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Terrestrische varens in holle wegen

De slakkenfauna van de Cannerberg
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Vogels en zoogdieren krijgen 
steevast meer aandacht in de 
natuurbescherming dan bij-
voorbeeld groepen van onge-
wervelde dieren. De aaibaar-
heidsfactor van deze featheries 
en furries is volgens het proef-
schrift van Edo Knegtering be-
duidend hoger dan van an-
dere, meer koudbloedige die-
ren. Dat wordt niet uitsluitend 
aangedragen door vrouwen, 
die misschien clichématig voor 
deze voorkeur worden aange-
slagen, maar wordt volgens 
het proefschrift ook gestimu-
leerd door belangenorganisaties als de ANWB, Natuurmonumen-
ten en LTO Nederland. Vooral van Natuurmonumenten zou men een 
iets genuanceerdere opstelling verwachten, maar het publieksbe-
lang weegt blijkbaar ook bij deze natuurterreinbeheerder zwaar. In 
de wetgeving zetten de scheve verhoudingen zich voort. Zo worden 
zeehonden, hamsters en ooievaars figuurlijk doodgeknuffeld, ter-
wijl de veel zeldzamere en meer indicatieve steenvliegen nauwelijks 
aandacht krijgen. De ANWB-leden worden met de dierkeuze in de 
wet op hun dierenbeschermingswenken bediend. Dat is begrijpe-
lijke politiek als je kijkt naar het aantal van bijna vier miljoen leden. 
Door de sterke ledengroei heeft Natuurmonumenten zich in een 
vergelijkbare positie gemanoeuvreerd en is net als het Wereldna-
tuurfonds gevallen voor het knuffelbeer-vermarkten. Toch voelt het 
ergens niet goed. De biodiversiteit wordt op deze wijze letterlijk de 
das om gedaan, terwijl die toch juist uitgeroepen was als maatstaf 
voor de bescherming van het natuurlijk milieu. De boeren moesten 
al nooit iets van dat kleine ongedierte hebben. Zij hebben in het ver-
leden volop de gifspuit gebruikt om al het minuscule gespuis, veel-
al succesvol, uit te roeien. Bovendien is er voor de agrariërs in de te-
genwoordige tijd nog iets te verdienen aan hamsters en weidevo-
gels. En dat telt bij die bevolkingsgroep stelselmatig mee. Conclusie: 
klein is bij het grote publiek onbemind.
Het goede nieuws komt van Amerikaanse onderzoekers in het tijd-
schrift Science. Ze bevestigen de omstreden regel van Bergmann die 
aangeeft dat endotherme dieren in een koudere omgeving groter 
worden dan in een warmere. Aan de hand van gefossiliseerde kiezen 
van paarden kwam onomstotelijk vast te staan dat alleen de tem-
peratuur verantwoordelijk was voor de lichaamsgrootte van deze 
dieren in het verleden. Zo kan het zijn dat de voorouders van onze 
bevriende viervoeters meer dan 50 miljoen jaar geleden in het PETM 
(paleoce-eocene thermal maximum) niet groter waren dan een 
kat. Tijdens de daarop volgende koelere periode nam de lichaams-

grootte binnen korte tijd toe. 
Deze aan de omgevingstem-
peratuur gelieerde evolutie 
is tot op de dag van vandaag 
door te trekken. De onder-
zoekers waarschuwen voor 
de toekomst. In de huidige 
tijd stijgt de temperatuur op 
aarde sterker dan tijdens het 
PETM. Ze voorspellen dan ook 
een nieuwe maatverandering 
in de moderne zoogdieren 
en waarom zou die dan ook 
niet gelden voor de moderne 
mens?
Die weg inslaand zou dat bin-

nen enkele miljoenen jaren kunnen leiden tot mensen zo groot als 
een vlieg. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Zouden de andere we-
zens in dezelfde of tegenovergestelde richting geëvolueerd zijn? 
Zouden de reptielen opnieuw zijn uitgegroeid tot het formaat van 
brontosaurussen of tyrannosaurussen? Zouden we dan uiteinde-
lijk door de natuur zelf zijn gedwongen om de menselijke maat op-
nieuw vast te stellen? Mensen als vliegen, maar dan vleugelloos en 
mogelijk ook vleugellam, een gedevalueerde soort die het niet heeft 
kunnen redden met zijn intelligentie. Gevallen door zijn eigen hoog-
moed in het voortdurend streven naar groter en meer?
“Seks is dodelijk” kopt Current Biology. Duits onderzoek heeft uit-
gewezen dat Franjestaarten vooral aangewezen zijn op vliegen als 
voedselbron. Het ontdekte bovendien dat deze vleermuizen hun 
prooien niet detecteerden met behulp van echolocatie. Daarvoor 
waren de prooidiertjes te klein. De vleermuizen vielen nooit prooi-
en aan die solitair rondvlogen of die ergens rustig zaten. Na vier jaar 
filmen ontdekten de onderzoekers echter dat de vleermuizen wel 
opvallend vaak copulerende vliegen opvraten. Het raadsel scheen 
daarmee opgelost. Amplexen zijn groter en dus wel met echolocatie 
detecteerbaar. Maar nee, deze vleermuizen met hun grote oren zijn 
echte luisteraars. Parende vliegen maken geluid. Vooral het man-
netje maakt tijdens de paring klikkende geluiden die zelfs voor een 
mens hoorbaar schijnen te zijn. Franjestaarten hebben in hun evo-
lutie een uitstekend gehoor ontwikkeld en zijn inmiddels helemaal 
gespecialiseerd op het vangen van luidruchtige prooien die hun lief-
desspel te uitbundig vieren.
Misschien is het evolutionair gezien beter dat wij mensen vanaf nu 
onze geluiden bij het paren al zoveel mogelijk proberen te onder-
drukken.
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sen planten, waarvan één met veren van bijna 50 cm. Op het op het 
westen gerichte talud groeit één volwassen Blaasvaren (Cystopte-
ris fragilis) [figuur 3]. Als meest bijzonder mag gelden de aanwezig-
heid van de in Limburg en heel Nederland uiterst zeldzame Zachte 
naaldvaren (Polystichum setiferum). Na een tijdje zoeken werden in 
totaal twaalf planten geteld, op twee na allemaal jong of subadult, 
met veren van 5 tot 40 cm. De twee volwassen exemplaren hadden 
veren tot 65 cm [figuur 4].
Behalve de reeds genoemde varens groeien in deze holle weg ook 
één fors ontwikkelde Stijve naaldvaren (Polystichum aculeatum), 
minimaal één Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina) en meerdere 
Brede stekelvarens (Dryopteris dilatata). Wellicht dat er ook ande-
re Dryopteris-soorten groeien, waaronder hybriden; nader onder-
zoek zou dit moeten uitwijzen. Ook zonder deze eventuele aanvul-
lingen groeien hier echter acht soorten varens, waaronder enkele 
zeer zeldzame, die aan het aantal juveniele planten te beoordelen 
hier een heel geschikte ‘niche’ hebben gevonden. Met name de re-
latief grote populatie Zachte naaldvarens is opmerkelijk te noemen. 
Het gelijktijdig optreden met Blaasvaren en Smalle ijzervaren in een 
terrestrisch milieu samen met de rijke groeiplaats van Tongvaren 
maakt dit tot een niet alledaagse vondst.
Het was te laat in het seizoen voor een volledige vegetatieopname, 
maar de aanwezigheid van vooral twee andere soorten bevestigt 
dat het hier om een relatief ongestoorde biotoop gaat: drie pollen 
Veelbloemige of Ruige veldbies (Luzula multiflora subsp. multiflo-
ra respectievelijk Luzula pilosa) en één exemplaar van vermoedelijk 
Fraai hertshooi (Hypericum pulchrum). Deze soorten groeien aan de 
westzijde van het hoger gelegen deel van de holle weg en geven een 
indicatie dat het hier kalkarm is, in tegenstelling tot het lager gele-

Tot het midden van de vorige eeuw golden de Zuid-Lim-

burgse holle wegen als rijke biotopen, vooral wegens het 

voorkomen van velerlei varensoorten. Sindsdien is dit 

beeld op de meeste plaatsen echter drastisch veranderd, 

zo blijkt uit historisch onderzoek. Verheugend is daarom 

de vondst in twee holle wegen bij Margraten en Mheer van 

een uitbundige varengroei met deels zeldzame soorten. 

Tegelijkertijd rijst de vraag of de verspreiding van de betrok-

ken soorten voldoende bekend is.

holle weg margraten

Tijdens veldwerk voor een muurfloraonderzoek in de gemeen-
te Eijsden-Margraten werd in een diep uitgesleten holle weg, die 
een jonge woonwijk van Margraten doorsnijdt en naar Groot Wels-
den voert, een bijzonder soortenrijk en goed ontwikkeld varenbio-
toop aangetroffen. Deze oude holle weg heeft vooral in het lagere, 
noordelijke deel steile wanden met een goed ontwikkelde boom- 
en struiklaag, die overgaat in de begroeiing van de erboven gele-
gen ruime achtertuinen. De weg is thans voor het gemotoriseerde 
verkeer afgesloten. De locatie viel vanaf de bovenzijde al in het oog 
door de aanwezigheid van forse Mannetjesvarens (Dryopteris filix-
mas), en na afdaling bleek er ook een grote populatie Tongvarens 
(Asplenium scolopendrium) te groeien: zo’n honderd planten in alle 
levensstadia, tot zeer klein toe [figuur 1]. On-
geveer de helft van de planten was fertiel.
Als tweede opvallende vondst bleken tus-
sen de Tongvarens en ook elders hier en daar 
Smalle ijzervarens (Cyrtomium fortunei) 
te groeien, vooral op het op het oosten ge-
richte talud [figuur 2]. Er zijn in totaal twaalf 
exemplaren geteld. Door de bladval in de pe-
riode van waarneming (november 2012) zijn 
er misschien planten onopgemerkt geble-
ven. De meeste waren namelijk klein, met 
veren van hooguit 10 tot 15 cm, en onder het 
blad kunnen ook andere exemplaren schuil 
zijn gegaan. Er stonden slechts drie volwas-

Terrestrische varens: recente vondsten en oude 
verwarringen
Nigel Harle, Rijksweg 52, 6247 AJ Gronsveld

FIGUUR 1
Uitbundige groei van Tongvarens (Asplenium 
scolopendrium) in de holle weg bij Margraten 
(foto: Nigel Harle).
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holle weg die door een woonwijk in Mheer voert voor de 
tweede keer enkele onverwachtse varenvondsten ge-
daan. De holle weg wordt hier aan beide zijden geflan-
keerd door een hoog opgaande, deels oude boom- en 
struiklaag die overgaat in achtertuinen. Links en rechts 
groeien Tongvarens, in totaal drie adulte en 22 suba-
dulte en juveniele exemplaren, vergezeld door veel 
grote Mannetjesvarens en stekelvarens. Wijfjesvaren 
is hier prominenter aanwezig. Opmerkelijk was echter 
de vondst, opnieuw, van Zachte naaldvarens, in de volle 
schaduw aan het zuidgerichte talud. Naast twee adulte 
exemplaren met veren tot 60 cm werden verspreid over 
een meter of tien niet minder dan 33 juveniele planten 

[figuur 5] en nog één jong adult exemplaar geteld. De meeste plan-
ten hadden veren van tien tot 25 cm.
Verder naar boven in de holle weg bleken twee Stijve naaldvarens 
te groeien: één adult en één juveniel. Ook in andere opzichten leek 
de verdere begroeiing sterk op die van de holle weg in Margraten 
met soorten als Geel nagelkruid, Robertskruid, Speenkruid (begin 
december al met bladrozet!) en hier en daar Zevenblad. Naast ande-
re algemene soorten als Hondsdraf (Glechoma hederacea), Gewone 
ereprijs (Veronica chamaedrys), Dagkoekoeksbloem (Silene dioica), 
Kraailook (Allium vineale) en Schaduwgras (Poa nemoralis) groei-
en verder in de kruidlaag op één plaats Witte klaverzuring (Oxalis 
acetosella) en drie plukjes Lievevrouwbedstro (Galium odoratum). 
Bij de laatste soort gaat het wellicht om verwildering uit tuinen; dit 
geldt zeker voor de rijkelijk aanwezige Bonte gele dovenetel (Gali-
um galeobdolon subsp. argentatum). Verder opvallend was het mas-
saal optreden van het gras Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum). 
Als teken van de hoge luchtvochtigheid waren de taluds opnieuw 
met een rijke mosflora bedeeld: naast een plaatselijke hoge bedek-
king met Kegelmos zo te zien minstens drie of vier bladmossoorten. 
Op enkele oude boomstronken waren ook blauwige korstmossen te 
zien. In de boom- en struiklaag groeien naast alle in Margraten ge-
signaleerde soorten, behalve Zomereik, ook Beuk (Fagus sylvatica), 
Rode kornoelje (Cornus sanguinea), Spaanse aak (Acer campestre) en 

Wilde liguster (Ligustrum vulgaris). Hoewel een deel van 
deze soorten vermoedelijk ooit is aangeplant, geldt dit 
voor de laatste twee zeker niet. 

Soortbesprekingen

Om de vondsten van de drie zeldzaamste varensoorten 
beter op waarde te kunnen schatten is via het kantoor 
van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een 
volledige lijst opgevraagd van waarnemingen die tus-
sen januari 1996 en november 2012 in de Nationale Da-

gen kalkhoudende deel waar veruit de meeste varens groeien.
In de kruidlaag zijn verder Bosaardbei (Fragaria vesca), Geel nagel-
kruid (Geum urbanum), Robertskruid (Geranium robertianum) en 
Klimop (Hedera helix) prominent aanwezig. Hier en daar waren los 
gespoelde wortelknolletjes van Speenkruid (Ficaria verna subsp. 
verna) te zien. Als teken van de hoge luchtvochtigheid groeit op 
veel plaatsen ook het levermos Kegelmos (Conocephalum coni-
cum), naast enkele ongedetermineerde bladmossen. De boom- en 
struiklaag bestaat uit onder meer Zomereik (Quercus robur), Gewo-
ne esdoorn (Acer pseudoplatanus), Zoete kers (Prunus avium), Ha-
zelaar (Corylus avellana), Gewone vlier (Sambucus nigra) en Braam 
(Rubus fruticosus s.l.). In het hogere zuidelijke deel is sprake van in-
spoeling van voedingstoffen, getuige de aanwezigheid van soor-
ten als Grote brandnetel (Urtica dioica) en Zevenblad (Aegopodium 
podagraria). Er groeien ook twee verwilderde tuinplanten: op één 
plaats drie exemplaren Italiaanse aronskelk (Arum italicum) en, ver-
spreid, lang uitlopende Sierbramen (Rubus tricolor).

holle weg mheer

Enkele weken later werden, opnieuw tijdens veldwerk voor het 
muurflora-onderzoek, in een redelijk diepe, oude en schaduwrijke 

FIGUUR 2
Smalle ijzervaren (Cyrtomium fortunei) en Tongvaren 
(Asplenium scolopendrium) bij Margraten (foto: Nigel Harle).

FIGUUR 3
Volwassen Blaasvaren (Cystopteris fragilis) in de volle grond bij 
Margraten (foto: Nigel Harle).
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In een brede holle weg vlak ten noorden van groeve ’t Rooth is de 
waarneming van Zachte naaldvaren wél terecht. In de zomer van 
2012 is deze locatie met de oorspronkelijke vinder bezocht en op het 
noordgerichte talud groeit nog steeds één goed ontwikkeld volwas-
sen exemplaar, dat in mei 2002 is ontdekt. Ondanks gericht zoeken 
zijn geen juveniele planten gevonden.
Als laatste locatie zou de soort op enkele plaatsen op de grote, va-
renrijke vuursteenpuinhelling in groeve ’t Rooth groeien. Met een 
van de waarnemers zijn enkele van de betreffende plekken in sep-
tember 2012 bezocht, maar opnieuw bleek het om Stijve naaldva-
rens te gaan. Deze helling is bijzonder rijk aan varens en is door de 
auteur, en ook door genoemde waarnemer, diverse malen vrij syste-
matisch onderzocht, echter zonder vondsten van Zachte naaldva-
rens. Het is niet uitgesloten dat hier toch één of twee exemplaren 
groeien zoals de database aangeeft. Nader onderzoek volgend jaar 
kan hierover uitsluitsel geven.
Het lijkt er dus sterk op dat de populaties Zachte naaldvarens in de 
holle wegen bij Margraten en Mheer veruit de grootste van Zuid-
Limburg zijn en dat de soort op hooguit twee andere locaties groeit, 
met daar in totaal niet meer dan drie tot vijf exemplaren.

tabank Flora en Fauna (NDFF) 
zijn ingevoerd. In de meeste ge-
vallen betreft het puntwaar-
nemingen, en voor zover de lo-
caties niet al eerder aan de au-
teur bekend waren, zijn ze na de 
vondsten in Margraten bezocht. 
Met diverse waarnemers is ook 
persoonlijk overlegd. 

Zachte naaldvaren
Dat deze soort in Limburg ui-
terst zeldzaam is was al bekend. 
In het geraadpleegde bestand 
wordt ze voor slechts vijf loca-
ties vermeld. Deze zijn allemaal bezocht. De soort was voor twee 
holle wegen ten zuiden van Strucht opgegeven. In de eerste hiervan 
bleek het om Stijve naaldvarens te gaan en ook in de tweede weg 
gold dit voor de meeste planten. Bij één aanzienlijk forser exem-
plaar, met veren tot 110 cm, bleek determinatie echter problema-
tisch. Hoewel de plant zeker niet als Zachte naaldvaren kon worden 
aangemerkt, beantwoordde ze ook niet aan alle kenmerken van de 
Stijve. Er is materiaal verzameld en aan varenkenner Piet Bremer op-
gestuurd. Na bestudering van de bladmorfologie en sporenanaly-
se concludeerde hij dat het hier gaat om de hybride tussen de twee 
naaldvarens: Polystichum x bicknellii. Deze is pas recentelijk door 
hem in het Kuinderbos voor de eerste maal in Nederland ontdekt  
(Bremer & de groot, 2010). Deze landelijke primeur zou feitelijk toe-
behoren aan de plant bij Strucht waarvan de oorspronkelijke waar-
neming van enkele maanden eerder dateert, ware het niet dat de-
ze abusievelijk (doch begrijpelijkerwijs) als Zachte naaldvaren was 
gedetermineerd. Voor de onderscheidende kenmerken van Poly-
stichum x bicknellii, zie Bremer & de groot (2010).
De derde locatie betreft een geïsoleerd, bebost droogdal ten noor-
den van Nijswiller. Ook hier bleek de opgave van 30 exemplaren, 
vroeg in 2011, onterecht te zijn. Hier groeit uitsluitend 
Stijve naaldvaren maar wél zeer uitbundig: begin de-
cember 2012 zijn 168 exemplaren geteld, een aanzienlij-
ke populatie. Alle varens in dit droogdal zijn individueel 
geïnspecteerd, inclusief de diverse Dryopteris-soorten 
die hier groeien, maar er is geen enkele Zachte naald-
varen gevonden. Na uitsluitsel over de identiteit van de 
afwijkende naaldvaren bij Strucht is dit droogdal enke-
le weken later een tweede maal bezocht om met her-
nieuwde kennis alle varens opnieuw kritisch te bekijken, 
maar daarbij zijn geen hybriden gevonden, waardoor 
het oorspronkelijke oordeel overeind blijft. 

FIGUUR 5
Een deel van de jonge Zachte naaldvarens (Polystichum setife-
rum) bij Mheer (foto: Nigel Harle).

FIGUUR 4
Zachte naaldvaren (Polystichum 
setiferum) bij Margraten: a) adult en 
b) juveniel (foto’s: Nigel Harle).

a b
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verschillende taxa toebedeelden (zie verder de graaf & Heukels, 
1979). 
In deze laatste publicatie wordt ook de eerste zekere vondst van 
Zachte naaldvaren in Limburg vermeld, tevens de eerste in heel Ne-
derland. Bij het controleren van de naaldvarens in het herbarium 
van L. Grégoire op het Natuurhistorisch Museum Maastricht was 
namelijk gebleken dat één van de daarin als Stijve naaldvaren op-
genomen planten in werkelijkheid een Zachte was. Blijkens het eti-
ket was de plant door Grégoire in 1957 en 1958 in het Savelsbos ge-
vonden. De soort is hier sindsdien nooit meer waargenomen, ook 
niet tijdens zeer intensieve verkenningen in dit bos de laatste jaren. 
Voor zover bekend heeft het bijna 50 jaar geduurd voordat de Zach-
te naaldvaren opnieuw in Limburg werd gevonden: de genoemde 
solitaire plant in de holle weg bij ’t Rooth. Hoewel er wellicht nog 
één of enkele exemplaren in de nabij gelegen groeve schuilgaan, 
zijn de hierboven beschreven populaties in de holle wegen bij Mar-
graten en Mheer dus zeer opmerkelijk te noemen: enerzijds door de 
grootte en zichtbare verjonging ervan, anderzijds door het feit dat 
de tweede vondst zo snel na de eerste is gedaan. Een bijkomend re-
sultaat bij het geschetste veldwerk is dat de naaldvarenhybride Po-
lystichum x bicknellii nu ook voor het eerst in Zuid-Limburg is gesig-
naleerd. Ook hier dient tijdens veldwerk naar uitgekeken te worden.

Blaasvaren
De meestal kleine Blaasvaren kent in Nederland twee typen groei-
plaatsen: op muren of soms in rotsspleten, en terrestrisch. Hoewel 
ze in de eerste helft van de vorige eeuw nog regelmatig in de volle 
grond werd aangetroffen, vooral in holle wegen [tabel 1], is een der-
gelijk terrestrisch voorkomen in onze tijd een grote zeldzaamheid. 
Van de 121 Zuid-Limburgse opgaven van deze soort in het aange-
haalde NDFF-bestand kon van veruit de meeste worden vastgesteld 
dat het om standplaatsen op muren gaat. Na diverse veldbezoeken 
en overleg met enkele floristen lijkt de conclusie gerechtvaardigd 
dat Blaasvaren thans nog op vier, hooguit vijf plaatsen in Zuid-Lim-
burg zuiver terrestrisch groeit [tabel 2].
De grootste van deze populaties bevindt zich aan een talud aan de 
noordrand van het Polferbosch ten westen van Valkenburg [figuur 
7]. In deze humeuze grond, met vlak onder het oppervlak hier en 

De twee soorten naaldvarens zijn qua bladvorm en bladinsnijding 
variabel, ook afhankelijk van leeftijdsfase, en leiden vaker tot onder-
linge verwarring [figuur 6]. Op afstand kan Zachte naaldvaren ook 
enigszins op Mannetjesvaren gelijken. De vraag rijst dan of de soort 
misschien niet ook op andere plaatsen in Zuid-Limburg groeit, maar 
over het hoofd is gezien. Bij inventarisaties in onder andere holle 
wegen en bosranden wordt er wellicht te gauw gedacht, na het op-
merken van Mannetjesvarens, dat elke volgende daarop lijkende va-
ren ook tot deze soort behoort. De Zachte naaldvaren staat immers 
als uiterst zeldzaam bekend en wordt dus niet gauw als eventueel 
‘alternatief’ gezien. Het lijkt in ieder geval raadzaam elke individu-
ele varen van dichtbij te inspecteren, ook eventuele jongere exem-
plaren.
Dat de twee naaldvarens onderling verwisseld worden heeft een 
lange geschiedenis. Zelfs de vermaarde Limburgse plantenken-
ner Dr. A. de Wever heeft zich er tijdelijk mee vergist, getuige het 
feit dat hij zijn oorspronkelijke melding van enige Zuid-Limburg-
se vondsten van Zachte naaldvaren (de Wever, 1911) later introk 
(de Wever, 1915). Bij nader inzien ging het volgens hem steeds om 
waarnemingen van Stijve naaldvaren. Dit had in zijn tijd niet al-
leen te maken met de overeenkomsten tussen de twee soorten, 
maar ook met de taxonomische verwarring die in de loop van de 
tijd was ontstaan, waarbij meerdere auteurs dezelfde namen aan 

a

c

b

FIGUUR 6
Bladvorm en -insnijding bij Zachte naaldvaren (Polystichum setiferum): 
onderaan de hoofdsteel zijn de zijbladen ongeveer even lang als die in het 
midden van de veer (a). Bij Stijve naaldvaren (Polystichum aculeatum) zijn ze 
beduidend korter (b). Bij het zeer jonge exemplaar van de Zachte naaldvaren 
(c, sterk vergroot) is goed te zien dat de kleinste zijblaadjes gesteeld zijn; bij de 
Stijve naaldvaren lopen deze in de zijsteel geleidelijk af, of zijn de zijbladen op 
de hoofdveer slechts ingesneden (foto’s: Nigel Harle).
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een puinhelling van vuursteenblokken voor Nederlandse begrip-
pen zeer massaal groeit, met naar schatting meer dan 1.500 exem-
plaren. Hiermee is dit voor zover bekend thans de rijkste groeiplaats 
van het land. Op het militaire terrein Soesterberg groeiden tot voor 
kort naar schatting 10.000 exemplaren onder oude legervoertui-
gen, maar deze planten zijn sindsdien grotendeels naar andere loca-
ties overgeplaatst. In ’t Rooth groeit de soort samen met een weel-
de aan andere varens: naar schatting bijna 5.000 Steenbreekvarens 
(opnieuw de grootste populatie van Nederland), enkele tientallen 
Stijve naaldvarens en Rechte driehoeksvarens (Gymnocarpium ro-
bertianum), een klein aantal Brede eikvarens (Polypodium interjec-
tum), honderden Mannetjesvarens, enkele Tongvarens en één Lans-
varen (Polystichum lonchitis).
Blaasvaren is in Zuid-Limburg verder vrijwel alleen van oude voch-
tige muren en een enkele keer van kalksteenrotsen bekend, maar 
is ook daar geen alledaagse verschijning meer. De enige populaties 
van redelijke omvang bevinden zich in Maastricht, Valkenburg en 

daar dagzomende kalksteen, groeien zo’n 100 exem-
plaren waaronder veel juvenielen. Hier groeien ook 
enkele Steenbreekvarens (Asplenium trichomanes), 
die op het eerste gezicht ook in de volle grond lijken 
te wortelen, maar bij nauwkeurige inspectie toch 
steeds in de kalksteen ingebed blijken. Voor zover 
bekend groeit deze varen in Limburg nergens meer 
in de volle grond; de laatste terrestrische plant, op 
een grazig talud vlakbij Mheer, is enkele jaren gele-
den helaas weggemaaid en sindsdien niet meer ge-
signaleerd (Willems, 2005; persoonlijke mededeling 
Willems, 2012).
De tweede terrestrische groeiplaats van Blaasva-
ren ligt vlakbij de eerste, op het ‘catacombenter-
rein’ eveneens onderaan het Polferbosch. Hier groeit 
de soort in een half-zwevend pakket Kegelmos dat 
slechts deels in contact met de volle grond staat, samen met onder 
andere Stijve naaldvaren. Het gaat om zes exemplaren, waarvan de 
helft juveniel.
De derde locatie betreft een talud onderaan een holle weg bij Eys, 
waar in november 2012 drie adulte exemplaren groeiden, samen 
met onder andere Mannetjesvaren en Oranje havikskruid (Hieraci-
um aurantiacum). Op waarneming.nl waren deze planten door di-
verse waarnemers, met exacte coördinaten, als Zwartsteel (Aspleni-
um adiantum-nigrum) opgegeven, maar nauwkeurig speuren op de 
aangewezen plek leverde géén exemplaar van deze uiterst zeldza-
me soort op. Hierdoor is echter wél een nieuwe terrestrische groei-
plaats van Blaasvaren aan het licht gekomen. Ook bij Blaasvaren en 
Zwartsteel treedt regelmatig verwisseling op. Behalve de verwant-
schap in bladvorm heeft dit ongetwijfeld te maken met het feit dat 
ook Blaasvaren soms een gedeeltelijk zwarte of zwartbruine steel 
kan hebben, hetgeen niet in de Heukels-flora (van der meijden, 2005) 
wordt vermeld, terwijl dit reeds door de Wever (1911) en ook ande-
ren is opgemerkt. Door de 
vondst van één Blaasvaren 
in de holle weg bij Margraten 
wordt hieraan een vierde, 
weliswaar kleine, terrestri-
sche populatie toegevoegd.
Naast deze vier puur ter-
restrische groeiplaatsen is 
Blaasvaren ook van groeve 
’t Rooth bekend, waar ze in 

Toenmalige 
gemeente

Locatie Substraat

Beek-Elsloo Terhagen Boshelling
Beek-Elsloo Geverik Boshelling
Canne Helling achter ’t Kasteel Kalkhoudende löss
Gronsveld Riesenberg Boshelling
Klimmen Holle weg naar Koelen Crousbeek Kalkhoudende löss
Houthem Kloosterbosch Bosgrond
Houthem Ravelsbosch Bosgrond
Nuth Holle weg Grijze Grubbe – Nieuwhuis Kalkhoudende löss
Oirsbeek Sitterder Gats (= holle weg Doenrade-

Watersleyhof)
Kalkhoudende löss

Rijckholt Bij den Henkeput Boshelling
Schimmert Holstraat (holle weg) Kalkhoudende löss
Schimmert Ravelsbosch Boshelling
Schinnen Lindeweg (holle weg) Kalkhoudende löss
Schinnen Sweykhuyzen (holle weg naar Puth) Kalkhoudende löss
Sibbe Sibbergrub, IJzerkoeweg Kalkhoudende löss
Strucht Holle weg van Strucht langs den Soestberg naar 

Vloedsgrub
Kalkhoudende löss

Vaals Holle weg van Zür Linde naar Mohlenbroek Kalkhoudende löss

Locatie Substraat Aantal exemplaren

A) Groeiplaatsen op bouwwerken en steenpuin
Maastricht Vooral Jekerkwartier Kademuren Jeker en vestingmuren ± 250 ex., deels juveniel
Valkenburg Oude kern Geul-kademuren (evt. ook elders) 75-100 ex. (geschat), deels 

juveniel
Sibbe Oude kern Diverse muren van kalksteenblokken, 

waaronder ingang oude kalksteen-
groeve

± 85 ex., deels juveniel

’t Rooth Kalkgroeve Vuursteenpuin >1.500 ex. 
Kasen Spoorlijn Puinbedding of metselwerk 1-2 ex.
Oud-Valkenburg Kasteel Sjaloen Metselwerk 1 ex.
Vaals Volmolen Metselwerk 1-2 ex.
B) Terrestrische groeiplaatsen
Eys Berm Humeuze grond met ondiepe kalksteen 3 adult
Valkenburg Berm noordrand Polferbosch dito 100 ex., deels juveniel 
Valkenburg ‘Catacomben’ noordrand 

Polferbosch
dito 6 ex., waarvan 3 juveniel 

Margraten Holle weg dito? 1 adult 
C) Substraat onbekend
Raar/Houthemmerveld ? 5 ex.

TABEL 1
Bij De Wever bekende terrestrische groeiplaatsen van 
Blaasvaren (Cystopteris fragilis) in Zuid-Limburg, 1910-
1935 (bron: De Wever, z.j.; 1911).

TABEL 2
Huidig voorkomen van Blaasvaren 
(Cystopteris fragilis) in Zuid-
Limburg, met vermelding van 
aanwezigheid van jonge planten 
(“juv.”) (bron: NDFF, eigen waar-
neming).
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ongeveer 15 locaties in Nederland verwil-
derd aangetroffen, doorgaans met solitai-
re exemplaren (denters & verloove, 2008). 
Tot voor kort was er in Zuid-Limburg slechts 
één groeiplaats bekend: in de volle grond 
net buiten de Curfsgroeve bij Berg en Ter-
blijt, waar sinds enkele jaren één volwassen 
exemplaar groeit. In 2012 zijn twee nieuwe 
vondsten gedaan. Bij een ‘streepexcursie’ is 
in een berm tussen Klein Genhout en Beek 
één klein exemplaar gevonden, terwijl de 
soort later in het jaar door deze auteur op 
twee plaatsen bij de watermolen van Kas-
teel Elsloo is opgemerkt. In een zeer donke-

re ruimte tussen twee oude muren groeien hier in spleten tussen 
verweerd beton drie volwassen exemplaren samen met een grote 
Tongvaren. Aan de volledig met blad- en levermossen bedekte wan-
den van de molenloop groeit verder één juveniel plantje. In dit geval 
lijkt het zeker dat de varens uit de aangrenzende heemtuin zijn ver-
wilderd. Deze tuin heeft immers een rijke varenverzameling waar-
onder ook Smalle ijzervarens. 
De groeiplaats van Smalle ijzervaren in de holle weg bij Margraten 
is hiermee de vierde van Zuid-Limburg en is om twee redenen bij-
zonder te noemen. Zoals vermeld is deze soort in Nederland vooral 
van muren bekend, terwijl ze hier in Zuid-Limburg nu voor de derde 
maal terrestrisch is aangetroffen. Meer nog, het gaat in deze hol-
le weg om een relatief grote populatie. Volgens waarneming.nl is 
de soort van slechts drie andere Nederlandse locaties in vergelijk-
baar aantal bekend: muren in Amsterdam, Haarlem en Heemstede, 
steeds met populaties van 20-30 exemplaren. 
Ook bij deze soort zijn er ‘determinatieperikelen’, want de twee ge-
noemde ijzervarens lijken vrij sterk op elkaar en zijn in het verleden 
vaker verwisseld; voor een determinatiesleutel wordt naar denters 
& verloove (2008) verwezen.

Tongvaren
Het zal niemand zijn ontgaan dat Tongvarens beduidend algeme-
ner zijn geworden. Tot enkele tientallen jaren geleden gold de soort 
in Nederland, en ook in Zuid-Limburg, als uiterst zeldzaam (vergelijk 
de Wever, 1911; z.j.; Hillegers, 1961; segal, 1969), maar tegenwoordig 
wordt ze steeds vaker aangetroffen, zowel op muren als in terres-
trische biotopen, en verder ook op kalksteenrotsen. In tegenstelling 
tot enkele andere reeds besproken soorten lijkt ze echter, in ieder 
geval in Zuid-Limburg, juist in de volle grond beter stand te houden. 
Hoewel ze zeker steeds vaker als muurplant optreedt, blijkt het in 
veel gevallen om relatief kortstondige verschijningen te gaan, zo 
blijkt uit het eerder aangehaalde muurfloraonderzoek. Op een ge-
schikte plaats in de volle grond houdt ze blijkbaar langer stand en 
komt dan aan voortplanting toe, waardoor er een levensvatbare po-
pulatie ontstaat.
Zo is het geval in de holle weg bij Margraten waar de soort zeer 
weelderig groeit, met naast meer dan 50 volwassen exemplaren 

Sibbe. In Maastricht groeit de soort het talrijkst, vooral in het Jeker-
kwartier, met in totaal naar schatting zo’n 250 exemplaren. In Val-
kenburg lijkt het om 75-100 planten te gaan, maar het kunnen er 
wat meer zijn. Hoewel er bij het recente herstel van de Geulkades 
in eerste instantie veel exemplaren verloren zijn gegaan (FLORON, 
2006; maes & krüse, 2011), is er wel gepoogd de plaatselijke flora 
ruimte te geven, onder meer door het aanbrengen van uitsparingen 
in de kademuren waarin planten zijn teruggezet. Voor een eindoor-
deel is het nog te vroeg.
In Sibbe groeit de soort op minstens zes locaties met in totaal zo’n 
85 exemplaren. In één geval gaat het om een sterk vervallen muur 
van kalksteenblokken, waarbij een deel van de planten in een meng-
sel van puinbrokjes en aarde lijkt te wortelen, zodat deze locatie niet 
tot de ‘puur terrestrische’ te rekenen is. In 2006 zijn hier meer dan 50 
planten geteld. Aan de ingang van de Sibbergroeve, waar nog steeds 
ondergronds kalksteen wordt gewonnen, groeit de soort zeer weel-
derig met uitzonderlijk lange veren tot 50-60 cm. Op vrijwel al deze 
locaties gaat het om oude, vochtige muren of stadsverdedigings-
werken die uit kalksteenblokken zijn opgetrokken.
Daarnaast wordt als groeiplaats opgegeven een locatie bij Raar/
Houthemerveld, de spoorlijn bij Bunde (Kasen), Kasteel Schaloen in 
Oud-Valkenburg en de Volmolen ten westen van Vaals (welke mo-
menteel wordt gerestaureerd). In alle gevallen zou het slechts om 
één of twee exemplaren gaan. Bij de twee groeiplaatsen bij het Pol-
ferbosch groeien ook enkele exemplaren in bouwwerken en in sple-
ten van een kalksteenwand.

Smalle ijzervaren
Het uit zuidoost-Azië afkomstige geslacht Cyrtomium telt twee 
soorten die in Europa al langer als sier- of tuinplant worden ge-
kweekt: de reeds genoemde Smalle ijzervaren en de Gewone ijzer-
varen (Cyrtomium falcatum). Beide soorten worden de laatste ja-
ren wel eens verwilderd aangetroffen, vooral op muren. In de laat-
ste, 23e editie van de Heukels-flora (van der meijden, 2005) is alleen 
de tweede soort opgenomen, omdat de aanwezigheid van de eer-
ste in Nederland toen onbekend was. Uit onderzoek aan herbarium-
materiaal is echter gebleken dat deze soort reeds in 1992 in Rotter-
dam is gevonden (andeWeg, 2009). Smalle ijzervaren is inmiddels op 

FIGUUR 7
Terrestrische Blaasvarens (Cystopteris fragilis) 
samen met onder andere Bosaardbei (Fragaria 
vesca) onderaan het Polferbosch bij Valkenburg 
(foto: Nigel Harle). 
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Tegelijk groeit er bij Margraten ook een uiterst zeldzame terres-
trische Blaasvaren. Het is bij deze soort haast uitgesloten dat ze 
uit tuinafval afkomstig is, laat staan uit sporen van eventueel ge-
kweekte planten. Deze kleine varen is immers zeer moeilijk te te-
len en wordt daarom alleen zeer sporadisch in (heem)tuinen aan-
getroffen. Het is daarom vrijwel zeker dat het hier gaat om een van 
oorsprong wilde plant. Ook het voorkomen van de Stijve naaldva-
ren op beide locaties lijkt van natuurlijke aard te zijn. Dit geldt zeker 
voor de andere varensoorten en ook voor diverse andere lokaal zeld-
zame soorten, waaronder de pollen veldbies. 
Hoe de precieze ontstaansgeschiedenis ook mag zijn, deze rijke en 
zich deels volop verjongende varenvegetaties geven een zeldzame 
kijk op de ‘vroegere glorie’ van de beboste Zuid-Limburgse holle we-
gen en zijn als zodanig in onze tijd uniek te noemen. Ze geven tevens 
een indicatie dat zowel Zachte naaldvaren als Smalle ijzervaren wel-
licht in de toekomst op meer plaatsen zullen opduiken, als ze er niet 
al onopgemerkt groeien.
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veel jonge planten. Uit twee gesprekken met toevallige passanten 
kwam naar voren dat deze Tongvarens hier al 30 tot 40 jaar groeien, 
en dat de holle weg door hen al die tijd als opvallend fraai wordt be-
schouwd, onder andere juist hierdoor. Ook in de holle weg bij Mheer 
gaat het om een zich verjongende populatie.

herkomst en vooruitblik

De vraag rijst hoe de rijke varenbegroeiing in deze holle wegen tot 
stand is gekomen. Het relatief talrijke voorkomen van Smalle ijzer-
varens bij Margraten gaat vermoedelijk op een lokale bron terug, 
waarschijnlijk via storting van tuinafval, hoewel lokale sporenver-
spreiding niet is uitgesloten. Ook de Zachte naaldvarens in beide 
holle wegen kunnen mogelijk van antropogene oorsprong zijn: de 
soort wordt immers ook een enkele keer als tuinplant gekweekt, 
hoewel slechts zeer sporadisch. Voor zover bekend is ze echter nooit 
eerder in Limburg als verwilderde plant aangetroffen. Bij de Tongva-
rens valt de voorgeschiedenis net zo min te achterhalen, maar dat 
de soort in de holle weg bij Margraten al 30 jaar of langer groeit is 
op zijn minst opmerkelijk te noemen. Van de Italiaanse aronskelken 
en de Sierbraam bij Margraten en de Bonte gele dovenetel bij Mheer 
kan daarentegen met zekerheid worden gesteld dat de planten op 
verwildering teruggaan, hoogstwaarschijnlijk via gestort tuinafval. 

Summary

TERRESTRIAL FERNS: RECENT FINDS, 
RECURRENT CONFUSION

In two sunken lanes in South Limburg (NL) 
several locally rare fern species were recent-
ly discovered. At both sites thriving popula-
tions of Soft shield fern (Polystichum setifer-
um) and Hartstongue (Asplenium scolopen-
drium) were found, accompanied  by several 
Hard shield ferns (Polystichum aculeatum) 
and at one of the locations one Brittle blad-
der fern (Cystopteris fragilis) and a dozen 
Fortune’s holly fern (Cyrtomium fortunei). 
The Soft shield fern is particularly rare in the 
Netherlands, and these new populations of 
12 and 36 specimens, most of them juvenile, 
are particularly noteworthy.
To contextualize the finds, all reported sites 
of the Soft shield fern, Brittle bladder fern 
and Fortune’s holly fern in South Limburg 
were visited to validate earlier observations. 
At two of the five sites where the first spe-
cies was held to grow, the ferns proved to 
be Hard shield ferns. At the third, one of 
the plants required further study and was 
identified as the hybrid Polystichum x bick-
nellii, the second find in the Netherlands. 
Elsewhere only a single specimen was vali-
dated, although there may be one or two in 
a well-known fern ’hotspot’. This makes the 

two new populations by far the largest yet 
found in South Limburg. 
Brittle bladder fern now appears to grow 
at only four terrestrial sites in this part of 
the country, including the newly found 
plant. Historical records show that this spe-
cies was not uncommon in sunken roads a 
century ago. Then, as now, it also grows on 
damp walls, although now only rarely. An 
estimate is given of current numbers.  
Fortune’s holly fern is a recent neophyte in 
the Netherlands, observed at around 15 sites 
to date, mainly on walls. The new popula-
tion reported here is by far the largest of the 
four in South Limburg, where the species 
appears to show a preference for terrestrial 
sites.
Besides discussing the new finds, the article 
also considers the identification of some of 
the more problematical taxa. 
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De Cannerberg en de Sint-Pietersberg ten zuiden van Maas-

tricht bestaan beide uit Maastrichts Krijt (kalksteen) met 

een bovenste deklaag van grind en löss. De oostelijke hellin-

gen van deze heuvels zijn deels steil en bebost, er dagzoomt 

kalksteen en ze lopen af naar het Jekerdal of het Maasdal. 

De landslakkenfauna van de Sint-Pietersberg is uitgebreid 

beschreven (Lever et al., 2009; De Groot et al., 2010), maar aan 

die van de Cannerberg is nooit een aparte publicatie gewijd. 

De landslakkenfauna van de Cannerberg is om deze reden 

in 2011 geïnventariseerd. Op grond van de overeenkomst 

tussen de hellingbossen op beide heuvels zijn er geen grote 

verschillen in de landslakkenfauna te verwachten. Tegen 

die gedachte in werden er echter opmerkelijke verschillen 

gevonden in soortenrijkdom en -samenstelling.

De huisjesslakkenfauna van de Cannerberg kwam terloops aan 
bod toen in 2001 op de Cannerberg en de Sint-Pietersberg werd 
gezocht naar de verloren gewaande Tandloze korfslak (Columella 
edentula). Bij dat onderzoek werden op de Cannerberg 23 soorten 
huisjesslakken aangetroffen. Dat aantal soorten is opvallend klei-
ner dan de 41 soorten die in hetzelfde onderzoek op de Sint-Pie-
tersberg werden gevonden (majoor & lever, 2003). De slakkenfau-
na van de Sint-Pietersberg in zijn totaliteit is nog rijker: er komen 
meer dan 50 soorten voor (lever et al., 2009; de groot et al., 2010). 
Die uitkomst is waarschijnlijk deels te verklaren door het verschil 
in grootte van beide heuvels en door de aanwezigheid van kalk-
grasland dat wel op de Sint-Pietersberg, maar niet op de Canner-
berg voorkomt. Sommige slakken stellen hoge eisen aan hun ha-
bitat: er zijn bijvoorbeeld soorten die vrijwel uitsluitend in loof-
bossen op kalkrijke grond voorkomen terwijl andere in hoge mate 
aan kalk(rijke) graslanden gebonden zijn (de groot et al., 2010). De 
verwachting was dat de slakkenfauna van het Cannerbos identiek 
zou zijn aan die van het bos op de oosthelling van de Sint-Pieters-
berg, zoals het Nederlandse deel van het bos van Caestert. Het on-
derzoek waarover in 2003 gerapporteerd werd had slechts betrek-
king op drie locaties op de Cannerberg, te weinig om conclusies te 
verbinden aan de gehele slakkenfauna van die heuvel. Daarom is 
voor het hier gepresenteerde onderzoek een groter aantal locaties 
bemonsterd.

oude gegevens

In oude gegevensbestanden kunnen soms vondsten van slakken of 
slakkenhuizen op bepaalde locaties worden teruggevonden. In die 
gegevensbestanden is gezocht naar vondsten van de Cannerberg 
en het Cannerbos.
De oudste, betrouwbare gegevens over vondsten van slakken in 
Nederland zijn vanaf 1915 in een kaartsysteem vastgelegd door 
het ‘Molluskencomité’ (de Bruyne et al., 2003). Deze gegevens zijn 
door het Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM) en de Stich-
ting anemoon geïntegreerd in het databestand van de European In-
vertebrate Survey (EIS). Zoeken in dat databestand op uurhokken 
met de Amersfoort coördinaten 174-314 en 174-315 en met de zoek-
termen *canne* en *kanne* leverde (na verwijdering van vondsten 
langs de Jeker en uit België) 45 records op uit 1915-1995 die betrek-
king hebben op 21 soorten.
In het kader van onderzoek naar de slakkenfauna van de Sint-Pieters-
berg in de vijftiger jaren van de vorige eeuw (van regteren altena, 1958) 
is ook op de Cannerberg verzameld; de gegevens daarvan zijn op-
genomen in het EIS bestand. De toen gevonden exemplaren van de 
Tandloze korfslak zijn in de zestiger jaren nader onderzocht door Hen-
ric Waldén, de ontdekker van de Ruwe korfslak (Columella aspera). En-
kele Tandloze korfslakken van de Cannerberg werden toen gedeter-
mineerd als Ruwe korfslakken, wat in het boek ‘De landslakken van 
Nederland’ tot een expliciete vermelding van de Cannerberg als vind-
plaats van beide soorten korfslakken leidde (gittenBerger et al., 1984).
C.M. Neckheim en de Mollusken Studiegroep Limburg (MSL) heb-
ben ons gegevens ter beschikking gesteld van hun inventarisaties 
van landslakken op de Cannerberg uit 1990 respectievelijk uit de pe-
riode 2000-2012. Het aantal waargenomen soorten landslakken be-
droeg 15 en 34. Waar nodig is in dit artikel uit de hierboven vermelde 
bronnen geput.

Methoden

Het materiaal werd verzameld op 8 oktober (locaties 1-6) en 9 okto-
ber 2011 (locaties 7-10). De onderzochte plaatsen zijn beknopt gety-
peerd in tabel 1 en aangegeven in figuur 1.
In overeenstemming met eerder onderzoek op de Sint-Pietersberg 
werden op iedere locatie door de vier auteurs gedurende een kwar-
tier op het oog slakkenhuisjes en naaktslakken verzameld [figuur 
2]. Naaktslakken werden gefixeerd in 70% alcohol en (indien niet te 
jong) op grond van de anatomie van de geslachtsorganen gedetermi-
neerd door W. Maassen. Op iedere locatie werden twee monsters van 
ongeveer een liter van het bodemoppervlak en strooisel genomen. 
In het kader van een hernieuwde poging de Tandloze korfslak terug te 
vinden op de Cannerberg werden door de eerste auteur tussen 2004 
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Op grond van die gegevens is de Gevlekte akkerslak (Deroceras re-
ticulatum) in aanvulling op onze gegevens opgenomen in tabel 2.
Van de 21 soorten van de Cannerberg die in het EIS bestand voor-
komen zijn er bij deze inventarisatie 18 teruggevonden. Twee soor-
ten huisjesslakken die bij deze inventarisatie niet zijn vastge-
steld, zijn de Tandloze korfslak (die al eerder werd besproken) en 
de Kleine korfslak (Vertigo pusilla) die in 1949 en 1950 op de Can-
nerberg werd aangetroffen. Deze laatstgenoemde soort werd in 
1950 ook van het Slavantebos op de Sint-Pietersberg gemeld, maar 
werd ook daar niet meer teruggevonden. In het EIS bestand wordt 
verder een vondst van de Bruine wegslak (Arion subfuscus) van de 
Cannerberg vermeld, maar bij herbestudering van het in Naturalis 
aanwezige alcoholpreparaat door Van Regteren Altena bleek deze 
determinatie onjuist.

verschillen in het cannerbos

In het Cannerbos blijkt duidelijk de invloed van het bodemtype op 
de huisjesslakkenfauna. Op het zuidwestelijke plateau bestaat de 

en 2010 op zeven additionele plekken 
bodemmonsters van ongeveer een li-
ter verzameld (locaties A-G; figuur 1). 
Alle bodemmonsters werden onder de 
lopende kraan uitgespoeld op zeven 
met maaswijdten van 2,0 en 0,3 mm. 
Uit de residuen werden alle slakken-
huisjes verzameld. Alle slakkenhuisjes 
werden op naam gebracht aan de hand 
van gittenBerger et al. (1984). Weten-
schappelijke namen zijn geciteerd con-
form clecom (clecom project, 2008); de 
Nederlandse namen zijn overgenomen 
uit de Bruyne et al. (1994).
Temperatuur en absolute vochtigheid 
werden geregistreerd met een een-
voudig digitaal meetapparaatje (Hu-
ger). De metingen van deze parame-
ters op de Sint-Pietersberg en de Can-
nerberg werden op vaste locaties verricht, met een tijdverschil van 
ten hoogste een uur.  Bij elke meting werd de meter op 3 cm boven de 
grond gehouden en na 15 minuten adaptatie afgelezen. Op de Sint-
Pietersberg lag de meetlocatie in het Nederlandse deel van het bos 
van Caestert (tussen de ENCI en de grens met België) op circa 15 m 
boven de Lage Kanaaldijk, op de plek waar de  kalksteen net aan de 
oppervlakte komt. In het Cannerbos was het meetpunt op locatie 6, 
op circa 15 m boven de Cannerweg waar in dat deel van de Canner-
berg eveneens de dagzomende kalksteen begint.

de slakkenfauna van de cannerberg

Op de Cannerberg werden bij deze inventarisatie 39 soorten slak-
ken aangetroffen, 33 soorten huisjesslakken en zes soorten naakt-
slakken [tabel 2]. Voor wat betreft de huisjesslakken moet daar mo-
gelijk de Struikslak (Fruticicola fruticum) aan worden toegevoegd 
omdat die zowel in 2000 als in 2008 door Stef Keulen op de Can-
nerberg werd gevonden (gegevens MSL). Dat brengt het totaal aan-
tal soorten slakken op 40. De in oktober 2011 verzamelde naaktslak-
ken bleken te jong om anatomisch te kunnen 
determineren. Daarom zijn in september en 
oktober 2012 alsnog volwassen exemplaren 
verzameld. Drie soorten konden door middel 
van anatomisch onderzoek van de geslachts-
organen met zekerheid op naam worden ge-
bracht. Door de MSL zijn in 2005 en 2012 totaal 
vijf soorten naaktslakken uit het Cannerbos 
gemeld die op het oog zijn gedetermineerd. 

Loc.
nr.

Amersfoort
coördinaten

Omschrijving

1 174.585-314.985 Berm Vallenbergsweg ten noorden van het Cannerbos met braam (Rubus spec.), 
Grote brandnetel (Urtica dioica) en Klimop (Hedera helix) onder Es (Fraxinus excel-
sior), esdoorn (Acer spec.) en populier (Populus spec.)

2 174.584-315.146 Hoge, grazige berm van de Vallenbergsweg met witbol (Holcus spec.), braam en 
Duizendblad (Achillea millefolium) onder Es, Zomereik (Quercus robur) en popu-
lier

3 174.498-315.032 Kop van een grazig droogdal; witbol, braam en brandnetel onder populier
4 174.322-314.667 Pad langs de zuidrand van het Millenniumbos. Houtstapel, weegbree (Plantago 

spec.) en braam onder Es, Hazelaar (Corylus avellana) en Rode kornoelje (Cornus 
sanguinea)

5 174.569-314.885 Vochtige kom aan de noordkant van het Cannerbos; brandnetel en Boompjesmos 
(Climacium dendroides) onder Es, esdoorn en Gewone vlier (Sambucus nigra)

6 174.548-314.929 Tussen dagzomende kalksteenrotsen aan de noordkant van het Cannerbos. 
Klimop en Robertskruid (Geranium robertianum) onder Beuk (Fagus sylvatica) en 
esdoorn

7 174.560-314.685 Bij kale kalksteenwanden langs de Von Dopfflaan, de weg naar kasteel 
Neercanne. Zevenblad (Aegopodium podagraria) en Klimop onder Beuk, linde 
(Tilia spec.) en Hazelaar

8 174.669-314.516 Aan de voet van een opengekapte helling. Klimop, brandnetel en Look-zonder-
look (Alliaria petiolata) onder Es, esdoorn, meidoorn (Crataegus spec.) en Hazelaar

9 174.654-314.210 Aan weerszijden van een holle weg door de kalksteen. Klimop en braam onder 
linde en Hazelaar

10 174.672-314.177 Deels open kalksteenhelling op de uiterste zuid-westpunt van het Cannerbos in 
België. Klimop onder Haagbeuk (Carpinus betulus) en meidoorn

Tabel 1
Beschrijving van de onderzochte locaties

FIGUUR 1
Het onderzochte deel van de Cannerberg. 1-10: de in 
2011 bemonsterde locaties; A-G: vóór 2011 bemon-
sterde locaties.
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phii toch meer typisch voor het Maas-, line-
olata voor het Geuldal” (van regteren alte-
na & jansen, 1932). De recente vondsten van 
de Geribde clausilia op de Cannerberg en de 
vondst door de eerste auteur van één exem-
plaar in 2012 in het bos van Caestert op de 
Sint-Pietersberg zwakken die geografische 
scheiding verder af.
De tweede verrassing was de vondst van 
een aantal (zij het oude) huisjes van de (Ge-
wone) Tuinslak (Cepaea nemoralis) op loca-
tie 7, langs de Von Dopfflaan (de oprijlaan 
naar kasteel Neercanne) [figuren 4 en 5]. 
Van deze soort werd in de vijftiger jaren van 
de vorige eeuw voor het laatst een exem-

plaar op de Sint-Pietersberg gevonden (van regteren altena, 1958). 
Het is opmerkelijk dat de Tuinslak mogelijk nog wel op de Canner-
berg voorkomt. In dat verband is het vermeldenswaard dat de Tuin-
slak op het Belgisch deel van de Sint-Pietersberg ten zuiden van het 
Albertkanaal leeft (Warmoes, 1987). Aan de oostkant van de Maas is 
de Tuinslak algemeen in de Eijsder Beemden (gegevens MSL).
De derde verrassing op de Cannerberg betrof de Look-glansslak 
(Oxychilus alliarius). Deze slak is in de vorige eeuw maar zeer inci-
denteel in Zuid-Limburg gevonden, maar sinds 2010 is ze er door de 
MSL in drie uurhokken aangetroffen. In het licht van de eerdere uit-
breiding van deze soort in Noord- en Midden-Limburg is veronder-
steld dat de recente vondsten in Zuid-Limburg voorboden zijn van 
verdere gebiedsuitbreiding in het zuiden van de provincie (keulen & 
majoor, 2012).
De vierde surprise was het Duintolletje (Paralaoma servilis) [figuur 
6]. De Nederlandse naam van deze soort verwijst naar de eerste 
vondst in Nederland in 2001 bij het Oostvoornse Meer (WallBrink 
et al., 2001). Sindsdien lijkt de soort zich snel in Nederland uit te 
breiden; in Limburg is hij door de MSL inmiddels in zeven uurhok-
ken verspreid door de provincie aangetroffen (neckHeim & majoor, 
2013). De vondst bij het in 2000 aangelegde Millenniumbos sug-
gereert dat deze soort ter plaatse met de daar aangeplante bomen 

is ingevoerd.
Tegenover de vier soorten landslakken die 
wel op de Cannerberg, maar niet op de Sint-
Pietersberg voorkomen staan 19 soorten die 
alleen op de Sint-Pietersberg zijn gevonden. 
Voor sommige van die soorten is het ontbre-
ken op de Cannerberg nog niet met zeker-
heid vastgesteld. Er is op de Cannerberg on-
voldoende systematisch naar naaktslakken 
gezocht om een betrouwbare uitspraak over 

bovenste laag uit löss en grind; tussen deze laag en de kalksteen 
bevindt zich nog een laag zand uit de Formatie van Tongeren. Op 
deze bodem werden per locatie (A-E) maar zes tot negen soorten 
huisjesslakken aangetroffen. Waar kalksteen dichter bij de opper-
vlakte komt, zoals langs de oostelijke helling en op de noordpunt 
van het bos, neemt het aantal soorten huisjesslakken duidelijk toe 
(16-27 soorten; figuur 3).

verschillen met de sint-pietersberg

Op de Cannerberg werden vier soorten slakken (alle vier huisjes-
slakken) gevonden die niet van de Sint-Pietersberg bekend zijn. An-
derzijds werden op de Sint-Pietersberg 19 soorten slakken (13 huis-
jesslakken en zes naaktslakken) gevonden die niet op de Canner-
berg zijn aangetroffen [tabel 2]. 
Als eerste soort die alleen op de Cannerberg is aangetroffen moet 
de Geribde clausilia (Macrogastra attenuata lineolata) worden ge-
noemd. Op de Sint-Pietersberg hebben de auteurs in 2006 en 2007 
uitsluitend de Gekielde clausilia (Macrogastra rolphii) aangetroffen 
(lever et al., 2009). Over deze soorten is in het verleden opgemerkt: 
“Hoewel beide soorten in het Maas- en Geuldal gevonden zijn, is rol-

FIGUUR 3
Aantallen soorten huisjesslakken aangetroffen op 
alle bemonsterde locaties.

FIGUUR 2
Bemonstering van locatie 3, vindplaats van onder 
andere de Look-glansslak (Oxychilus alliarius) 
(foto: Jelle Lever).
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam St.-Pieters-
berg

Canner-
berg

Locaties Cannerberg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geruite rondmondhoren Pomatias elegans + + + + +
Slanke dwergslak Carychium tridentatum + + + + + + + +
(Gewone) Barnsteenslak Succinea putris + + +
Langwerpige barnsteenslak Succinea oblonga +?
Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica + + + + + + + + + + + +
Slanke agaathoren Cochlicopa lubricella + + + + + + + +
Genaveld tonnetje Lauria cylindracea +
(Gewone) Vaatjesslak Sphyradium doliolum + + + + + +
Geribde jachthorenslak Vallonia costata + + + + + + + + + + +
Fraaie jachthorenslak Vallonia pulchella +
Scheve jachthorenslak Vallonia excentrica + + + + + + + + + + + +
Stekelslak Acanthinula aculeata + + + + + + + + + + +
Mostonnetje Pupilla muscorum + + + + + + + + +
Tandloze korfslak Columella edentula +
Cylindrische korfslak Truncatellina cylindrica + + + + + + +
Dwerg-korfslak Vertigo pygmaea + + + + + + +
Donkere torenslak Merdigera obscura + + + + + + + + +
(Gewone) Blindslak Cecilioides acicula + + + + + + + + + +
Gladde clausilia Cochlodina laminata + + + +
Gekielde clausilia Macrogastra rolphii +
Geribde clausilia Macrogastra attenuata lineolata + +&

Kleine clausilia Clausilia rugosa parvula +
Vale clausilia Clausilia bidentata + + + + + + + + +
Grote clausilia Alinda biplicata +
(Gewoon) Dwergpuntje Punctum pygmaeum + + + + + + + + + +
Duintolletje Paralaoma servilis + +
(Gewoon) Aardschijfje Lucilla scintilla +
Boerenknoopje Discus rotundatus + + + + + + + + +
Kleine kristalslak Vitrea contracta + + + + + + +
Donkere glimslak Zonitoides nitidus + + +
Kelder-glansslak Oxychilus cellarius + + + + + + + + + +
Grote glansslak Oxychilus draparnaudi + + + + + + + +
Look-glansslak Oxychilus alliarius + + +
Kleine blinkslak Aegopinella pura + + + + + + + + +
Bruine blinkslak Aegopinella nitidula + + + + + + + + + + +
Ammonshorentje Nesovitrea hammonis +
Slanke kielnaaktslak Tandonia budapestensis +
Doorschijnende glasslak Vitrina pellucida + + + + + + + + + + + +
Grote glasslak Phenacolimax major +
(Gewone) Wormnaaktslak Boettgerilla pallens +
Grote aardslak Limax maximus + + +
Bos-aardslak Lehmannia marginata +
Zuidelijke akkerslak Deroceras panormitanum + +* +&

Gevlekte akkerslak Deroceras reticulatum + + +&

(Gewone) Wegslak Arion rufus +# +# +&

Grauwe wegslak Arion circumscriptus +
Bos-wegslak Arion silvaticus + +* +&

Zwarte wegslak Arion hortensis +
Donkere wegslak Arion distinctus + +* +&

Egel-wegslak Arion intermedius +
(Gewone) Struikslak Fruticicola fruticum + (+) (+)
Opgerolde tandslak Helicodonta obvoluta +
Haarslak Trochulus hispidus + + + + + + + + + + + +
Heideslak Helicella itala + + + + + + + + + +
Geribde grasslak Candidula intersecta +
Bos-loofslak Monachoides incarnatus +
(Gewone) Tuinslak Cepaea nemoralis + +
Witgerande tuinslak Cepaea hortensis + + + + + + + + + + + +
Wijngaardslak Helix pomatia + + + + + + + + + + +
Totaal 55 40 21 21 13 11 24 27 27 20 21 24

Tabel 2
Slakken aangetroffen op de Cannerberg (2010/2011) en de Sint-Pietersberg (2005/2006, 2008)
?: Determinatie niet zeker; (+): Vondsten S. Keulen, niet herbevestigd; +&: Elders langs de Von Dopfflaan; *: Determinatie anatomisch bevestigd; # Verwisseling 
mogelijk met de Spaanse wegslak, Arion lusitanicus (SoeS & De Winter, 2012).
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Noch bij deze inventarisatie, noch in de be-
monsteringen op de locaties A-G werd de 
Tandloze of de Ruwe korfslak teruggevon-
den. De laatste ons bekende waarneming 
van de Cannerberg betreft een oud huis-
je van de Tandloze korfslak dat in 1975 werd 
gevonden door C.M. Neckheim. De Tandloze 
korfslak werd op de Sint-Pietersberg in 2008 
teruggevonden door A. Boesveld; het bio-
toop aldaar is later uitgebreid geanalyseerd 
om de kans op terugvinden van deze soort op 
de Cannerberg te vergroten (majoor, 2012).

verklaring voor de verschillen?

Zowel het kleinere aantal slakkensoorten dat in vergelijking met 
de Sint-Pietersberg op de Cannerberg is aangetroffen, als het aan-
tal verrassende verschillen dat hierboven is beschreven, maken het 
interessant om na te gaan of er voor beide constateringen verkla-
ringen kunnen worden gevonden. Ten eerste is het op slakken on-
derzochte gebied op de Sint-Pietersberg veel groter dan dat op de 
Cannerberg. Bovendien liggen er op de Sint-Pietersberg kalkgras-
landen, die op de Cannerberg ontbreken. De verschillen in de huis-
jesslakkenfauna blijven echter ook bestaan als de vergelijking be-
perkt wordt tot het Cannerbos en het bos van Caestert. Beide zijn op 
het oosten geëxponeerde loofbossen op kalkrijke hellingen langs ri-
vierdalen. Alleen in het Cannerbos werden Geribde clausilia en (Ge-
wone) Tuinslak gevonden; alleen in het bos van Caestert: Gekielde 
clausilia, Grote clausilia (Alinda biplicata), Ammonshorentje (Neso-
vitrea hammonis), Grote glasslak (Phenacolimax major), Opgerolde 
tandslak (Helicodonta obvoluta) en Bos-loofslak.

De verschillen in de huisjesslakkenfauna 
tussen beide bossen zouden kunnen be-
rusten op lokale verschillen die voor het 
biotoop van slakken van belang zijn. Facto-
ren die daarin een rol spelen zijn vochtig-
heid, begroeiing, kalkgehalte, zuurgraad 
(pH) en structuur van de bodem (Boycott, 
1934).
Allereerst hebben we ons afgevraagd of de 
luchtvochtigheid in de genoemde bossen 
sterk verschilt. Tussen half mei en half au-
gustus 2012 zijn 15 gepaarde metingen van 
temperatuur en vochtigheid in het Canner-
bos en het bos van Caestert uitgevoerd. De 
gemiddelde temperatuur in het Canner-

de afwezigheid van de zes aldaar gemiste soorten naaktslakken te 
kunnen doen. Het voorkomen van de Slanke barnsteenslak (Succi-
nea oblonga) op de Sint-Pietersberg berust op een onzekere deter-
minatie van een juveniel exemplaar en deze soort moet daarom 
verder buiten beschouwing blijven. Van de resterende twaalf soor-
ten huisjesslakken ligt het voor de hand te veronderstellen dat zij 
zeer specifieke eisen stellen aan hun habitat en dat kennelijk op be-
paalde plaatsen op de Sint-Pietersberg wel, maar op de Cannerberg 
niet aan die eisen kan worden voldaan. Er is één huisjesslak waar-
van het ontbreken op de Cannerberg wel zeer opmerkelijk is. Het 
betreft de Bos-loofslak (Monachoides incarnatus) die algemeen is 
op de Sint-Pietersberg en die in Zuid- en Midden-Limburg in het ka-
der van het lopende atlasproject door de MSL in 34 uurhokken in 
biotopen met struiken of bos is aangetroffen [figuur 7]. Dat het hier 
geen recente verdwijning uit de slakkenfauna van de Cannerberg 
betreft blijkt uit de EIS gegevens die teruggaan tot 1915: ook daarin 
wordt geen enkele vondst van de Bos-loofslak van de Cannerberg 
gemeld.

FIGUUR 4
(Gewone) Tuinslak (Cepaea nemoralis). Breedte 
circa 2 cm (foto: Stef Keulen).

FIGUUR 5
Locatie 7, langs de Von Dopfflaan, vindplaats 
van onder andere de (Gewone) Tuinslak (Cepaea 
nemoralis) (foto: Arjen de Groot).
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de bouw van hun huisjes) van het hoge kalkgehalte van de bodem. 
Door dit hoge kalkgehalte mag worden aangenomen dat de pH 
van de bodem ter plekke neutraal of hoger is.
De verklaring kan ook gezocht worden in de samenstelling en 
structuur van de bodem. Behalve het kalkgehalte is de structuur 
van de ondergrond voor sommige soorten van belang omdat zij 
zich bij droogte of kou in de bodem ingraven. Bovendien leggen 
sommige soorten hun eieren in de grond die daarvoor ‘doordring-
baar’ moet zijn. Op de Cannerberg is de invloed van de samenstel-
ling van de ondergrond op de huisjesslakkenfauna goed te zien. In 
het zuidwestelijke kwadrant op de top van de heuvel bestaat de 
deklaag uit leem of löss met grind; op die bodem worden per lo-
catie maar zes tot negen soorten huisjesslakken aangetroffen [fi-
guur 3]. Op de oostelijke helft en onderaan de Cannerberg komt 
kalksteen aan de oppervlakte. Daar neemt het aantal soorten 
huisjesslakken per locatie toe tot 15-27. Aan de voet van de Sint-Pie-
tersberg bij Caestert is de ondergrond een rul mengsel van leem of 
löss, kalksteendeeltjes en humus. Mogelijk is zelfs op de plaatsen 
waar op de Cannerberg de meeste soorten huisjesslakken wor-
den aangetroffen de samenstelling en/of structuur van de bodem 

bos was 19,3±2,6 oC, in het bos van Caestert 
20,0±3,0 oC. De gemiddelde vochtigheid in 
het Cannerbos bedroeg  53,7±12,2 %, in het 
bos van Caestert 55,0±10,8 %. Op de beme-
ten locaties zijn dus geen significante ver-
schillen in vochtigheid en temperatuur tus-
sen beide hellingen aangetoond.
Al eerder hadden wij ons verdiept in de 
mogelijke effecten van verdroging van zo-
wel de Sint-Pietersberg als de Cannerberg 
op de landslakkenfauna (lever & majoor 
1987; majoor & lever 2003, 2004). De voch-
tigheid op de Sint-Pietersberg is vrijwel ze-
ker afgenomen ten gevolge van de uithol-
ling voor de kalksteenwinning; het Jekerdal is droger geworden na 
het wegvallen van stuwing van de Jeker door watermolens. Bei-
de heuvels hebben bovendien te lijden van de doorsnijding door 
het Albertkanaal en het wegpompen van water uit de ENCI-groe-
ve (de mars & vermulst, 2003; majoor & lever, 2004). Er zou een re-
latie kunnen zijn tussen ‘verdroging’ van de Cannerberg en de ver-
dwijning van Kleine korfslak, Tandloze korfslak en Ruwe korfslak 
van die heuvel.
Verschillen in de samenstelling van de bossen zouden een verkla-
ring kunnen leveren voor de verschillen tussen de slakkenfauna’s. 
In naald- en eikenbossen is er vaak een zure ondergrond die door 
huisjesslakken slecht wordt verdragen. Hoewel er in het Canner-
bos nog imposante eiken resteren uit het ‘sterrenbos’ dat bij kasteel 
Neercanne hoorde is die boomsoort niet dusdanig dominant dat zij 
overal in het bos een doorslaggevend effect op de zuurgraad van de 
bodem kan hebben, temeer daar de kalkrijke bodem zuur efficiënt 
zal neutraliseren.
Een andere verklaring zou gezocht kunnen worden in verschillen 
tussen de dagzomende kalksteen in het Cannerbos en het bos van 
Caestert. In het Cannerbos zijn het vooral de Kalksteen van Nek-
um en die van Meerssen die zijn blootge-
legd of dagzomen, aan de voet van het bos 
van Caestert is de Kalksteen van Lanaye 
ontsloten. Deze typen kalksteen onder-
scheiden zich vooral op grond van hun lig-
ging en structuur, niet op grond van hun 
chemische samenstelling (felder & BoscH, 
2000). Het is daarom niet aannemelijk 
dat slakken minder goed zouden gedijen 
op een bepaald type kalksteen. Slakken le-
ven immers zelden rechtstreeks op dit sub-
straat, maar profiteren (bijvoorbeeld voor 

FIGUUR 6
Duintolletje (Paralaoma servilis). Breedte circa 
2 mm (foto: Stef Keulen).

FIGUUR 7
Bos-loofslak (Monachoides incarnatus). Breedte 
circa 13 mm. Een soort die niet op de Cannerberg, 
maar wel op de Sint-Pietersberg voorkomt 
(foto: Stef Keulen).
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minder gunstig voor slakken dan die in het bos van Caestert op de 
Sint-Pietersberg, waar 32 soorten huisjesslakken zijn gevonden 
(lever et al., 2009).
De beide vergeleken bossen liggen hemelsbreed hooguit twee km 
van elkaar en ze bestaan al meer dan 50 jaar. De snelheid waarmee 
zich bijvoorbeeld in twaalf jaar in het heringerichte deel van de 
ENCI-groeve 18 soorten huisjesslakken vestigden (majoor & lever, 
1999) suggereert dat de beide bossen in deze tijdspanne vergelijk-
bare huisjesslakkenfauna’s hadden kunnen ontwikkelen. 
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat de verschillen 
tussen de samenstelling van de slakkenfauna in de bossen op de 
Cannerberg en de St. Pietersberg toegeschreven moeten worden 
aan een aantal nog onvoldoende bekende factoren. Daarnaast zal 
toeval, bijvoorbeeld met betrekking tot de introductie van soorten, 
ongetwijfeld ook een rol gespeeld hebben.

Summary

THE MALACOFAUNA OF THE CANNERBERG 
HILL 
And a comparison to that of the Sint-
Pietersberg hill

Cannerberg and Sint-Pietersberg are two 
calcareous hills just south of the city of 
Maastricht. The hills are situated about 
two km apart, only separated by the val-
ley of the small river Jeker. Whereas the 
malacofauna of Sint-Pietersberg hill is 
well-documented, that of the Cannerberg 
has never been described. Although the 
similarity of the deciduous woods on the 
eastern slopes of both hills would suggest 
similar malacofaunas, some striking differ-
ences were found. The Cannerberg survey 
yielded 34 species of snails and 6 species of 
slugs, less than the over 50 mollusc species 
known from Sint-Pietersberg. Four of the 
snail species recorded on Cannerberg do 
not occur on Sint-Pietersberg; conversely, 
Sint-Pietersberg hosts 19 mollusc species 
that were not encountered on Cannerberg. 
Several biotope parameters, particularly in 
the woods on both hills, were reviewed to 
find an explanation for the differences in 
the malacofaunas. Temperature and humid-
ity measurements in the two woods yielded 
no significant differences. Degree of desic-
cation, species composition of the woods, 
acidity, types of chalkstone and structure of 
the soil were also considered. However, we 
can only conclude that the differences in the 
malacofaunas must be ascribed to multiple 
factors, the importance of some of which is 
unknown. In addition, chance, for example 
with respect to the introduction of new spe-
cies, has certainly also been involved.

Literatuur

� BOYCOTT, A.E., 1934. The habitats of land mol-
lusca in Britain. Journal of Ecology 22(1): 1-38.
� BRUYNE, R.H. DE, R.A. BANK, J.P.H.M. ADEMA & F.A. 
PERK, 1994. Nederlandse naamlijst van de week-
dieren (Mollusca) van Nederland en België. Back-
huys, Oegstgeest.
� BRUYNE, R.H. DE, H. WALLBRINK & A. GMELIG MEYLING, 
2003. Bedreigde en verdwenen land- en zoetwa-
terslakken in Nederland (Mollusca). European 
Invertebrate Survey - Nederland, Heemstede & 
Stichting ANEMOON, Leiden.
� CLECOM Project, 2008. Checklist of species 
group taxa of continental Mollusca living in the 
Netherlands (CLECOM section I) updated 17-08-
2008, 06-02-2013. www.spirula.nl/malacologie/
clecomnl.pdf.
� FELDER, W.M. & P.W. BOSCH, 2000. Krijt van Zuid-
Limburg. Geologie van Nederland, deel 5. Neder-
lands Instituut voor Toegepaste Geowetenschap-
pen TNO, Delft/Utrecht.
� GITTENBERGER, E., W. BACKHUYS & TH.E. RIPKEN, 1984. 
De landslakken van Nederland. Uitgeverij Konink-
lijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
(KNNV), Utrecht.
� GROOT, A. DE, J. LEVER, B. LEVER & G. MAJOOR, 2010. 
De slakkenfauna van de Sint-Pietersberg. Deel 2. 
Gunstige ontwikkeling in een roerig milieu. Na-
tuurhistorisch Maandblad 99(4): 67-75.
� KEULEN, S. & G. MAJOOR, 2012. De Look-glansslak, 
Oxychilus alliarius (J.S. Miller, 1822) verovert Zuid-
Limburg. Spirula 386: 76-78.
� LEVER  A.J. & G.D. MAJOOR, 1987. De huisjesslak-
ken-fauna van de Sint Pietersberg bij Maastricht. 
Natuurhistorisch Maandblad 76(10): 190-200.
� LEVER, J., A. DE GROOT, B. LEVER & G. MAJOOR, 2009. 
De slakkenfauna van de Sint-Pietersberg. Deel 1. 
Een herinventarisatie. Natuurhistorisch Maand-
blad 98(11): 215-221.

� MAJOOR, G.D. & A.J. LEVER, 1999. Succession in 
the snail fauna of a rehabilitated limestone quar-
ry near Maastricht, The Netherlands. Basteria 
63(1-3): 83-88.
� MAJOOR, G.D. & A.J. LEVER, 2003. De Tandloze 
korfslak op de Sint-Pietersberg en Cannerberg bij 
Maastricht. Natuurhistorisch Maandblad 92(4): 
71-75.
� MAJOOR, G.D. & A.J. LEVER, 2004. Afname van 
de Tandloze korfslak (Columella edentula) op de 
Sint-Pietersberg en Cannerberg bij Maastricht: 
het gevolg van de aanleg van het Albertkanaal? 
Spirula 336: 9-11.
� MAJOOR, G.D., 2012. Twee habitats van de Tand-
loze korfslak Columella edentula (Draparnaud, 
1805) in Limburg. Spirula 384: 13-17.
� MARS, H. DE & H. VERMULST, 2005. Een eeuw ver-
droging in het Jekerdal. De betekenis van water-
molens voor een nat beekdallandschap. Natuur-
historisch Maandblad 91(11): 227-231.
� NECKHEIM, T. & G. MAJOOR, 2013. De verspreiding 
van het Duintolletje Paralaoma servilis (Shuttle-
worth, 1852) in Nederland. Spirula 390: 11-12.
� REGTEREN ALTENA, C.O. VAN & A.J. JANSEN, 1932. De 
landslakken van de provincie Limburg. Natuur-
historisch Maandblad 21(8): 107-108.
� REGTEREN ALTENA, C.O. VAN, 1958. De landslak-
ken van de Sint-Pietersberg. Natuurhistorisch 
Maandblad 47(7-8): 86-98.
� SOES, D.M. & A.J. DE WINTER, 2012. Risicoanalyse 
van de Spaanse wegslak Arion lusitanicus in Ne-
derland. Bureau Waardenburg bv., Culemborg.
� WALLBRINK, H., R.H. DE BRUYNE & J.C.A. EIKENBOOM, 
2001. Een nieuwe landslak voor Nederland: Para-
laoma servilis (Shuttleworth, 1852) (Gastropoda, 
Pulmonata, Endodontidae). Basteria 65(1-3): 89-
92.
� WARMOES, T., 1987. De landslakken van het Bel-
gische deel van de Sint-Pietersberg. Euglena 6(2): 
36-40.



natuurhistorisch maandblad 	 mei		2013   jaargang 102 | 5 99natuurhistorisch maandblad

De kade, in eigendom en beheer bij het Waterschap Peel en Maasval-
lei, krijgt een jaarlijkse graasbeurt met schapen, en de vegetatie van 
de paden wordt regelmatig mechanisch kort gehouden ten behoe-
ve van de toegankelijkheid voor wandelaars. In het verleden zijn een 
aantal keren stroken vrijgemaakt van hoge vegetatie om aanwonen-
den een ruimer uitzicht te bieden. In 2006 werd geconstateerd dat 
het groen zo weelderig was uitgelopen dat ingeval van hoogwater 
de vegetatie te veel opstuwing in de Maas zou veroorzaken (anony-
mus, 2007). Door Rijkswaterstaat is een plan opgesteld wat neerkomt 
op grootschalig kappen, uitdiepen en zelfs uitbreiden van het gebied 
(anonymus, 2008). De uitvoering van het plan is een aantal malen uit-
gesteld. In de tweede helft van 2011 is begonnen met het snoeien en 
kappen van de hoge vegetatie. Met de herinrichting van het gebied 
wordt gewacht tot het definitieve ontwerpplan gereed is.

methode van onderzoek

In de onderzoeksjaren is de Romeinenweerd verspreid over het sei-
zoen acht tot tien keer  bezocht met een tijdsduur van 2,5 -3 uur per 
bezoek. Ook in de tussenliggende jaren is het gebied geregeld, maar 
minder diepgaand onderzocht. Van alle aangetroffen soorten is het 
abundantiegetal genoteerd. Dit getal, variërend van 1 tot 5, geeft in 
klassen weer hoeveel exemplaren zijn aangetroffen: 1 = 1-5 exem-
plaren, 2 = 6-50 exemplaren, 3 = 51-500 exemplaren, 4 = 501-5000 
exemplaren en 5 = meer dan 5000 exemplaren.
Een aantal analyses uit de periode 1996-2000 (coolen, 2001) is ook 

De Romeinenweerd is een natuurgebied langs de Maas 

ten zuiden van Blerick. Het gebied is in 1995 ontstaan toen 

grote hoeveelheden grond werden onttrokken aan de uiter-

waarden ten behoeve van de aanleg van kaden en dijken. 

Dat was in de tijd van extreem hoge waterstanden van de 

Limburgse Maas. Gedurende een periode van vijf jaar heeft 

de auteur de ontwikkeling van de flora in dit gebied inten-

sief gevolgd, waarbij niet alleen de aanwezigheid, maar ook 

de abundantie van de plantensoorten werd geregistreerd. 

Hiermee werd een goed beeld verkregen van het succes-

sieproces gedurende de beginjaren (CooLen, 1998; 2001). In 

2005 en 2009 is het gebied opnieuw en op dezelfde wijze 

onderzocht. Dit levert informatie op over de successie op 

de langere termijn. Het totaal aantal soorten, de soorten-

samenstelling en de aantallen per aanwezige soort blijken 

een opmerkelijk verloop te vertonen.

de romeinenweerd

De Romeinenweerd heeft zich vanaf 
het begin ontwikkeld van een onaan-
trekkelijk kaal en omgewoeld terrein 
tot een populair dichtbebost wandel-
gebied. Het gebied omvat circa 11 ha, 
waarvan ongeveer 35% uit ondiepe 
plassen bestaat. De plassen worden 
permanent door kwelwater uit het bo-
venliggende Maasterras gevoed. In 
natte winters komt nagenoeg het he-
le gebied onder water te staan. Rijks-
waterstaat is eigenaar en Stichting het 
Limburgs Landschap beheerder van 
het terrein. Sinds 1998 wordt het ge-
bied begraasd met Gallowayrunderen. 

Ontwikkeling van flora en vegetatie in de Romeinenweerd 
op de langere termijn
Frans Coolen, La Fontainestraat 43, 5924AX  Venlo, email: f.coolen@xs4all.nl

FIGUUR 1
De Romeinenweerd bestaat momenteel gro-
tendeels uit (wilgen)bos en open water (foto: 
F. Coolen, 2009).
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Het totaal aantal soorten dat in de periode 
1996-2009 is aangetroffen bedraagt 414. Dit 
is  bijzonder hoog voor zo’n betrekkelijk kleine 
oppervlakte. Het maximum aantal gevonden 
soorten in enig jaar is niet hoger dan 289. Dit 
betekent dat de soortensamenstelling voort-
durend is gewijzigd. Dit is grotendeels toe te 
schrijven aan het successieproces.
Een beeld van de veranderende soortensa-
menstelling is verkregen door de ontwikke-
ling van de in het gebied aanwezige ecologi-
sche groepen te analyseren. In figuur 2 is de 
procentuele verdeling over de ecologische 
hoofdgroepen conform arnolds & van der 

maarel (1979) weergegeven voor de jaren 1996, 2000, 2005 en 2009. 
Bij deze verdeling is voor iedere soort uitgegaan van de abundan-
tie als maat voor diens aanwezigheid. Talrijk voorkomende soorten 
leggen hiermee een groter gewicht in de schaal dan soorten die spo-
radisch voorkomen.
Uit figuur 2 blijkt duidelijk dat de veranderingen in ecologische 
groepen het sterkst is in de periode 1996-2000. Vooral het aandeel 
planten van akkers en ruigten daalt dan sterk: de pioniersoorten 
maken plaats voor soorten met een langere vestigingspotentie. In 
die periode neemt het aandeel van vrijwel alle andere ecologische 
groepen toe. In de periode 2005-2009 zijn de veranderingen bedui-
dend minder groot. Het aandeel aan soorten van zomen/struwelen 
en van bossen lijkt nog gestaag toe te nemen, terwijl soorten uit wa-
ter- en oevervegetaties afnemen. Dit stemt overeen met de in het 
veld zichtbare voortdurend toenemende bosvorming en verlanding 
van kleine plassen, waardoor de karakteristieke oevervegetatie on-
der druk komt te staan.

Soortenrijkdom
Een andere indicatie voor de voortschrijdende successie is simpel-
weg het totaal aantal soorten dat in achtereenvolgende jaren is 
waargenomen. Dit aantal is weergegeven in figuur 3. Tevens toont 
figuur 3 het aantal soorten dat in alle jaren aanwezig was en de 
soorten die vanaf 1997 aanwezig waren. Het totaal aantal soorten 
in 1996, het eerste jaar, is het geringst, namelijk 188. Dat jaar zijn na-
genoeg alle planten uit kale bodem ontkiemd. Het aantal soorten 
in het tweede jaar is daarentegen het hoogst, namelijk 289. In het 
derde jaar en de daaropvolgende jaren (tot 2000) daalt het aan-
tal enigszins, maar blijft vervolgens redelijk constant op een hoog 
niveau van circa 270 soorten. Opmerkelijk is dat zelfs na 14 jaar de 
massale bedekking door bomen niet, of althans nog niet, heeft ge-
leid tot een afname van het aantal plantensoorten. Onder het dich-
te bladerdek bevindt zich nauwelijks vegetatie. De paden, de zomen, 
de kaden, de overgebleven ruigten en de strook langs de Maasoever 
zijn dus de belangrijkste groeiplaatsen voor het merendeel van de 
planten. In 1996 hebben zich 108 soorten (57%) gevestigd die daarna 
in alle jaren aanwezig zijn gebleven. In 1997 hebben zich 58 soorten 
blijvend gevestigd. In de jaren daarna is dat aantal teruggelopen tot 
minder dan tien per jaar. Veel ‘blijvers’ vestigden zich dus al in de be-

toegepast op de gegevens die verzameld zijn in 2005 en 2009. In 
2009 bestaat het gebied 14 jaar en is het grotendeels met (wilgen)
bos bedekt [figuur 1]. Het is dan ook te verwachten dat de successie 
al een heel eind gevorderd is. Een indicatie hiervoor kan gevonden 
worden door de samenstelling van de flora over de verschillende ja-
ren met elkaar te vergelijken.  

veranderingen in flora en vegetatie

Sinds het ontstaan van het gebied zijn als onderdeel van het suc-
cessieproces veel plantensoorten verschenen en weer verdwenen. 
Veel nieuwkomers hebben er zich al dan niet blijvend gevestigd. 
Voorbeelden van bijzondere soorten die tijdelijk aanwezig waren, 
zijn Rozetsteenkers (Arabis arenosa), Maasraket (Sisymbrium au-
striacum ssp. chrysanthum), Ruige lathyrus (Lathyrus hirsutus), Kale 
vrouwenmantel (Alchemilla glabra), Kleine leeuwenbek (Chaenor-
hinum minus), Sofiekruid (Descurainia sophia) en Dwergviltkruid (Fi-
lago minima). Andere soorten, waarvan diverse karakteristiek zijn 
voor het stroomdal van de Maas, hebben zich blijvend gevestigd: 
Kruisbladwalstro (Cruciata laevipes), Gewone veldsla (Valerianella 
locusta), Rode ogentroost (Odontites vernus), Springzaadveldkers 
(Cardamine impatiens), Wilde marjolein (Origanum vulgare), IJzer-
hard (Verbena officinalis), Gewone agrimonie (Agrimonia eupato-
ria), Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus), Gewone vogelmelk 
(Ornithogalum umbellatum), Graslathyrus (Lathyrus nissolia) en Oe-
verstekelnoot (Xanthium strumarium). Het aspect in de Romeinen-
weerd wordt momenteel vooral bepaald door tal van hoog opge-
groeide boomsoorten, waarvan de Grauwe wilg (Salix cinerea) het 
meest algemeen is.

Soortensamenstelling
De ontwikkeling van de flora van het gehele Maasdal van Eijsden 
tot Den Bosch vanaf 1994 is onderzocht door kurstjens et al. (2010) 
in het kader van het project Maas in Beeld. In dit onderzoek, dat zich 
toespitste op bijzondere soorten, zijn veel gebieden meegenomen 
waar, evenals in de Romeinenweerd ontgronding heeft plaatsge-
vonden. De flora van de Romeinenweerd lijkt overeen te komen met 
die van vergelijkbare gebieden.
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FIGUUR 2
Procentuele verdeling van de abundantie van aan-
wezige soorten  over ecologische hoofdgroepen in 
diverse jaren.
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dat de eindfase van de successie nog niet bereikt is. Er moet echter 
rekening worden gehouden met een aantal factoren waardoor al-
tijd wel fluctuaties zullen optreden in het aantal (waargenomen) 
soorten in achtereenvolgende jaren. Zo kunnen soorten zijn aange-
voerd, bijvoorbeeld door de wind of hoge waterstand, die zich niet 
kunnen handhaven omdat het milieu niet optimaal voor ze is. Een 
voorbeeld hiervan is Paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositi-
folium), een soort die alleen in 2005 is aangetroffen langs de kwel-
rijke kadehelling, maar onder invloed van schaduwwerking van de 
opgroeiende wilgen weer is verdwenen. Een andere factor is een 
waarnemingseffect. Soorten die in geringe aantallen voorkomen 
kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Om dit effect 
zo klein mogelijk te houden is in 2009 gericht gezocht naar soorten 
die in 2005 aanwezig waren door bekende vindplaatsen te bezoe-
ken. Dit waarnemingseffect is echter lastig te kwantificeren. De ge-
middelde abundantie van de 41 soorten die wel in 2005, maar niet 
in 2009 zijn waargenomen is slechts 1,90. Dit zijn dus veelal spora-
disch voorkomende soorten en het bevestigt dat het waarnemings-
effect van invloed kan zijn. 
Om een inschatting van de oorzaak van de fluctuatie in soortensa-
menstelling te maken, zijn de 41 soorten nader geanalyseerd. Het 
blijkt dat slechts het verdwijnen van een kwart van deze soorten 
met grote waarschijnlijkheid onderdeel is van het successieproces. 
Het zijn soorten waarvan de abundantie in achtereenvolgende ja-
ren structureel is afgenomen en/of het verdwijnen ervan kan wor-
den verwacht op grond van bedekking door de zich sterk ontwikke-
lende bosvegetatie. De andere driekwart van de verdwenen soorten 
is gedurende de onderzoekperiode onregelmatig en in geringe aan-
tallen aangetroffen. Zij zijn kennelijk geen factor in het successie-
proces, maar planten die zich onvoorspelbaar en tijdelijk in de Ro-

ginperiode. Het blijken niet alleen pioniersoorten te zijn die zich als 
eerste vestigen. Ook concurrentiebestendige soorten verschijnen al 
in het eerste jaar. Een voorbeeld hiervan is Grauwe wilg, waarvan al 
in 1996 massaal zaailingen ontkiemden (coolen, 1998). 
De ‘blijvers’ zijn dominanter in de vegetatie aanwezig dan de soor-
ten die niet in alle jaren zijn aangetroffen. Dit blijkt uit figuur 4, 
waarin het gemiddelde van de abundantiegetallen van beide cate-
gorieën is weergegeven. De gemiddelde abundantie van de ‘blijvers’ 
is aanzienlijk hoger dan die van de andere soorten. Omdat de abun-
dantiegetallen niet-lineair zijn gerelateerd aan het aantal waarge-
nomen planten, kan een klein verschil in abundantie al een groot 
verschil in plantenaantallen en/of bedekking met zich meebrengen. 

Successie
De vraag is nu in hoeverre het successieproces in 2009 gevorderd 
is. Het terreinbeheer is in de loop der jaren nauwelijks veranderd; 
mogelijk is inmiddels onder de huidige beheeromstandigheden de 
eindfase (climaxstadium) bereikt. Figuur 3 suggereert dat dit inder-
daad het geval is. Het verschil in aantal gevonden soorten tussen 
2005 en 2009 is klein, slechts zes, maar dit zegt nog niet alles omdat 
de onderliggende soortensamenstelling in principe nog sterk kan 
fluctueren. De successie kan pas als voltooid worden beschouwd 
wanneer er in achtereenvolgende jaren nauwelijks verschil meer in 
de soortensamenstelling is. Het kwantitatieve verloop in de soor-
tensamenstelling in de Romeinenweerd wordt zichtbaar gemaakt 
in figuur 5. Hierin is per inventarisatiejaar het aantal soorten opge-
nomen dat niet meer aanwezig is in 2009. Om een goed beeld te 
krijgen van het tijdsverloop zijn de jaren waarin niet is geïnventari-
seerd ook in de figuur opgenomen, uiteraard zonder weergave van 
het aantal soorten. De waarde in 2009 ligt per definitie op nul. Fi-
guur 5 toont dat na een piek in 1997 het aantal soorten dat niet in 
2009 aanwezig is geleidelijk afneemt: het successieproces is in vol-
le gang. Het aantal soorten dat in 2005 nog afwijkt van 2009 lijkt 
met 41 toch nog behoorlijk hoog. Bij een (hypothetische) lineaire af-
name tot 0 in 2009 (de situatie van de voltooide successie) zou dit 
aantal om en nabij de 25 moeten zijn. Deze figuur suggereert dus 
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FIGUUR 3
Aantal soorten dat per jaar is waargenomen. Let op de niet-lineariteit van de 
tijdschaal.

FIGUUR 4
Gemiddelde abundantie van soorten die ieder jaar zijn  aangetroffen (‘blij-
vers’) en van alle overige soorten

FIGUUR 5
Aantal soorten in enig jaar dat niet of niet meer in 2009 aanwezig is. De door-
getrokken lijn gaat uit van een complete successie in 2009.
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conclusie

De Romeinenweerd heeft vanaf het begin een ster-
ke ontwikkeling doorgemaakt. Van een terrein met 
kale bodem is het in anderhalf decennium veran-
derd in een gebied met een dichte bosvegetatie. 
Dit werd mogelijk omdat het begrazingsbeheer 
pas enkele jaren na het aanleggen van het gebied 
is begonnen (peters & kurstjens, 2008). Dat tijdig 
begrazingsbeheer van grote invloed is op het suc-
cessieproces wordt geïllustreerd door de ontwik-
keling van de vegetatiestructuur in de Blauwe Ka-
mer (langBroek et al., 2013). Reeds tijdens de aanleg 

is hier gestart met extensieve begrazing, met als resultaat dat de 
vegetatiestructuur heel afwisselend is en het successieproces 
sterk is vertraagd.
In de Romeinenweerd wordt sinds 1998 een constant en stabiel 
terreinbeheer toegepast, wat zorgt voor enige milieudynamiek. 
Dit heeft ertoe geleid dat de laatste jaren het soortenaantal op 
een constant en hoog niveau ligt. Analyse van de soortensamen-
stelling op basis van abundantieregistratie duidt erop dat de 
ontwikkeling van de vegetatie zich in de eindfase bevindt. Met 
andere woorden, het successieproces bevindt zich thans in het 
climaxstadium. Het is dan ook te verwachten dat bij ongewij-
zigd beheer en ongewijzigde andere biotische en abiotische in-
vloeden de soortensamenstelling van de flora nauwelijks nog 
zal wijzigen.

meinenweerd hebben gevestigd. Het lijkt er dus sterk op dat in 2009 
de eindfase van de successie onder de bestaande beheeractiviteiten 
daadwerkelijk is bereikt.
Het soortenaantal blijft in de loop der jaren onverminderd hoog. On-
danks het feit dat het grootste gedeelte van het gebied uit bos en open 
water bestaat, blijven er open terreindelen aanwezig met uitsluitend la-
ge vegetatie van kruiden en grassen. De wijze van beheer, zoals het maai-
en van de paden, de selectieve intensieve begrazing van de kade met 
schapen en de extensieve begrazing door Gallowayrunderen speelt hier-
in een belangrijke rol. Een voorbeeld van het effect van de laatstgenoem-
de beheeractiviteit is de permanente aanwezigheid van Borstelbies (Iso-
lepis setaceus) rondom kleine kuilen, micromilieus, die de Galloways met 
hun hoeven in de kleiige bodem maken [figuur 6]. Zonder de Galloways 
zou Borstelbies al lang uit het gebied zijn verdwenen.

Summary

LONG-TERM DEVELOPMENT OF FLORA AND 
VEGETATION OF THE ROMEINENWEERD 
CONSERVATION AREA

Romeinenweerd is an 11 ha conservation 
area along the river Meuse south of the 
town of Venlo-Blerick, which originated 
in 1995 from the excavation of large parts 
of the river bank. Between 1996 and 2000, 
as well as in 2005 and 2009, the develop-
ment of its flora was thoroughly investi-
gated by recording the abundance of all 
plant species found there. From the start, 
the Romeinenweerd area began to develop 
from an open site with bare soil to a dense 
woodland. The management of the area 
consists of grazing by sheep and Galloway 
cattle, and of mechanical mowing of the 
footpaths.
During the first two survey years, the total 
number of species rose from nearly zero to a 

constant and high value of around 270. This 
high number of species can be attributed to 
the management, which has led to a level of 
environmental dynamics. An analysis of the 
species composition shows that the vegeta-
tion is in the final stage of succession, i.e. the 
climax. Provided the management of the 
area does not change, this means that the 
plant species composition is expected to 
remain virtually constant. 
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FIGUUR 6
Borstelbies (Isolepis setaceus) weet zich te handhaven 
dankzij het vertrappen van de bodem door de hoeven van 
de zware Gallowayrunderen (foto: F. Coolen, 2009).
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ecovers@online.nl) vertrekt om 12.50 
uur vanaf station Hopel, Dentgenba-
cherweg, Kerkrade. 

� VRIJDAG 10 MEI is er een SOK- leden-
avond in het Natuurhistorisch Muse-
um te Maastricht. Aanvang: 19.30 uur.

� ZATERDAG 11 MEI leiden Henk Heijli-
gers (henkheijligers@hetnet.nl) en 
Pascal Geukemeijer voor de Herpe-
tologische Studiegroep een excur-
sie naar de Eckeltse Bergen. Aanvang: 
10.00 uur parkeerplaats Eckeltse Ber-
gen aan de Ceresweg in Nieuw-Bergen.

� ZATERDAG 11 MEI leidt Henk de 
Vries (verplichte opgave via tel. 045-
5214894) voor de Paddenstoelenstu-
diegroep een excursie door de Bruns-
summerheide. Vertrek: 10.00 uur van-
af de manege aan de Ouverbergstraat 
te Brunssum.

� ZONDAG 12 MEI organiseert de Plan-
tenstudiegroep onder leiding van 
Bert Op den Camp (verplichte aan-
melding via tel. 043-3622808) een 
excursie naar het Munsterbos bij 
Munsterbilzen (B). Vertrek om 9.30 
uur vanaf van NS-station Maastricht 

(achterzijde aan de Meerssener-
weg). 

� ZONDAG 12 MEI leidt Jos Hoogveld 
voor Kring Venlo een vogelexcursie 
in het Zwart Water. Vertrek: 8.00 uur 
parkeerterrein Zwart Water aan de 
Schandeloselaan Venlo.

� DONDERDAG 16 MEI organiseert de 
Molluskenstudiegroep Limburg een 
werkavond in Herten. Aanvang 20.00 
uur. Verplichte aanmelding bij Stef 
Keulen (tel. 045-4053602, biostekel@
gmail.com).

B i n n e n w e r k  B u i t e n w e r k
oP De InternetPAGInA WWW.nHGL.
nL IS De MeeSt ACtUeLe AGenDA te 
rAADPLeGen

� ZONDAG 5 MEI leidt Paul Spreuwen-
berg (verplichte opgave vóór 29 april 
via tel. 045-5310661) voor Kring Heer-
len een vogelexcursie door de Schin-
veldse bossen en de Teverenerheide. 
Vertrekpunt en -tijdstip worden bij 
aanmelding bekend gemaakt.

� MAANDAG 6 MEI houdt de Planten-
studiegroep een streepexcursie (km-
hok 201-322) nabij Eygelshoven. Guido 
Verschoor (verplichte aanmelding via 

O n d e r  d e  A a n d a c h t
NIEUWE RODE LIJST VAN BEDREIGDE 
MOSSEN EN PLANTEN

Recent is zowel de nieuwe Rode lijst van plan-
ten als die van mossen verschenen. Rode lijs-
ten zijn lijsten met daarop per land een over-
zicht van de bedreigde en/of zeldzame  dier- 
en plantensoorten. Ze worden opgesteld als 
resultante van de Conventie van Bern, een 
in 1979 gesloten internationaal verdrag dat 
ook door Nederland ondertekend is. Dit ver-
drag omvat afspraken inzake het behoud van 
in het wild voorkomende dier- en planten-
soorten en de daarbij behorende grensover-
schrijdende natuurlijke leefmilieus (habitats) 
in Europa. Bij het opstellen van de Rode lijs-
ten wordt voor een groot aantal soortgroe-
pen een standaardmethode gebruikt, waar-
bij zowel gekeken wordt naar de actuele 
zeldzaamheid als naar de verandering ten op-
zichte van 1950. Op de Rode lijsten staan, be-
halve de genoemde soorten, beschermings-
maatregelen om deze soorten weer in aan-
tal te laten toenemen. Doordat overheden en 
terreinbeherende organisaties bij hun beleid 
en beheer rekening houden met deze lijsten, 
wordt gehoopt dat het in de toekomst beter 
zal gaan met deze soorten. De Rode lijsten 
zijn gemaakt in opdracht van het ministerie 
van Economische Zaken en in samenwerking 
met het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Ze worden pas officieel van kracht na-
dat ze in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

Mossen
Bijna de helft van alle mossen in ons land zijn 
in hun voorkomen bedreigd. Dat blijkt uit het 
Basisrapport met voorstel voor de Rode lijst 
voor mossen, dat is opgesteld door de Bryolo-
gische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) 

van de KNNV. Op de Rode lijst 
mossen staan 245 soorten. 
Mossen zijn voor hun groei 
voor een groot deel afhanke-
lijk van voeding uit de lucht. Ze 
groeien meestal op vochtige 
plekken en zijn goede graad-
meters voor de toestand van 
het milieu. In de nieuwe Ro-
de lijst is een sterke achteruit-
gang van soorten van voed-
selarme groeiplaatsen, zoals 
moerassen, venen, heiden en duingebieden, 
geconstateerd. Veel vroeger algemene soor-
ten van heiden, zoals Gewoon trapmos en Hei-
defranjemos, zijn zeldzaam geworden. Ook 
veel veenmossoorten staan op de Rode lijst. 
Een aantal soorten van schrale groeiplaatsen 
is uit Nederland verdwenen. Voorbeelden zijn 
Stug thujamos en Stronkmos. Naast de verde-
re achteruitgang van veel soorten zijn soorten 
groeiend op bomen en kale bodem weer toe-
genomen. Op bomen groeiende mossen laten 
herstel zien als gevolg van de afname van zu-
re regen. Pioniersoorten blijken geprofiteerd 
te hebben van natuurontwikkeling. Ze zijn wel 
sterker afhankelijk geworden van menselijke 
ingrepen in het landschap. De Rode lijst is iets 
korter dan in 2000. Meer informatie over de 
soortenlijst van Nederlandse mossen en het 
basisrapport is te vinden op de internetpagi-
na: www.blwg.nl.

Planten
Ten opzichte van de vorige Rode lijst uit 2000 
gaat het iets beter met de hogere planten; er 
zijn twintig soorten verdwenen van de lijst. 
Op de nieuwe lijst staan 530 bedreigde soor-
ten, 37% van de in totaal 1.432 wilde planten-
soorten in Nederland. Hiervan worden 37 

soorten als uitgestorven be-
schouwd. Ten opzichte van 
tien jaar geleden zijn drie 
soorten extra verdwenen, te 
weten Akkerzenegroen, Bos-
boterbloem en Klein slijk-
gras. Zes soorten komen nu 
wel weer in het wild voor, na-
melijk Rood bosvogeltje, Bre-
de raai, Wilg-alant, Akker-
viltkruid, Smal longkruid en 
Geoorde veldsla. Net zoals 

mossen hebben hogere planten ook geprofi-
teerd van natuurontwikkeling. Dit geldt met 
name voor soorten van pioniersituaties op oe-
vers van vennen en in natte heide, zoals Klei-
ne zonnedauw, Moeraswolfsklauw en Bruine 
snavelbies. Hoewel daar ten opzichte van tien 
jaar terug verbeteringen waarneembaar zijn, 
heeft de grote achteruitgang al eerder plaats-
gevonden. Verliezers zijn te vinden in voedsel-
arme ecosystemen, zoals hoogvenen, schra-
le graslanden, onbemeste akkers en kalkrij-
ke bossen. Stikstof uit landbouw en verkeer 
heeft nog steeds grote invloed op dit soort ve-
getaties. In het buitengebied heeft zich een 
gestage achteruitgang van bloemrijke gras-
landen en wegbermen voltrokken. Hierdoor 
staan opvallende soorten zoals Beemdkroon, 
Kleine ratelaar en Korenbloem op de Rode lijst. 
Tot de meest bedreigde soorten van Neder-
land behoren Brave hendrik, Zandwolfsmelk, 
Zinkschapengras, Spits havikskruid, Knolla-
thyrus, Wilde weit, Vliegenorchis en Trosga-
mander. Vaak bestaat de totale Nederlandse 
populatie uit niet meer dan een paar honderd 
planten. Meer informatie over de Rode lijst 
van de Nederlandse planten en het basisrap-
port is te vinden op: www.floron.nl. Ook is hier 
een excel-bestand van de lijst op te halen.
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� ZONDAG 19 MEI organiseert de Plan-
tenstudiegroep een excursie naar de 
Kalk-Eifel (D). Johan de Boer ( johan@
mistletoe.nl) vertrekt om 9.00 uur 
vanaf NS-station Maastricht (achter-
zijde aan de Meerssenerweg). 

� WOENSDAG 22 MEI is er een bijeen-
komst van de Vlinderstudiegroep. 
Aanvang: 20.00 uur in het Natuurhis-
torisch Museum Maastricht.

� ZATERDAG 25 MEI verzorgt de Plan-
tenstudiegroep een excursie naar 
Tien ne du Gibet bij Theux (B). Joris van 
Alphen (verplichte opgave via fami-
lievanalphen@home.nl) vertrekt om 
10.00 uur vanaf de kerk van Theux. 

� ZATERDAG 25 MEI leiden Peter En-
gelen en Harry van Buggenum 
(h.vanbuggenum@hetnet.nl) voor de 
Herpetologische Studiegroep i.s.m. de 
Herpetologische Werkgroep van Liko-
na een dagexcursie naar De Brand (B). 
Aanvang: 10.00 uur vanaf de kerk van 
Voorshoven (Voorshoventerweg  ten 
noorden van  Neeroeteren – België).

� ZATERDAG 25 MEI organiseert de Mol-
luskenstudiegroep Limburg een ex-
cursie in de omgeving van Nuth. Ver-
trek om 10.30 uur vanaf parkeerplaats 
NS-station Nuth. Verplichte aanmel-
ding bij Stef Keulen (045-4053602, 
biostekel@gmail.com).

� ZATERDAG 25 MEI leidt Wim Knops 

(verplichte opgave via tel. 045-
4053261) voor de Paddenstoelenstu-
diegroep een excursie door de Dellen. 
Vertrek: 10.00 uur vanaf Uitspanning 
de Nachtegaal, Gemeentebroek 6 te 
Meerssen.

� ZONDAG 26 MEI geeft Reinier Akker-
mans voor Kring Roermond een libel-
lenexcursie langs de Wirosingel en 
Dennenmarken in Roermond. Vertrek: 
11.00 uur bij de houten vlonder in de 
plas Dennemarken.
 
� MAANDAG 27 MEI houdt de Planten-
studiegroep een avondexcursie naar 
de Belgische Sint Pietersberg (B). Jo-
han de Boer ( johan@mistletoe.nl) 
vertrekt om 18.30 uur vanaf NS-sta-

tion Maastricht (achterzijde aan de 
Meerssenerweg). 

� DONDERDAG 6 JUNI leidt  Bert Op den 
Camp (verplichte aanmelding via tel. 
043-3622808) voor de Plantenstu-
diegroep i.s.m. Kring Maastricht een 
avondexcursie door de Eijsder Beem-
den. Vertrek om 19.00 uur vanaf de 
Meerssenerweg (achterzijde NS-sta-
tion Maastricht). 
 
� VRIJDAG 7 TM ZONDAG 9 JUNI organi-
seert het Natuurhistorisch Genoot-
schap i.s.m. EIS-Nederland haar in-
ventarisatieweekend en 1000-soor-
tendag 2013 in het Roerdal.  Aanmel-
ding bij Olaf Op den Kamp (tel. 0475-
386470 of kantoor@nhgl.nl). 
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Van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juni 2013 organiseert het Na-
tuurhistorisch Genootschap in samenwerking met EIS-Neder-
land, Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap en 
waarneming.nl een onderzoeksweekend in het Roerdal. Op za-
terdag 8 juni vindt tevens de 1000-soortendag plaats in het 
Roerdal.

Hoofddoel van dit weekend is om het langgerekte Roerdal gron-
dig te inventariseren en zoveel mogelijk soorten dieren en plan-
ten waar te nemen. Een belangrijk nevendoel is om een eco-
logisch verband te leggen tussen het Roerdal en het Mein-
weggebied om daarmee aan te tonen dat deze twee Natura 
2000-gebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daar-
naast hopen we natuurlijk ook dat het zoals elk jaar een leuk en 
gezellig weekend wordt. De organisatie van het weekend wordt 
mogelijk gemaakt in het kader van het project Natuurkwaliteits-
impuls Nationaal Park De Meinweg, dat berust op een samen-
werking tussen het Nationaal Park en de Provincie Limburg.

het roerdal
Tijdens het weekend zal de aandacht uitgaan naar de rivier zelf, 
maar ook naar de belangrijkste rivierbegeleidende natuurgebie-
den, zoals het Koebroek, het Herkenbosscher broek (met Turf-
koelen), het Flinke Ven, het Hammerbroek (met Muytert), moge-
lijk het Landgoed Frymersum en Landgoed De Triest, het Land-
goed Hoosden, Landgoed Tonnedenhof en de Linnerheide met 
zijn soortenrijke akkers. 

Waar ?
De overnachtings- en verzamelplaats is kampeerboerderij De 
Holsterhof, Paalderweg 2, 6061 NV Posterholt.

Wanneer?
Vrijdag 7 juni: inloop vanaf 19.00 uur. 20.00 uur: Opening week-
end en lezing over de Roer van bron tot monding door Olaf Op 
den Kamp in de Holsterhof. 21.30 uur: vertrek nachtvlinder- en 
vleermuisinventarisaties vanaf de Holsterhof.
Zaterdag 8 juni: 1000-soortendag 10.00 uur: Aanvang excursie-
programma bij bezoekerscentrum Meinweg. 18.00 uur: barbe-
cue. 21.30 uur: vertrek  nachtvlinder- en vleermuisinventarisaties.
Zondag 9 juni: 9.00 uur: Aanvang excursieprogramma vanaf de 
Holsterhof. Rond 15.00 uur afsluiting weekend met koffie en vlaai 
bij bezoekercentrum Meinweg.

kosten
Deelname aan het inventarisatieweekend is gratis. Dit geldt voor 
zowel lezing, excursies als barbecue. Wilt u zich hiervoor wel even 
aanmelden via kantoor@nhgl.nl of telefoon 0475-386470. 
Er kan ook worden overnacht (maximaal 20 personen), daarvoor 
zijn de kosten dit jaar vastgesteld op slechts € 15,00 per persoon. 
Dit is dan inclusief twee overnachtingen en een ontbijt en lunch-
pakket op zaterdag en zondag. Op zaterdagavond is er een barbe-
cue; deze wordt gesponsord door Staatsbosbeheer en het project 
Natuurkwaliteitsimpuls Nationaal Park De Meinweg. 
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Dit project maakt deel uit van de Natuurkwaliteitsimpuls Nationaal Park De Meinweg en is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg.
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Pietersberg valt op dat op de Cannerberg 40 soorten landslakken en op de Sint-Pieters-
berg meer dan 50 soorten landslakken voorkomen. Hiervan zijn vier soorten enkel op de 
Cannerberg en 19 soorten alleen op de Sint-Pietersberg aangetroffen. Enerzijds lijken 
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fen. De laatste jaren stabiliseert het aantal soorten zich rond 270. De conclusie die mede 
hieraan wordt verbonden is dat de Romeinenweerd in het laatste stadium van de suc-
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