, 1933 – 1937; Renes, 1990).
Dat niet iedereen blij was met de normalisatie van de Geleenbeek 
blijkt uit de vele bezwaarschriften (archief waterschap Roer en 
Overmaas). Een van de meest opmerkelijke bezwaarschriften is dat 
van gravin O. d’Ansembourg, eigenaresse van het direct langs de Ge-
leenbeek gelegen kasteel Rivieren te Retersbeek.  Met het zeer prin-
cipiële argument: “.…Iedere beek is krom. Eén blik op de landkaart is 
voldoende om dit vast te stellen. Een beek moet krom zijn, dit is zoo 
door den Schepper gewild….”, trachtte zij het rechttrekken van haar 
geliefde Geleenbeek te voorkomen ( Gravin O. d’Ansembourg, gebo-
ren Baronesse v. Fürth, in haar bezwaarschrift tegen de “voorgestel-
de werkzaamheden tot reguleering van de Geleenbeek voor zoover 
behoorende bij het landgoed Rivieren”, Geilenkirchen 3 augustus 
1936, archief Waterschap Roer en Overmaas).

tabel 1
Morfologische gegevens van de 
Geleenbeek rond 1970 op basis 
van bestekstekeningen van de 
normalisatiewerkzaamheden 
midden jaren dertig van de vori-
ge eeuw (prOvinCiale WaterStaat 
van limburG, 1933 – 1937).  In rood 
staan dezelfde gegevens aan-
geduid voor de niet genormali-
seerde Geleenbeek anno 1900 
(GubbelS, 2011).

figuur 2
De ‘nieuwe’ Geleenbeek: rechtgetrokken en bete-
geld (foto: Rob Gubbels). 

Breedte 
boveninsteek (m)

Breedte beekbodem 
(m)

Diepte beekbodem 
beneden maaiveld 

(m)

Verhang (m/km)

Bovenloop 1 - 2 0,5 - 1 0,5 - 1,5 6
1 - 2 0,5 - 1 0,5 - 1,5 6

Middenloop 9,5 0,6 - 2,9 2,9 2 - 3
2 - 4 1 - 3 1,5 - 2 1,5 

Benedenloop 7 2,8 2,8 1
tot samenkomst Geleenbeek, 
Rode Beek, Vloedgraaf

7 - 10 4 - 6 2 - 2,5 0,8

Benedenloop 16 9,5 2,5
tot samenkomst Geleenbeek, 
Rode Beek, Vloedgraaf

4 - 5 3 - 3,5 2,0 0,8

Oude Maas 14 8 2,5 0,7
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nieuwe dimensie. Hoe snel de waterkwaliteit verslechterde blijkt uit 
een brief uit 1909 van het bestuur van de gemeente Geleen aan de 
minister van Waterstaat waarin men zich beklaagde over de slechte 
waterkwaliteit van de Geleenbeek: “ …het vroeger door menschen 
en vee gebruikte zoo heldere water is zoodanig vervuild dat de vis-
schen dood gaan, het vee dat water niet meer kan drinken en het 
water ’s zomers een verpestende stank verspreid…” (Van Zon, 1999).
Door de cokesproductie nam de waterkwaliteit verder af. Ondanks 
zuiveringen die door de Staatsmijnen werden uitgevoerd, was het 
water met hoge concentraties fenolen vergiftigd. Voor het aquati-
sche leven in de beek dat nog resteerde, kwam de genadeklap met 
de aanleg van riolering. Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RW-
ZI) op het Geleenbeeksysteem waren er nog niet. De RWZI Schin-
veld (lozing op de Rode Beek) en de RWZI Heerlen (lozing op de Ge-
leenbeek) werden pas in 1967 en 1968 gebouwd (WateRschaPsbe-
DRiJf limbuRg, 2007). Grote hoeveelheden rioolwater, afkomstig van 
de alsmaar toenemende bevolking in de Oostelijke en Westelijke 
Mijnstreek, werden decennialang ongezuiverd op de Geleenbeek 
geloosd. De enorme organische verontreiniging maakte de vergif-
tigde beek nu ook frequent, voor langere tijd, (vrijwel) zuurstof-
loos. Rond 1970 moet de Geleenbeek daarom zo goed als levenloos 
zijn geweest. 

Westelijke Mijnstreek, namen de lozingen van afvalwater toe. Hier-
mee nam het debiet in de Geleenbeek fors toe, met name in de mid-
den- en benedenloop. De basisafvoer in de bovenloop nam echter af 
als gevolg van de enorme toename van verhard oppervlak. In de zo-
mer kon een deel van de bovenloop zelfs droogvallen. Hoe groot het 
debiet in de Geleenbeek destijds was, kon niet achterhaald worden. 
Berekeningen dan wel betrouwbare schattingen van de waterdiep-
te en stroomsnelheid zijn derhalve niet uitgevoerd. 
De toegenomen waterhoeveelheid die bovendien sterk verontrei-
nigd was, moest zo snel mogelijk afgevoerd worden naar de Maas. 
In dit kader vormden de vele watermolens en bijbehorende stuw-
werken op de Geleenbeek een steeds groter probleem (gubbels, 
2011). Het Waterschap van de Geleen- en Molenbeek met Zijtakken 
kocht tussen 1939 en 1973  van dertien watermolens op de Geleen-
beek de stuwrechten af (schlösseR et al., 1982). Verder geraakten 
tussen 1920 en 1960 nog eens zeven molens buiten bedrijf. Alleen 
de Poolmolen te Holtum in de benedenloop van de Geleenbeek 
bleef actief. Door het vrijwel geheel wegvallen van het stuwregi-
me op de Geleenbeek veranderde de beek van een grotendeels ge-
stuwd naar een permanent, vrijwel geheel vrij afstromend beek-
systeem, iets dat eeuwenlang niet of nauwelijks het geval was ge-
weest.

Bodemsubstraat
De beekbodem en -oever bestaan na de normalisatiewerkzaamhe-
den vrijwel volledig uit betonnen tegels. Alleen het bovenstroom-
se deel van de bovenloop nabij Benzenrade en de Oude Maas be-
schikken nog over het oorspronkelijke bodemsubstraat. In de eer-
ste vijfhonderd meter van de bovenloop bestaat dit uit fijn grind 
met plaatselijk leem- en zandafzettingen. Het bodemsubstraat van 
de Oude Maas is samengesteld uit leem, zand en fijn tot grof grind 
(gubbels, 2011).

Waterkwaliteit
Het woord Geleen in Geleenbeek is af-
geleid van het Keltische woord Glana 
dat helder betekent. Helder was het wa-
ter van de Geleenbeek na de start van de 
mijnbouw rond 1900 echter al snel niet 
meer. Afvalwater van bad- en wasgele-
genheden en vooral het zwarte kolen-
waswater gaven aan het woord Glana een 
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figuur 4
Het zuurstofgehalte in mg/l ( jaargemid-
delde, gebaseerd op vier kwartaalmetingen) 
in de Geleenbeek en Oude Maas (locatie 
Stevensweert) op negen verschillende meetloca-
ties, gemeten in de periode 1967 – 1970.

figuur 3
De nieuwe monding van de Middelsgraaf in 1968. De beek mondt nu niet 
meer bij Aasterberg uit in de Oude Maas (locatie 1) maar ten oosten van het 
Julianakanaal in de Geleenbeek (locatie 2). Met een zwarte kleur is de histori-
sche loop van de Middelsgraaf aangeduid. De rode kleur geeft de huidige loop 
van de beek weer (©Dienst Kadaster en openbare registers, Apeldoorn, 2011).
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de 5 mg/l [figuur 5], een zuurstofgehalte 
waarbij de meeste vissoorten in proble-
men geraken (alabasteR & lloyD, 1980). 
Op basis van de gemeten zuurstofgehal-
tes eind jaren zestig, de aanwezigheid 
van voor vissen zeer giftige fenolen (ala-
basteR & lloyD, 1980; bRehm, 1990) en het 
feit dat fenolen bij vissen een versterkend 

effect hebben op de gevoeligheid voor lage zuurstofgehaltes (ala-
basteR & lloyD, 1980) kan niet anders geconcludeerd worden dan dat 
de Geleenbeek in ieder geval rond het einde van de jaren zestig en 
vermoedelijk al sedert de jaren dertig van de vorige eeuw (zie para-
graaf historische waarnemingen) totaal ongeschikt was geworden 
voor het in standhouden van vispopulaties. De beken dienden des-
tijds voornamelijk als dumpplaats van afval [figuur 6].

Monding in Maas en waterkwaliteit Maas
Ondanks het feit dat de grindwinning langs de Maas bij Ohé en 
Laak in volle gang was, was de nabij gelegen Oude Maas, met uit-
zondering van een verbreding in de laatste 450 m van de beneden-
loop/monding, nog onaangetast en mondde nog steeds recht-
streeks uit in de Maas [figuur 7]. De Maas zelf was echter ten op-
zichte van de situatie in 1900 behoorlijk veranderd. Tussen 1918 en 
1939 werden op het traject tussen Borgharen en Lith zeven stuwen 
gebouwd (heeRmans, 1988). Het stuwende effect van de stuw te 
Linne werkte door tot de monding van de Oude Maas. In feite ge-
schiedde in de Maas op een groter schaalniveau hetzelfde als in de 
gestuwde Geleenbeek anno 1900. De waterkwaliteit van de Maas, 
die in 1900 al niet optimaal was (gubbels, 2011),  was rond 1970 tot 
een dieptepunt gezakt. Debet hieraan waren de ernstige veront-
reinigingen door huishoudelijk en industrieel afvalwater uit Bel-
gië (Luik, Seraing), door ernstig vervuilde zijwateren (Sambre, Our-
the, Jeker, Ur, Geleenbeek, Roer) en door DSM-lozingen (via de Ur 

en via de lozing direct in de Maas te Urmond). Als 
gevolg van sterke eutrofiëring, hoge chloridecon-
centraties, hoge concentraties zware metalen, 
hoge fenolconcentraties en (zeer) lage zuurstof-
gehaltes als gevolg van een hoge organische be-
lasting kon het Maaswater betiteld worden als 
zeer ernstig verontreinigd. Er doen zich in de zesti-
ger jaren van de twintigste eeuw diverse massale 
vissterften voor (SteenVooRDen, 1970; Koolen, 1973; 
VRiese, 1991; biJ De Vaate & bReuKelaaR, 2001). 

Hoe slecht die waterkwaliteit nu eigenlijk was, is moeilijk in harde 
data te vatten. Zeker niet voor de periode van vóór 1958 toen van 
systematisch onderzoek naar de fysisch-chemische kwaliteit van 
oppervlaktewater nog geen sprake was. Tussen 1958 en 1966 wer-
den oppervlaktewateren eenmaal per jaar bemonsterd door de Pro-
vinciale Waterstaat in Limburg. Na 1966 gebeurde dat eenmaal per 
kwartaal. De parameters die destijds onderzocht werden, waren 
het zuurstofverzadigingspercentage, het biochemisch zuurstof-
verbruik, het chloridegehalte, de zuurgraad en het gehalte aan be-
zinkbare stoffen. Uit metingen van het zuurstofgehalte (PRoVinciale 
WateRstaat in limbuRg, 1970) blijkt dat op de locaties Heerlen, Hoens-
broek en vooral Millen en Stevensweert het gemiddelde zuurstof-
gehalte in de periode 1967 – 1970 structureel onder of net boven de 
2 mg/l lag [figuur 4]. Genoemd zuurstofgehalte wordt doorgaans 
beschouwd als dodelijk voor de meeste ontwikkelingsstadia van de 
meeste vissoorten (alabasteR & lloyD, 1980; bRehm, 1990). De vier lo-
caties komen overeen met de punten waar ongezuiverd rioolwater 
uit respectievelijk de regio’s Heerlen-Hoensbroek, Sittard-Geleen 
en Echt in de Geleenbeek/Oude Maas werd geloosd. Wanneer inge-
zoomd wordt op het slechtste jaar in betreffende periode, namelijk 
1967 (PRoVinciale WateRstaat in limbuRg, 1970), dan blijkt dat het ge-
middeld zuurstofgehalte (gebaseerd op vier kwartaalmetingen) op 
zes locaties zelfs onder de grens van 2 mg/l ligt. De minimumwaar-
den liggen op acht locaties onder deze grens; op zes locaties zijn de-
ze zelfs lager dan 1 mg/l. De maximumwaarden liggen alle beneden 
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figuur 6
Dwars door Sittard stroomt de Molenbeek, de molentak 
van de Geleenbeek. Anno 1967 was deze watergang ter 
hoogte van Stadbroek één lange dumpplaats van afval 
(foto: Waterschap Roer en Overmaas)

figuur 5
Het zuurstofgehalte (mg/l) in 1967 (maximum, 
minimum en gemiddelde, gebaseerd op vier 
kwartaalmetingen) in de Geleenbeek en Oude 
Maas (locatie Stevensweert) op negen verschil-
lende meetlocaties.
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zijbeek van de Rode Beek ter hoogte van het voormalige Leiffender-
ven te Schinveld, Beekprikken aan (smissaeRt, 1959). In de Pingel, een 
klein zijbeekje van de Geleenbeek te Nuth werden in de zestiger ja-
ren van de vorige eeuw door kinderen nog Bermpjes (Barbatula bar-
batula) gevangen (mondelinge mededeling Stef Keulen).
Een grotere zijbeek van de Geleenbeek die niet door mijnwaterver-
ontreiniging beïnvloed werd, was de Middelsgraaf. De waterkwali-
teit van deze zijbeek was aanmerkelijk beter. In 1968 werden er nog 
Beekprikken waargenomen (anonymus, 1969). Ondanks het feit dat 
de beek in de vijftiger jaren genormaliseerd werd, maar in tegen-
stelling tot de Geleenbeek zelf niet van een betonnen bodem voor-
zien werd, is de visfauna rond 1970 waarschijnlijk nog redelijk intact 
geweest. 

reconstructie visfauna geleenbeek anno 1970

Het habitat in de Geleenbeek was totaal ongeschikt geworden voor 
vissen. Doordat de beek vrijwel niet meer gestuwd was, verdween 
het in feite systeemvreemde habitat voor eurytope2 en vooral lim-
nofiele3 vissoorten. Soorten als Tiendoornige stekelbaars (Pungiti-
us pungitius) en Kroeskarper (Carassius carassius) konden zich in de 
vrij afstromende beek nauwelijks meer handhaven. Echter ook rhe-
ofiele4 vissoorten, die in principe hadden kunnen profiteren van het 
stromende karakter van de Geleenbeek, vonden in de rechte beton-

Samenvatting abiotische omstandigheden 
Samenvattend kan geconcludeerd worden 
dat de Geleenbeek anno 1970 niet meer te 
vergelijken is met de beek van 1900. De beek 
is genormaliseerd, voorzien van betonnen 
bodem en oevers en vrijwel niet meer ge-
stuwd. De waterkwaliteit is abominabel slecht. De Oude Maas is 
nog grotendeels intact en mondt nog steeds, weliswaar via een ver-
brede benedenloop/monding, rechtstreeks uit in de Maas. De Maas 
is gestuwd en ernstig verontreinigd.

historische waarnemingen

Historische waarnemingen van vissen uit de Geleenbeek rond 1970 
konden niet achterhaald worden. Zeer waarschijnlijk viel er niets te 
melden; er kwamen nauwelijks of geen vissen meer voor. Wat niet 
zo verwonderlijk was gezien de abiotische omstandigheden. Dat 
het al ruim voor 1970 slecht gesteld moet zijn geweest met de vis-
fauna in de Geleenbeek bewijst de grote ongerustheid die wordt 
uitgesproken op de maandelijkse vergadering van het Natuurhis-
torisch Genootschap op 1 april 1914 te Sittard. Men verwacht dat de 
aquatische fauna, met name de aanwezige Europese rivierkreeften 
(Astacus astacus), in de Geleenbeek, zwaar te lijden zal krijgen van de 
ernstige watervervuiling (anonymus, 1914). Op de maandelijkse ver-
gadering van 6 oktober 1926 wordt melding gemaakt van een Beek-
prik (Lampetra planeri) die in 1902 in de Geleenbeek gevangen is (zie 
gubbels, 2011). Tevens wordt ter vergadering geconcludeerd dat de 
soort er in 1926 zeker niet meer voorkomt gezien de vervuiling van 
de beek (anonymus, 1926). Rector Cremers stelt in 1929 zelfs, als hij 
het heeft over het verdwijnen van de Otter (Lutra lutra) langs de Ge-
leenbeek, dat “de visstand op de Geleenbeek 
zoowat tot nul gereduceerd is door de Mijn-
watervervuiling” (cRemeRs, 1929). Vermoede-
lijk gold dat (een decennium later) ook voor 
de grotere zijbeken van de Geleenbeek als 
de Caumerbeek, Vloedgraaf en Rode beek. 
Lokaal hielden kleinere zijbeekjes nog iets 
van de ecologische glorie van weleer in ere. 
Br. Arnoud trof in 1952 in de Einderbeek, een 

figuur 8
Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus acu-
leatus), vermoedelijk de enige vissoort die zich 
met een kleine populatie in de bovenloop van de 
Geleenbeek kon handhaven. In de midden- en 
benedenloop is de soort hooguit incidenteel aan-
wezig geweest (foto: B. Crombaghs). 

figuur 7
De monding van de Oude Maas in de Maas rond 
1970. Direct ten westen van de Oude Maas zijn de 
ontgrindingen in volle gang. De Oude Maas zelf is 
met uitzondering van de verbreding in de laatste 
450 m (zie rode cirkel) nog niet ontgraven.
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Maas en de slechte Maaswaterkwaliteit 
sterk afgenomen (steenVooRDen, 1970; VRiese, 
1991). De Elft (Alosa alosa) was vrijwel uitge-
storven en de Rivierprik (Lampetra fluviati-
lis) werd nog slechts mondjesmaat aange-
troffen. Ook (rivier)vissen als Kwabaal (Lota 
lota), Sneep (Chondrostoma nasus), Barbeel 
(Barbus barbus), Kopvoorn (Squalia cepha-
lus), Alver (Alburnus alburnus), Riviergrondel 

(Gobio gobio), Rivierdonderpad (Cottus spec.) (waarschijnlijk Beek-
donderpad (Cottus rhenanus), zie gubbels, 2011) en Elrits (Phoxinus 
phoxinus) waren sterk in aantal achteruitgegaan (steenVooRDen, 
1970). In de Oude Maas, met zijn zeer slechte waterkwaliteit, zullen 
de meeste van deze Maassoorten niet of hooguit nog slechts inci-
denteel aanwezig zijn geweest. Wellicht dat in het voorjaar, ten tijde 
van de paaitrek, vanuit de Maas enkele nog redelijk algemeen voor-
komende vissoorten als bijvoorbeeld Kopvoorn, Blankvoorn (Ruti-
lus rutilus), Alver, Baars (Perca fluviatilis) en Brasem (Abramis brama) 
de Oude Maas optrokken. Dat niet alleen de beekvisfauna in de Ge-
leenbeek maar in het totale Geleenbeeksysteem in elkaar gestort 
was, wordt geïllustreerd door het Bermpje [figuur 9]. Deze kleine 
beekvis is en was één van de meest voorkomende beekvissen in Lim-
burg en rond 1900 nog in de gehele Geleenbeek (en zijbeken) aan-
wezig (gubbels, 2011). Waarschijnlijk als gevolg van de slechte wa-
terkwaliteit in combinatie met normalisaties verdween het Berm-
pje uit het totale stroomgebied van de Geleenbeek. In de bovenloop 
van de Rode Beek nabij de Brunssummerheide heeft de soort zich 
ondanks de toenemende watervervuiling nog tot de veertiger ja-
ren van de vorige eeuw weten te handhaven, zowel in de beek als in 
de zogenaamde Koffiepoel (mondelinge mededeling de heer Jans-
sen, Brunssum). De Middelsgraaf, sinds de aanleg van het Juliana-
kanaal een zijbeek van de Geleenbeek, was de enige beek binnen 
het stroomgebied van de Geleenbeek waar het Bermpje ook anno 
1970 standhield (heRmans, 2000). De vermoedelijke samenstelling 
van de visfauna in de Geleenbeek, inclusief de Oude Maas, rond 1970 
is weergegeven in tabel 2.

tot slot

Na 1970 en vooral na het midden van de jaren tachtig vinden grote, 
positieve veranderingen plaats in de Geleenbeek. De waterkwaliteit 
ondergaat een substantiële verbetering en diverse Geleenbeektra-

nen bak met relatief geringe waterdiepte geen geschikt habitat. In 
combinatie met de zeer slechte waterkwaliteit kan niet anders ge-
concludeerd worden dan dat in de Geleenbeek rond 1970 zichzelf in 
stand houdende vispopulaties niet meer aanwezig waren. Alleen in 
het bovenstroomse deel van de bovenloop, dat niet genormaliseerd 
was en een relatief goede waterkwaliteit had, heeft zich mogelijk 
een kleine populatie Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus acule-
atus) [figuur 8] kunnen handhaven. In de midden- en benedenloop 
is deze soort hooguit incidenteel aanwezig geweest door aanvoer 
vanuit kleinere, relatief schone zijbeekjes (cRombaghs et al., 2000). 
De meeste grotere zijbeken als Caumerbeek, Rode Beek, Platsbeek 
en Hulsbergerbeek waren net als de Geleenbeek ernstig verontrei-
nigd en waarschijnlijk eveneens nagenoeg visloos (steenVooRDen, 
1970). 
Van de visfauna in de benedenloop van de Geleenbeek en met na-
me in de Oude Maas was vergeleken met 1900 nauwelijks meer 
iets over. Diadrome5 vissoorten waren door de verstuwing van de 

tabel 2
Vermoedelijke samenstelling van de visfauna in de boven-, midden- en bene-
denloop (inclusief Oude Maas) van de Geleenbeek rond 1970. De soorten die 
incidenteel voorkwamen, zijn in rood aangeduid.

figuur 9
Bermpje (Barbatula barbatula), één van de meest 
voorkomende vissoorten in de Limburgse beken. 
Deze soort verdween met uitzondering van de 
Middelsgraaf in enkele decennia tijd uit het 
totale stroomgebied van de Geleenbeek (foto: B. 
Crombaghs). 
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(kennis over de fysisch chemische waterkwaliteitsontwikkeling van 
de Geleenbeek) en Harry Tolkamp (becommentariëren van een eerde-
re versie van dit artikel). Allen dank. 

Noten 
1 Sifon: duiker met een verlaagd middengedeelte dat geheel gevuld is met 
water en twee waterlopen met elkaar verbindt.
2 Eurytoop: geen voorkeur hebbend voor een bepaald biotoop
3 Limnofiel: een voorkeur hebbend voor (zeer) langzaam stromend tot stil-
staand water
4 Rheofiel: gebonden aan/een voorkeur hebbend voor stromend water
5 Diadroom: tussen zoet en zoutwater (en vice versa) migrerende vissoor-
ten. Voorbeelden zijn de Aal (Anguilla anguilla) (voortplanting in zout water 
en opgroeien in zoet water: katadroom) en de Zeeprik (Petromyzon marinus) 
(voortplanting in zoet water en opgroeien in zoutwater: anadroom)

jecten, alsmede trajecten van de grote zijbeken Vloedgraaf en Rode 
Beek, gaan weer op de schop om nu een capaciteitsverruiming door 
te voeren op een ecologisch meer verantwoorde wijze. Of deze wa-
terkwaliteitsverbetering en moderne wijze van herinrichten leiden 
tot een herstel van de visfauna, wordt beschreven in het vervolgar-
tikel, deel 4.
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Summary

DEVELOPMENTS IN THE FISH COMMUNITY 
OF THE GELEENBEEK DURING THE PERIOD 
1900 - 2007
Part 3. Reconstruction of the fish 
community in the Geleenbeek anno 1970

Around 1900 several privat en state coal-
mines appeared in the rural area of south-
ern Limburg. Within a few decades the 
Geleenbeek underwent severe changes. As 
a consequence of the discharge of polluted 
mine water into the Geleenbeek, the water 
quality became very bad. In order to drain 
off the polluted water of the Geleenbeek 
as quick as possible into the river Maas, the 
Geleenbeek was canalized and got a bot-
tom of concrete. In addition almost all water 
mills were abolished. As a consequence of 
all these changes the Geleenbeek wasn’t 
appropriate anymore for aquatic organisms. 
The Three-spined Stickleback (Gasterosteus 
aculeatus) was probably the only fish spe-
cies which survived in the upper part of the 
Geleenbeek. In other parts of the stream 
fish were only occasionally present.
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BAKKER, T.J. & B.P.M. VAN NOORDEN, 2010. 
Jaarverslag Hamsterbescherming 
2008.
Provincie Limburg, Maastricht (54 
pp.). U kunt het rapport verkrijgen bij 
de afdeling Landelijk Gebied, cluster 
Natuur van de provincie Limburg (tel. 
043-389 7416), zolang de voorraad 
strekt.

Dit jaarverslag bevat de rapportage 
van de toestand van de Hamster 
in Limburg en de voortgang van de 
beschermingsmaatregelen. De ver-
werving van nieuwe reservaten is 
gestagneerd waardoor daar in 2008 
geen uitbreiding heeft plaatsgevon-
den. Nadat in de voorgaande periode 
in verschillende gebieden Hamsters 
werden uitgezet, werden ook in 
2008 in een deel van deze gebieden 
opnieuw Hamsters losgelaten. In de 
verbindingszone Wittem-Bocholtz 
werden in 2008 voor het eerst Ham-
sters geherintroduceerd. Ook zijn 
weer in verschillende deelgebieden 
de Hamsters geteld. De totale Lim-
burgse hamsterpopulatie kwam in 
2007 nog uit op 1.167 getelde burch-
ten. In 2008 daalde dit aantal tot 492. 
De totale Limburgse populatie komt 
daarmee volgens schatting uit op 500 
burchten. 

Loven, T., 2011. Zeldzame en schaarse 
broedvogels van Nederweert in 2010. 
Vogelwerkgroep Nederweert, Neder-
weert (133 pp.). Het rapport is te lezen 
en op te halen vanaf de internetpa-
gina van de Vogelwerkgroep Neder-
weert: www.vogelwerkgroepneder-
weert.nl. 

In de periode 1994-2010 is door de 
Vogelwerkgroep Nederweert onder-
zoek gedaan naar zeldzame en 

schaarse broedvogels in de gemeente 
Nederweert. In deze periode is jaar-
lijks meer dan 9.000 ha vlakdek-
kend onderzocht. De resultaten zijn 
samengevat in dit rapport. Per soort 
wordt ingegaan op de biotoop, ver-
spreiding en aantalsontwikkeling in 
1994-2009 en de onderzoeksresul-
taten van 2010. De tellingen werden 
uitgevoerd volgens de gestandaar-
diseerde methode van SOVON. De 
17-jarige reeks geeft een actueel 
overzicht hoe het met de zeldzame 
en schaarse soorten in Nederweert 
gesteld is. De aanwezigheid en trends 
van veel soorten worden voor een 
belangrijk deel bepaald door verste-
delijking, agrarisch grondgebruik, 
bermbeheer, het ouder worden van 
de bossen en natuurontwikkeling. Er 
komt naar voren dat soorten van het 
agrarisch gebied, zoals weidevogels, 
sterk in aantal achteruitgaan, terwijl 
soorten van ruigtes en struwelen  
zoals de Grasmus en Roodborsttapuit 
flink herstel vertonen. Boomklever en 
Kleine bonte specht zijn in de bossen 
sterk toegenomen, maar de Ransuil 
is vrijwel verdwenen. Ook de vele 
venherstelprojecten zorgen voor een 
opleving van bepaalde soorten. Roer-
domp en Bruine Kiekendief zijn echter 
zo goed als verdwenen. De soorttek-
sten worden ondersteund door gra-
fieken, tabellen en foto’s.

KUITERS, A.T., M.J.J. LA HAYE, G.J.D.M. 
MÜSKENS & R.J.M. VAN KATS, 2011. Per-
spectieven voor een duurzame 
bescherming van de Hamster in 
Nederland.
Alterra Wageningen UR, Wageningen 
(127 pp.). Rapport nummer 2022. ISBN 
978 90 327 0392 9. Het rapport is als 
pdf-bestand op te halen van internet-
pagina www.alterra.nl onder Publi-
caties Alterra en vervolgens Alterra 
rapporten.

In 2000 werd het Beschermingsplan 
Hamster officieel van kracht, nadat 
de Hamster in 1999 nagenoeg was 
uitgestorven in Nederland. Deze rap-
portage beschrijft de resultaten van 
het in dat jaar begonnen hamster-

R e c e n t  V e r s c h e n e n
experiment, waarbij onder meer een 
fokprogramma is opgezet met de 
laatste Hamsters die nog in het wild 
voorkwamen. Ook zijn leefgebieden 
ingericht met een hamstervriendelijk 
beheer waar in de periode 2002-2009 
meer dan 750 Hamsters opnieuw 
zijn uitgezet. Deze blijken goed te 
reageren op het aangepaste beheer 
en het aantal Hamsters is de laatste 
jaren sterk gestegen. De komende 
jaren moet er nog veel gebeuren om 
de populaties verder te kunnen laten 
groeien tot een niveau waarbij de uit-
sterfkans binnen aanvaardbare risico-
grenzen valt. Het beheer dient verder 
te worden geoptimaliseerd en het 
aantal hamstervriendelijk beheerde 
hectares moet verder worden uitge-
breid. Ook moet veel aandacht wor-
den besteed aan het onderling verbin-
den van de huidige leefgebieden. 

DENTERS, T., 2010. Planten kijk | wandel-
gids van Nederland. 
Fontaine uitgevers, ’s-Gravenland 
(389 pp.). Prijs € 24,95. ISBN 978 90 
5956 297 4. Dit boek is te koop in de 
boekhandel.

De Nederlandse flora omvat meer dan 
1.600 plantensoorten. Veel van deze 
soorten zijn alleen maar te zien op één 
of enkele moeilijk bereikbare plaatsen 
of in bepaalde plantendistricten en 
zijn daardoor vaak moeilijk te vinden. 
Om u daarbij te helpen wordt aan 
deze bijzondere soorten in dit boek 
aandacht besteed. Met in totaal 25 
wandel- en fietstochten wordt de 
flora van heel Nederland bestreken: 
van de duinen tot aan Zuid-Limburg. 
Voor Limburg staan wandeltochten 
in het Savelsbos en de omgeving van 
Vaals inclusief het Geuldal beschre-
ven. Ook de stadsflora ontbreekt 
natuurlijk niet. Bij de wandelin-
gen staan in totaal 560 kijkpunten 
beschreven, waarbij één of enkele bij-
zondere plantensoorten te zien zijn. 
Via GPS kunnen deze locaties exact 
worden teruggevonden. Alle tochten 
staan uitgebreid beschreven en zijn 
voorzien van routekaarten. Achter in 
het boek wordt van nog eens 140 soor-
ten een goede kijkplek in Nederland 
beschreven. 

KURSTJENS G., B. PETERS & K. VAN LOOY, 
2010. De flora van het Maasdal.
Ontwikkelingen van bijzondere 
soorten sinds de start van natuur-
ontwikkeling vanaf 1994.
Kurstjens ecologisch adviesbureau, 
Beek-Ubbergen/Bureau Drift, Berg en 
Dal/INBO, Brussel (284 pp.). Het rap-
port is op te halen vanaf de internet-
pagina www.maasinbeeld.nl.

In het kader van het project Maas in 
Beeld zijn tussen 2006 en 2009 de 
ecologische resultaten van vrijwel 
alle natuurherstelprojecten in het 
winterbed van de Maas tussen Eijs-
den en ’s-Hertogenbosch zowel aan 
de Nederlandse als Belgische zijde 
onderzocht. Bovendien heeft een uit-
gebreid literatuuronderzoek plaats-
gevonden naar historische data 
omtrent bijzondere flora en fauna. Dit 
soortenrapport gaat nader in op de 
historische en actuele verspreiding 
en trends van 125 indicatieve plan-
tensoorten in het Maasdal. De gepre-
senteerde verspreidingskaarten van 
deze soorten zijn afkomstig van een 
groot aantal bronnen, inventarisaties 
en onderzoeken, waaronder de inven-
tarisaties van project Maas in Beeld 
zelf uit 2006-2009, maar ook gege-
vens uit het archief van het Natuur-
historisch Genootschap in Limburg. 
Daarnaast wordt in het rapport een 
eerste analyse gemaakt van de fac-
toren die ten grondslag liggen aan de 
geconstateerde trends. Dit is vervol-
gens doorvertaald naar implicaties 
voor inrichting en beheer.

Wie zijn rapport, boek, etc. opgeno-
men 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 besproken 
rapporten kunnen worden ingezien bij 
het bureau van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg. Graag even 
van te voren bellen of iemand aanwe-
zig is (tel. 0475 -386470).
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Franse Alpen in het Natuurhisto-
risch Museum, de Bosquetplein 6 te 
Maastricht. Aanvang 20.00 uur.

� ZATERDAG 5 NOVEMBER leidt Mar-
tin Zilverstand (verplichte opgave 
en meer informatie via tel. 045-
5456777) voor de Paddenstoelenstu-
diegroep een excursie naar de Brei-
nigerberg nabij Stolberg (D). 

� MAANDAG 7 NOVEMBER verzorgt de 
Molluskenstudiegroep Limburg een 
werkavond in Grevenbicht. Meer in-
formatie en opgave bij Stef Keulen via 
tel. 045-4053602, biosk@home.nl. 

� DONDERDAG 10 NOVEMBER organi-
seert de Paddenstoelenstudiegroep 

een practicumavond in het IVN-
zaaltje aan de Ransdalerstraat 64 
te Ransdaal. Aanvang 19.30 uur. Ver-
plichte opgave bij Henk Henczyk via 
tel. 045-8501391.

� VRIJDAG 11 NOVEMBER houdt de Her-
petologische Studiegroep i.s.m. de 
Zoogdierenwerkgroep een varia-
avond. Aanvang 20.00 uur in het 
GroenHuis, Godsweerderstraat 2 te 
Roermond. 

� VRIJDAG 11 NOVEMBER is er een SOK-
avond in het Natuurhistorisch Mu-
seum, de Bosquetplein 6 te Maas-
tricht. Aanvang 19.30 uur.

� ZATERDAG 12 NOVEMBER leidt Henk 

Henczyk (verplichte opgave via tel. 
06- 12572544) voor de Paddenstoe-
lenstudiegroep een excursie naar 
het Stammenderbos. Vertrek om 
10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij 
het AZC Moorheide te Spaubeek.

� ZONDAG 13 NOVEMBER leidt Mark 
Verhaegh (aanmelden via tel. 046-
4526239; markdoreen@wanadoo.
nl) voor de Plantenstudiegroep een 
herfstwandeling rondom Maria-
hoop. Vertrek om 11.00 uur vanaf Ca-
fé Boszicht, Annedaalderweg 73 te 
Maria Hoop.

� MAANDAG 14  NOVEMBER houdt 
Kring Heerlen een avond over in-
heemse varens met lezingen door 

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

� WOENSDAG 2 NOVEMBER is er Krin-
genoverleg in het GroenHuis, Gods-
weerderstraat 2 te Roermond. Aan-
vang 20.00 uur.

� DONDERDAG 3 NOVEMBER organi-
seert de Paddenstoelenstudiegroep 
een practicumavond in het IVN-
zaaltje aan de Ransdalerstraat 64 
te Ransdaal. Aanvang 19.30 uur. Ver-
plichte opgave bij Henk Henczyk via 
tel. 045-8501391.

� DONDERDAG 3 NOVEMBER houdt Ni-
co Ploumen voor Kring Maastricht 
een lezing over dagvlinders in de 

LANDELIJKE DAG RAVON

Op zaterdag 12 november vindt de jaarlijkse 
RAVON-dag plaats. Deze wordt gehouden in 
het Linnaeusgebouw van de Radboud Uni-
versiteit, gelegen naast het Natuurplaza 
waarin RAVON is gehuisvest. Deelname is 
gratis. Op het programma staan onder meer 
lezingen over amfibieënsterfte in straatkol-
ken, het belang van genetisch onderzoek 
in natuurbeheer, onderzoek naar Beekprik-
ken, zenderonderzoek aan beekvissen, exo-
tische vissen, adderonderzoek in het Man-
tingerveld, de populatiestructuur van de 
Ringslang en natuurfotografie. In de pauze 
kan de boeken- en informatiemarkt worden 
bezocht. De RAVON-dag begint om 9.30 uur 
en eindigt om 16.00 
uur met een borrel 
in Natuurplaza.

LANDELIJKE DAG SOVON

Op zaterdag 26 november 2011 organiseert 
SOVON Vogelonderzoek Nederland, in sa-
menwerking met Vogelbescherming Ne-

derland, de Neder-
landse Ornitholo-
gische Uni (NOU) 
en Natuurplaza, 
haar  landel i jke 
dag. Deze wordt 
gehouden in De 
Refter en het Eras-
musgebouw, Erasmusplein 3, 6525 HT Nij-
megen. In vijf zalen vinden er ruim 30 ver-
schillende lezingen plaats. Onder meer 
over de Grauwe klauwier, de Middelste bon-
te specht, trektellen, boomkruipers, ham-
sterbeheer, wilde bijen, Boerenzwaluwen, 
Scholeksters en Huismussen. Ook worden 
er maar liefst vijf nieuwe boeken gepresen-
teerd, onder andere over de Grauwe klau-
wier, de Steenuil en Natuur in Nederland. 
Ook is er een markt met meer dan 70 stands 
met natuurboeken, reizen en informatie. 
Deelname is gratis, maar aanmelding via 
www.sovon.nl/landelijkedag is gewenst. 
De SOVON-dag begint om 9.30 uur en ein-
digt om 16.30 uur.

HEIMANS EN THIJSSE DAG OP 10 
DECEMBER 2011
De erfenis van Eli Heimans (1861-1914) nu

Ter gelegenheid van het feit dat Eli Heimans 
150 jaar geleden werd geboren, wordt op de 
Heimans en Thijsse Dag op 10 december 2011 
aandacht besteed aan zijn leven en werk. De 
dag wordt dit jaar samen met Artis georga-
niseerd en vindt plaats in de collegezaal van 
gebouw De Volharding in Artis, Plantage Mid-

denlaan 38-40 te Amster-
dam. Na afloop van de 
lezingen is er gelegen-
heid om het Heimans Di-
orama in het Aquarium-
gebouw in Artis te be-
kijken. Meer informatie 
over het programma is 
te vinden op de internet-
pagina www.heimans-
enthijssestichting.nl.
De kosten voor de dag bedragen € 30,- (do-
nateurs Heimans en Thijsse Stichting/Artis-
leden € 25,-). Aanmelding vóór 19 novem-
ber 2011 bij de Heimans en Thijsse Stichting, 
Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam, of per 
e-mail aan: heimans-en-thijsse-st@planet.
nl. Gelieve het bedrag over te maken op re-
keningnummer 3831069 ten name van de 
Heimans en Thijsse Stichting te Amsterdam 
onder vermelding van ‘Heimanssymposi-
um’ en de namen van de deelnemers voor 
wie betaald wordt.

RECTIFICATIE
 
Tot onze spijt is Jan Boeren niet vermeld 
in het dankwoord met betrekking tot  de 
hulp die werd verleend bij  de totstandko-
ming van het themanummer “Natuur in het 
Grenspark Maas-Swalm-Nette” van het Na-
tuurhistorisch Maandblad van oktober 2011. 
Daarom alsnog heel erg bedankt voor je 
hulp bij de themaredactie.
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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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Pierre Thomas, Olaf Op den Kamp en 
Nigel Harle. Aanvang om 20.00 uur 
in Zalencentrum ’t Sjtaater Hoes, 
Schaesbergerstraat 27 te Kerkrade. 

� DONDERDAG 17 NOVEMBER organi-
seert de Paddenstoelenstudiegroep 
een practicumavond in het IVN-
zaaltje aan de Ransdalerstraat 64 
te Ransdaal. Aanvang 19.30 uur. Ver-
plichte opgave bij Henk Henczyk via 
tel. 045-8501391.

� VRIJDAG 18 NOVEMBER houden Jean 
Claessens en Jac Kleijnen voor de 
Plantenstudiegroep een lezing over 

Europese orchideeën, meesterlijke 
verleiders. Aanvang: 20.00 uur in het 
Natuurhistorisch museum Maas-
tricht, de Bosquetplein 6,  Maas-
tricht.

� WOENSDAG 23 NOVEMBER organi-
seert de Vlinderstudiegroep een 
bijeenkomst in het Natuurhisto-
risch Museum, de Bosquetplein 6 te 
Maastricht. Aanvang: 20.00 uur.

� DONDERDAG 24 NOVEMBER houdt 
Kring Venlo een varia-avond waar de 
leden korte presentaties verzorgen. 
Aanvang: 19.30 uur in Kinderboerde-

rij Hagerhof, Hagerlei 1 te Venlo.

� VRIJDAG 25 NOVEMBER is er een bij-
eenkomst van de Vogelstudiegroep 
met een lezing door Max Berlijn 
over zeevogels rondom Madeira en 
een jaaroverzicht van bijzondere 
waarnemingen door Patrick Pal-
men. Aanvang: 19.00 uur in de zaal 
de Ster, Raadhuisstraat 13 te Roer-
mond-Maasniel.

� ZONDAG 27 NOVEMBER kapt Werk-
groep De Driestruik bomen in na-
tuurgebied de Driestruik. Verza-
melen om 9.00 uur bij de verzinkte 

poort aan de Driestruikweg te Roer-
mond. Einde om 13.00 uur.

� WOENSDAG  30 NOVEMBER verzorgt 
de Molluskenstudiegroep Limburg 
een werkavond in Echt. Meer infor-
matie en opgave bij Stef Keulen via 
tel. 045-4053602, biosk@home.nl. 

� DONDERDAG 8 DECEMBER geeft Henk 
Heijligers voor Kring Maastricht een 
lezing over 80 jaar Stichting het Lim-
burgs Landschap. De bijeenkomst 
vindt plaats in het Natuurhistorisch 
Museum, Bosquetplein 6 te Maas-
tricht. Aanvang 20.00 uur.
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Aan het einde van de traditionele najaarsbijeenkomst van de Vogel-
studiegroep op 25 november a.s. wordt editie 2011 van Limburgse 
Vogels gepresenteerd. Dit gebonden jaarboek heeft weer een in-
drukwekkende omvang van meer dan 100 pagina’s, met alle foto’s 
in kleur. Met geloof in de toekomst is het uiterlijk geheel vernieuwd 
en verfrist, ofwel een nieuwe jas in magere tijden.

Naast de vaste rubrieken Fenologie, Zeldzame broedvogels en de 
beschrijving  van de hoogtepunten uit het ornithologische jaar 2010 
kent Limburgse Vogels een grote variatie aan artikelen. 
Het tijdschrift opent met een onderzoek naar overwinterende Blau-
we Kiekendieven in de akkergebieden van Zuid-Limburg. Overwin-
teraars en doortrekkende vogels zijn getuigen van de opmerkelijke 
winter van 2010/11. In lange en korte artikelen wordt daarom aan-
dacht besteed aan het voorkomen van Ruigpootbuizerd, IJsgors, 
Wilde Zwaan, Witkopstaartmees, Nonnetje, Kwartel en Gaai. Een ar-
tikel met een analyse van winterpopulaties van verschillende soor-
ten zangvogels in relatie tot verschillende wintervoedselgewassen 
op de Kraijelheide sluit hier mooi bij aan. 
Verder in deze editie: Wat betekent Natura 2000 voor Limburgse 
natuurgebieden en dan vooral voor vogels? 
Hoort de Zwarte Zwaan wel thuis in de Maas-
plassen? Broedgevallen van Slechtvalken in 
Nederweert en Oeverlopers in Stevensweert 
worden besproken. En natuurlijk is er aan-
dacht voor de nieuwe soorten voor Limburg: 
een Daurische Klauwier en de Rotskruiper die 
de ENCI-groeve bezocht en veel kijkers trok. Een 
artikel over Pastoor Beckers haalt een vogelver-
zameling uit de periode van Hens uit de verge-
telheid.

BESTELINFORMATIE
Benieuwd geworden naar de editie 2011 van Lim-
burgse Vogels na het zien van deze gevarieerde in-
houd? U kunt dit jaarboek bestellen door het over-
maken van € 14,50 (inclusief verzendkosten) op 
ING-rekeningnummer 1134234 t.n.v. Natuurhisto-
risch Genootschap o.v.v. Limburgse Vogels. Leden 
van het Genootschap betalen € 12,00 (inclusief ver-
zendkosten). Wilt u het jaarboek jaarlijks automa-
tisch ontvangen, dan kunt u dit aangeven door de 
vermelding ‘lid LIVO’ bij uw overmaking. Alle verzen-
dingen vinden om administratieve redenen plaats in 
het begin van december. 
De uitgave is ook verkrijgbaar voor € 10,00 tijdens de najaarsbijeen-
komst van 25 november in de Ster in Roermond, een dag later op de 
SOVON-dag in Nijmegen en daarna op het kantoor van het Natuur-
historisch Genootschap. 
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Invasie van Witkopstaartmezen

in Nederland en Limburg 

Jan Erik Kikkert

Witkopstaartmees, Groote Peel, 9 november 2010 (R. Pahlplatz)

In het najaar van 2010 deed zich iets onverwachts 

voor. Er werden meer Witkopstaartmezen 

Aegithalos caudatus caudatus gemeld dan in de 

jaren daarvoor. De Witkopstaartmees is net als 

‘onze’ Staartmees Aegithalos caudatus europaeus 

een ondersoort van de Staartmees, maar met een 

ander verspreidingsgebied. Sceptici onder ons 

gingen in eerste instantie uit van verwarring met 

witkoppige Staartmezen, maar al snel bleek dat er 

wel degelijk iets aan de hand was. Jaarlijks worden 

witkoppige Staartmezen nog al eens uitgemaakt 

voor Witkopstaartmezen, gemeld als eenlingen in 

een groepje ‘gewone’ Staartmezen. Ditmaal bleek 

echter sprake te zijn van groepen met alleen maar 

witkoppen, soms tot meer dan 20 exemplaren. 

Dit artikel beschrijft het relaas van de invasie in de 

provincie Limburg aan de hand van de database 

van Waarneming.nl en Trektellen.nl. Er wordt eerst 

ingegaan op de herkenning van A. c. caudatus. 

Vervolgens wordt kort de situatie in Nederland 

geschetst, gevolgd door een uitgebreidere analyse 

van de invasie in Limburg. Hierna worden de status 

en herkomst van de Witkopstaartmees beschreven. 

Tot slot volgt een discussie met daarin de Limburgse 

gevallen in relatie tot de rest van West- en Centraal-

Europa.

Herkenning

De variatie in kleed van de A. c. europaeus, de onder-

soort uit Centraal Europa waaronder ook Nederland, 

maakt herkenning van Witkopstaartmezen lastig. In 

de overgangsgebieden tussen de broedgebieden van 

europaeus en caudatus komen witkoppige Staart-
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Overwinterende Blauwe Kiekendieven in de 

akkergebieden van Zuid-Limburg 

De lössplateaus van Zuid-Limburg vormen een 

open akkerlandschap, waar jaarlijks Blauwe 

Kiekendieven Circus cyaneus overwinteren. Van 

oktober tot in april kunnen de vogels hier worden 

opgemerkt (Hustings et al., 2006). De dichtheden 

in dit gebied waren traditioneel laag (Ganzevles 

et al., 1985). Met het gericht akkerbeheer voor de 

Hamster (op enige schaal vanaf 2003) ontstonden 

er gunstige voedselomstandigheden voor Blauwe 

Kiekendieven, met hoge veldmuisdichtheden en 

concentraties van overwinterende zangvogels 

(van Dongen, 2004). In de zogenaamde hamster-

kernleefgebieden, waar dit akkerbeheer wordt 

gevoerd, kunnen ‘s winters kleine concentraties 

Blauwe Kiekendieven worden aangetroffen. Dat 

overstaande akkerbouwgewassen een grote aan-

trekkingskracht kunnen hebben op Blauwe 

Kiekendieven was al bekend (Verbeek, 1980) en 

werd in recente jaren onder meer vastgesteld op 

de Kraijelheide bij Venlo (Bos et al., 2008). Blauwe 

Kiekendieven slapen in de winter gewoonlijk in 

halfhoge vegetatie, in rietmoerassen, in hoog-

veen- en heidegebieden. Dit zijn plaatsen waar 

een kleine kans op grondpredatie is. Hustings 

et al. (2006) stellen zich in de Avifauna van Limburg 

de vraag waar de vogels die overwinteren op de 

Zuid-Limburgse plateaus slapen, aangezien boven-

staand habitat hier ontbreekt. De vondst van drie, 

vermoedelijk door Vossen, gepredeerde Blauwe 

Kiekendieven (in Sibbe, in 2008, 2009 en 2010) 

zette ons op het spoor om gericht onderzoek te 

doen naar het overwinteren van Blauwe Kieken-

dieven in de Zuid-Limburgse akkergebieden. De 

vraag is of de winst van de rijk gedekte tafel in 

Paul Voskamp & Peter de Boer

Blauwe Kiekendief, Linne, 14 januari 2010 (R. Schols)
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	 233	 Kalkmoeras	in	Zuid-Limburg
E.J. Weeda, H. de Mars & S.M.A. Keulen
De Kathager Beemden en andere Zuid-Limburgse kalkmoerassen liggen in brongebieden. 
Hoewel de oppervlakte van het eigenlijke kalkmoeras in ares is te meten, is dit habitat-
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Deel 3. Reconstructie van de visstand in de Geleenbeek anno 1970: op sterven na dood
R.E.M.B. Gubbels
Nadat rond 1900 diverse steenkolenmijnen in het stroomgebied van de Geleenbeek wa-
ren geopend, ging de waterkwaliteit van deze beek snel bergafwaarts. Dit kwam enerzijds 
door afvalwater van de mijnen zelf en anderzijds door de toename van de bevolking. Om 
het vuile water zo snel mogelijk af te kunnen voeren, werd de Geleenbeek genormaliseerd 
en werden mogelijke barrières, zoals watermolens, weggehaald. Daardoor verdween bij-
na al het aquatische leven uit de beek. Alleen in de bovenloop kon zich nog de Driedoorni-
ge stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) handhaven. In andere delen van de beek kwamen 
slechts incidenteel vissen voor, zoals vlakbij de nog gezonde zijbeken of bij de monding in 
de Oude Maas.
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