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De visfauna van de Oostrumsche beek

Boskap op de Sint-Pietersberg in 2007: 
effecten op de huisjesslakkenfauna
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De discussie over het gebruik van proefdie-
ren laait aan alle kanten op. Ook de Huis-
muis staat hierbij in de schijnwerpers. Al 
bijna honderd jaar gebruiken onderzoe-
kers genetisch zuivere muizen als model 
voor de mens. De Huismuis is het meest 
gebruikte proefdier in Nederland. In 2011 
waren dat 285.286 muizen, 48,4% van alle 
proefdieren. Ongeveer een derde is gene-
tisch gemodificeerd. Wereldwijd worden 
jaarlijks miljoenen muizen speciaal ge-
fokt voor dit doel. Alleen The Jackson Labo-
ratory in de VS verscheept ieder jaar al on-
geveer 2,5 miljoen raszuivere muizen naar 
meer dan 16.000 onderzoekers in bijna 60 
landen. De meeste worden gebruikt voor 
het doen van wetenschappelijk biome-
disch onderzoek. Het genoom van de die-
ren is voor 99,5% identiek aan dat van de 
mens. Van belang is ook dat de Huismuis 
een met mensen vergelijkbaar afweersy-
steem heeft en dat 90% van de menselijke genen die gekoppeld zijn 
aan ziektes, vergelijkbaar is.
Volgens een publicatie in PNAS worden echter miljarden aan onder-
zoeksgeld weggegooid, omdat de Huismuis toch geen goed model 
blijkt te zijn voor de mens bij ernstige aandoeningen als ontstekin-
gen en brandwonden. Daarmee wordt een knuppel in de muizenfok 
gegooid, die al meer dan een eeuw lang de legitimatie is van de far-
maceutische industrie.
Over een kwart van de medicijnonderzoeken is bovendien vijf jaar 
na beëindiging nog steeds niets gepubliceerd. Dit betekent dat niet 
alleen ongeveer 250.000 vrijwillige menselijke proefpersonen een 
‘zinloze’ behandeling hebben ondergaan en zijn blootgesteld aan 
grote gezondheidsrisico’s, maar dat daaraan voorafgaand vermoe-
delijk miljarden laboratoriummuizen voor niets het leven hebben 
gelaten. Deze beide feiten zijn waarschijnlijk de reden dat de far-
maceutische industrie niet staat te trappelen om negatieve onder-
zoeksresultaten te publiceren.
Het ging al behoorlijk fout met het naar buiten brengen van het on-
derzoek van Charles Vacanti met daarbij foto’s van een muis waar op 
de rug een oorschelp groeide. Velen dachten dat het dier genetisch 
was gemanipuleerd, in de zin dat onderzoekers humaan DNA had-
den ingebracht dat zorgde voor een spontane regeneratie van men-
selijke oren. Later bleek dat de New York Times behoorlijk mis zat. De 
oorschelp bestond uit kraakbeencellen van een koe die de onderzoe-
ker over een mal had laten groeien. Om te zien of het oor op een ander 

dier zou blijven leven, werd het op een muis 
zonder afweersysteem getransplanteerd. 
Dat laatste was cruciaal. Een muis met een 
normaal afweersysteem zou het oor direct 
hebben afgestoten. Daarom is het procédé 
ook nooit voor mensen gebruikt.
Naast de oormuis voelt zich inmiddels een 
breed scala van authentiek genetisch ge-
modificeerde muizen echt een oor aan ge-
naaid: snotmuizen, kankermuizen en re-
cent ook landmijnmuizen. En dat alles voor 
het menselijk en industrieel welzijn. Ja, de 
gemanipuleerde Huismuis heeft voor de 
mens veel in petto.
Maar ook de buiten het laboratorium le-
vende Huismuis heeft zo zijn eigenaardig-
heden. Een met de parasiet Toxoplasma ge-
infecteerde muis vreest bijvoorbeeld geen 
katten meer. In een besmette muis zoekt 
de parasiet de hersenen op en zorgt daar 
voor een blijvende verandering van zijn ge-

drag. Binnen een maand verdwijnt de infectie bij de muizentussen-
gastheer meestal vanzelf, maar bij de kat nestelt hij zich in de dar-
men en reproduceert zich daar. Gewoon een staaltje van klassieke 
evolutie dus, die de kat wat gemakkelijker aan voedsel helpt en de 
parasiet aan de meest geschikte gastheer.
Ook het huilebalkgedrag van jonge muizenvrouwtjes heeft een ge-
netische achtergrond. Ze produceren een feromoon dat met het 
traanvocht vrijkomt en dat volwassen mannelijke muizen ervan 
weerhoudt met te jonge vrouwtjes te paren. Wat zou het mooi zijn 
om dat hormoon bij mensen in te brengen! Daar ligt nog een echte 
uitdaging voor onze farmaceuten.
Uitgedaagd werd ook de Huismuis die zich door twee Friezen liet 
misbruiken, vastgebonden werd aan een vuurpijl en vervolgens de 
lucht werd ingeschoten, maar wonder boven wonder de wandaad 
overleefde. De twee Friezen zijn inmiddels veroordeeld: de muis 
is vrij kort daarna alsnog overleden, maar gelukkig voor het nage-
slacht, opgezet bewaard in het Fries Natuurmuseum.
Huismuizen zijn net mensen. Te lang geconditioneerd in een be-
schermde omgeving, te snel op een voetstuk geplaatst en daarmee 
behoorlijk lijdzaam in hun strijd om te overleven, en vooral teveel 
meewerkend aan een veel verhullende farmaceutische industrie. 
Nee, dan geef mij die echte wilde Bosmuis maar, die laat zich niet 
voor één gat vangen.

A. Lenders

M u i z e n i s s e n

fo
to

: b
. m

or
el

is
se

n



natuurhistorisch maandblad 	 januari		2014   jaargang 103 | 1 1natuurhistorisch maandblad

of twee elektroapparaten, aangevuld met twee tot vier schepnet-
ten [figuur 1]. Op 28 juni 2008 werd volledig handmatig bemon-
sterd met zes schepnetten. Hoewel de bemonsteringen qua me-
thodiek niet helemaal overeen komen, wordt er vanuit gegaan dat 
de resultaten van de steekproeven, mede door de intensiteit van 
het afvissen, goed vergelijkbaar zijn.
Op alle dagen werden acht exact dezelfde trajecten onderzocht 
[figuur 2], namelijk een traject (550 m) van de monding tot aan de 
Kerkberg (trajectnummer 1), het traject (50 m) bovenstrooms van 
de weg Geysteren-Maashees (2), een traject (250 m) in Landgoed 
Geysteren ten noorden van het sportveld (3), een traject (100 m) net 
bovenstrooms van de Rosmolen (4) [figuur 3], het eerste deel (25 m) 
van de voedingssloot naar de molenvijver (5), het tweede deel (25 
m) van de voedingssloot en de molenvijver zelf (6), het traject (50 
m) net benedenstrooms van de Rosmolen (7) en de grote omloop 
langs de Rosmolen (50 m), ook wel de Hanegraaf genoemd (8). De 
karakteristieken van de monsterplekken zijn opgenomen in tabel 1. 
Hierbij zijn enkele monsterplekken op grond van overeenkomstige 
kenmerken samengevoegd. Traject 1 en 2 liggen beide in het Maas-
dal, de trajecten 4, 5 en 6 zijn allemaal opgestuwde wateren boven 
de Rosmolen.

habitatgeschiktheid

De Oostrumsche beek wordt gekenmerkt door een veelvoud van 
waterbiotopen. Plaatselijk heeft de beek het karakter van een vrij 
meanderende snelstromende terrasbeek. Op andere plekken kan 
ze worden getypeerd als een laaglandbeek met plaatselijk, zeker in 
de zijtakken en voor de stuwen, nagenoeg stagnant water. Alle tus-

De Oostrumsche beek behoort tot de best onderzochte 

laaglandbeken van Limburg op het vlak van vissen. In de 

jaren 2008 en 2012 werd het laatste stuk van deze beek, 

van de Rosmolen tot de monding in de Maas, een zestal 

keren door de Vissenwerkgroep van het Natuurhistorisch 

Genootschap bemonsterd. Hiermee werd het mogelijk een 

vergelijking te maken met soortgelijk onderzoek in 2003-

2004 (Dorenbosch et al., 2005a) dat inging op de veranderin-

gen in de visgemeenschap, die ontstonden nadat de beek in 

de periode 1999-2000 vrij optrekbaar was geworden vanuit 

de Maas. Door een gerichte keuze van de bemonsterings-

plekken werd het tevens mogelijk vissoorten te koppelen 

aan specifieke beekhabitats. De beek is over grote delen 

genormaliseerd, met uitzondering van het traject voor de 

monding, het beekgedeelte in het Landgoed Geysteren, en 

trajecten bij Oostrum en de Leunse Paes waar een natuurlij-

ke herinrichting heeft plaatsgevonden. Door een spreiding 

van bemonsteringsdatums, zowel in 2008 als in 2012 over 

voorjaar, zomer en najaar, konden ook uitspraken gedaan 

worden over de bezetting van de beek in de verschillende 

jaargetijden.

bemonsteringen

Het visonderzoek werd uitgevoerd op zes 
zaterdagen van ongeveer tien uur ’s mor-
gens tot vijf uur ’s middags. De bemonste-
ringsdatums waren 22 maart, 28 juni en 1 
november in 2008 en 24 maart, 30 juni en 
3 november in 2012. Er werd gevist met één 

De visfauna van de Oostrumsche beek
EEn monitoringsondErzoEk naar vErandEringEn in visgEmEEnschappEn
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FIGUUR 1
Bemonstering met twee elektroapparaten en twee 
steeknetten in het vrij meanderende beneden-
stroomse deel van de beek op Landgoed Geysteren 
(foto: R. Geraeds).
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de hun hele leven gebonden aan stromend water) en partieel rhe-
ofiele vissen (tijdelijk gebonden aan stromend water). Het vijfde 
gilde betreft de estuarien rheofiele vissen die gedurende hun le-
ven van zee naar het zoet water migreren en zich daar voortplan-
ten (anadrome soorten) of omgekeerd opgroeien in zoet water en 
voor de voortplanting terugkeren naar zee (katadrome soorten). 
Het laatste gilde dat wordt onderscheiden is dat van de exoten. In 
tabel 1 is deze indeling van de vissoorten voor de Oostrumsche beek 
aangegeven.

Eurytope soorten
De eurytope soorten zijn zoals verwacht het sterkst vertegenwoor-
digd in de visbemonsteringen. De top drie in aantallen, de Driedoor-
nige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus), de Baars (Perca fluviati-
lis) en de Blankvoorn (Rutilus rutilus), is ook elders in het Noordelijk 

senvormen komen voor. De omloop rond de Rosmolen lijkt met zijn 
diepe insnijding in het dekzand veel op een terrasbeek. Het traject 
voor de monding in de Maas overstroomt regelmatig [figuur 4] en 
is daarmee onderhevig aan hoge, maar ook lage debieten van deze 
rivier.

Visgilden
Vissen kunnen op grond van hun voorkomen in het watersysteem 
onderverdeeld worden in een aantal gilden. Hierbij wordt uitge-
gaan van een voorkeur voor bepaalde stroomsnelheden van het 
water, met daaraan gekoppelde andere biotische en abiotische 
parameters. De meest gebruikte indeling (zie ook Crombaghs et al., 
2000) is die van eurytope vissoorten (komen zowel voor in stro-
mend als stilstaand water), limnofiele soorten (gebonden aan 
plantenrijk stilstaand water), obligaat rheofiele vissen (geduren-

Lengteklasse: < 10 cm > 10 cm < 10 cm > 10 cm < 10 cm > 10 cm < 10 cm > 10 cm < 10 cm > 10 cm Totaal
Gilden en soorten
Eurytoop
Baars Perca fluviatilis 943 44 123 19 93 13 151 31 22 6 1445
Blankvoorn Rutilus rutilus 391 45 75 123 499 65 91 52 8 4 1353
Brasem Abramis brama 3 4 0 5 5 14 13 12 0 0 56
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1720 17 13 0 20 0 4 0 2 0 1776
Karper - Goudkarper Cyprinus carpio 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Karper - Schubkarper Cyprinus carpio 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 25 17 3 0 13 1 0 0 1 0 60
Kolblei Blicca bjoerkna 2 4 3 1 60 9 25 10 0 0 114
Pos Gymnocephalus cernua 7 1 0 0 0 0 2 1 0 0 11
Snoekbaars Sander lucioperca 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 38 0 1 0 3 0 0 0 0 0 42
Limnofiel
Bittervoorn Rhodeus amarus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rietvoorn Rutilus erythrophthalmus 5 5 0 2 47 12 4 5 1 0 81
Snoek Esox lucius 4 18 1 4 8 20 0 6 0 1 62
Vetje Leucaspius delineatus 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Zeelt Tinca tinca 5 0 0 0 6 4 0 0 0 0 15
Obligaat rheofiel
Bermpje Barbatula barbatula 261 41 147 27 6 0 3 0 29 9 523
Kopvoorn Squalius cephalus 0 1 7 35 0 0 0 3 0 0 46
Rivierdonderpad Cottus perifretum 28 6 26 4 0 0 4 0 7 1 76
Serpeling Leuciscus leuciscus 0 2 1 11 0 1 0 1 0 0 16
Partieel rheofiel
Alver Alburnus alburnus 13 0 16 13 40 5 1 5 0 0 93
Riviergrondel Gobio gobio 88 2 54 40 94 1 14 7 16 11 327
Winde Leuciscus idus 1 1 2 19 0 0 2 1 0 0 26
Estuarien rheofiel
Paling Anguilla anguilla 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Exoot
Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
Blauwband Pseudorasbora parva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kesslers grondel Neogobius kessleri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Totaal 3627 215 472 305 894 145 314 137 86 32 6227

Monsterplekken (zie figuur 1): Trajecten voor mon-
ding in Maas (1 en 2)

Traject Landgoed 
Geysteren (3)

Trajecten boven-
strooms Rosmolen 

(4, 5 en 6)

Traject beneden-
strooms Rosmolen (7)

Traject bypass 
Rossmolen - 

Hanegraaf (8)
Breedte: 2-10 m 3-5 m 2-6 m 1-2 m 1-2 m

Diepte: max. 2,0 m max. 1,8 m max. 1,5 m max. 1,0 m max. 0,4 m
Lengte: 400 m 150 m 150 m 50 m 50 m

Stroomsnelheid: 0-30 cm/s 20-50 cm/s 0-20 cm/s 10-50 cm/s 0-30 cm/s
Substraat: klei en slib puin en grind slib puin en zand zand

Beschaduwing: plaatselijk volledig geen volledig middelmatig
Profiel:  deels natuurlijk natuurlijk norm verwaarloosd verwaarloosd

TABEL 1
Karakteristieken van de monsterplekken, de indeling van de aangetroffen vissoorten in gilden en het aantal gevangen vissen per monsterplek, verdeeld over twee 
lengteklassen (< 10 cm, > 10 cm).
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kleine aantallen zijn ze ook aangetoond op grof substraat in de mon-
ding en benedenstrooms van de Rosmolen. Alle vier de soorten wij-
zen op een goede visstand in de beek (binnendijk & Van mil, 2009).

Partieel rheofiele soorten
Datzelfde geldt voor de soorten uit het partieel rheofiele gilde. De Ri-
viergrondel (Gobio gobio) is het meest algemeen en in alle trajecten 
gevangen. Na de voortplanting boven een zand- of grindbodem ver-
spreiden de juveniele en subadulte dieren zich over de beek. De vol-
wassen exemplaren worden vrijwel uitsluitend in de zand-, grind- en 
puinrijke beektrajecten aangetroffen. De Alver (Alburnus alburnus) 
volgt dit beeld. Alleen de weinig watervoerende omloop rond de Ros-
molen is voor deze soort niet geschikt. Van de Winde (Leuciscus idus) 
houden de adulte dieren zich vrijwel uitsluitend op in het snelstro-
mende traject op Landgoed Geysteren.

Estuarien rheofiele soorten
De Paling (Anguilla anguilla) is de enige katadrome vissoort die in 
de Oostrumsche beek voor komt. Tijdens zijn leven in zoet water kan 
de Paling als eurytoop worden bestempeld. Hij komt voor in zowel 
stilstaand als stromend water. In de Oostrumsche beek is de soort 
alleen in de twee benedenstroomse monstertrajecten waargeno-
men. Anadrome vissen zijn niet in de beek aangetroffen.

Peelgebied ruim vertegenwoordigd (Crombaghs et 
al., 2000). Baars en Driedoornige stekelbaars hebben 
hun hoogste dichtheid in de monding van de beek. 
Dat geldt ook voor de Kleine modderkruiper (Cobi-
tis taenia) en de Tiendoornige stekelbaars (Pungitius 
pungitius). De algemene Blankvoorn komt het mees-
te voor in het gestuwde deel boven de Rosmolen. Dat 
geldt ook voor de Kolblei (Blicca bjoerkna), een soort 
die net als de Brasem (Abramis brama) ook bene-
denstrooms van de molen veel wordt aangetroffen. 
Soorten als Pos (Gymnocephalus cernua) en Snoek-
baars (Sander lucioperca) zijn meer gebonden aan de 
Maas en zijn dan ook alleen in het mondingstraject 
gevangen. De twee kweekvariëteiten van de Karper (Cyprinus car-
pio) zijn waarschijnlijk ontsnapt uit een vijver of uitgezet. 

Limnofiele soorten
Ook het voorkomen van de limnofiele soorten is geen verrassing. 
Rietvoorn (Rutilus erythrophthalmus), Snoek (Esox lucius) en Zeelt 
(Tinca tinca) komen vooral voor in de beekmonding en de stilstaan-
de trajecten boven de stuw van de Rosmolen. Het habitatspectrum 
van Rietvoorn en Snoek is evenwel iets breder, de soorten zijn ook in 
kleine aantallen op de meeste andere bemonsteringsplekken aan-
wezig. Bittervoorn (Rhodeus amarus) en Vetje (Leucaspius delinea-
tus) zijn in minimale aantallen alleen in het mondingsgebied ge-
vangen. De populaties van deze soorten zijn waarschijnlijk erg klein. 
In tegenstelling tot dorenbosCh et al. (2005a) is de Kroeskarper (Ca-
rassius carassius) in 2008 en 2012 niet meer in de Oostrumsche beek 
aangetoond.

Obligaat rheofiele soorten
De obligaat rheofiele vissen vormen de meest interessante ecologi-
sche groep van de beek. Het Bermpje (Barbatula barbatula) heeft de 
breedste ecologische amplitude en is in alle beektrajecten gevangen. 
De soort is gebonden aan een mineraal substraat. Dat geldt ook voor 
de Rivierdonderpad (Cottus perifretum) die aanvullend holtes tussen 
grotere stenen of boomwortels nodig heeft, waar de-
ze zwemblaasloze vis zich verschuilt. Beide soorten 
zijn zoals vermoed vooral gevangen in de monding 
van de Maas en in het snelstromende beektraject op 
Landgoed Geysteren [figuur 1]. Beide trajecten heb-
ben een hoog aandeel aan steen/puin en fijn grind. 
Goed is dat beide soorten ook in behoorlijke aantallen 
zijn aangetoond in de weinig watervoerende omloop 
rond de Rosmolen. Twee andere bijzondere soorten, 
Kopvoorn (Squalius cephalus) en Serpeling (Leucis-
cus leuciscus), zijn vrijwel uitsluitend gevonden in het 
grind- en puinrijke traject op Landgoed Geysteren. In 

FIGUUR 2
Ligging van de monsterplekken in de benedenloop van de 
Oostrumsche beek.

FIGUUR 3 
Oostrumsebeek direct bovenstrooms van de Rosmolen (foto: 
R. Geraeds).
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ringen in vissamenstelling door de jaren heen wordt hier dieper op 
ingegaan. De door dorenbosCh et al. (2005a) genoemde Zonnebaars 
(Lepomis gibbosus) kon niet meer worden aangetoond. Wel werd in 
2012 voor het eerst de Blauwband (Pseudorasbora parva) in de beek 
gevangen.

Conclusie habitatgeschiktheid
Samenvattend kan worden gesteld dat alle visgilden in de Oostrum-
sche beek aanwezig zijn maar dat het voorkomen daarvan gebon-
den is aan plaatselijk voorhanden zijnde gunstige abiotische om-
standigheden. De Oostrumse beek voldoet nog niet aan de refe-

rentieconditie van een goede ecologische toestand 
zoals die geformuleerd is in de Kaderrichtlijn Water. 
De juiste vissoorten zijn veelal wel aanwezig, maar 
de verhouding tussen de verschillende visgilden 
komt niet overeen met de doelstelling. Sommige 
soorten (vooral uit het eurytope gilde) zijn in grote 
aantallen aanwezig, andere soortgroepen (de rheo-
fiele gilden) zijn nog ondervertegenwoordigd.

Ingeburgerde exoten
De laatste categorie betreft de exoten. Alle soorten zijn uitsluitend 
in de benedenloop aangetroffen. Het meest algemeen is de aan stil-
staand water gebonden Amerikaanse hondsvis (Umbra pygmaea). 
Deze soort heeft zich vanuit de peelgebieden sterk uitgebreid en via 
de uit de Peel afstromende beken de Maas bereikt (lenders & Crom-
baghs, 2000). Het zijn veelal alleen de bovenlopen van deze beken 
die in aanmerking komen als permanent leefgebied.  De aan een 
stenig substraat gebonden Marmergrondel (Proterorhinus semilu-
naris) en Kesslers grondel (Neogobius kessleri) zijn de eerste expo-
nenten van een invasie van deze soorten in de Maas. Bij de verande-

Voorjaar Zomer Najaar Totaal gevangen
Vissoorten < 10 cm > 10 cm < 10 cm > 10 cm < 10 cm > 10 cm < 10 cm > 10 cm

Aantallen

Alver Alburnus alburnus 55,9 10,8 0,0 3,2 19,4 10,8 70 23
Kolblei Blicca bjoerkna 26,3 8,8 0,0 0,0 52,6 12,3 90 24
Kopvoorn Squalius cephalus 15,2 26,1 0,0 8,7 0,0 50,0 7 39
Pos Gymnocephalus cernua 27,3 9,1 0,0 9,1 54,5 0,0 9 2
Serpeling Leuciscus leuciscus 0,0 25,0 0,0 18,8 6,3 50,0 1 15
Winde Leuciscus idus 11,5 34,6 0,0 7,7 7,7 38,5 5 21

Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea 3,4 0,0 5,2 0,0 91,4 0,0 58 0
Baars Perca fluviatilis 30,1 2,6 3,3 2,0 58,8 3,3 1332 113
Blankvoorn Rutilus rutilus 55,6 11,7 3,4 1,2 19,7 8,5 1064 289
Brasem Abramis brama 21,4 19,6 3,6 7,1 12,5 35,7 21 35
Rietvoorn Rutilus erythrophthalmus 59,3 19,8 2,5 3,7 8,6 6,2 57 24
Riviergrondel Gobio gobio 26,6 8,6 1,8 2,4 52,9 7,6 266 61

Bermpje Barbatula barbatula 33,3 4,0 27,3 9,8 24,7 1,0 446 77
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 7,9 0,0 68,2 1,0 22,9 0,0 1759 17
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 5,0 0,0 53,3 30,0 11,7 0,0 42 18
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 34,5 0,0 17,2 0,0 48,3 0,0 29 0
Rivierdonderpad Cottus perifretum 2,6 0,0 42,1 14,5 40,8 0,0 65 11
Snoek Esox lucius 0,0 16,1 17,7 14,5 3,2 48,4 13 49
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 14,3 0,0 33,3 0,0 52,4 0,0 42 0
Zeelt Tinca tinca 46,7 6,7 20,0 13,3 6,7 6,7 11 4

Geen broed aangetroffen - geen voortplanting in de beek, daarvoor afhankelijk van de Maas ?

Relatief weinig broed aangetroffen - twijfel aan voortplanting in de beek

Relatief veel broed aangetroffen - met zekerheid voortplanting in de beek

TABEL 2
Aanwezigheid van vissoorten waarvan in totaal meer dan tien exemplaren gevangen zijn gedurende voorjaar, zomer en najaar. De getallen zijn percentages van 
het totaal aantal gevangen dieren per soort, verdeeld over twee lengteklassen (< 10 cm, > 10 cm). Met geel aangegeven de kolom waarop merendeels het voorko-
men van voortplanting is gebaseerd.

FIGUUR 4
De monding van de Oostrumsche beek in de Maas tijdens een 
periode van hoog water in december 2012 (foto: A. Lenders).
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teklassen als indicatie voor voortplanting. Als er in de andere trajec-
ten visjes van de twee laagste lengteklassen zijn aangetroffen, is er 
van uitgegaan dat de soort in de beek gepaaid heeft.

Geen broed
Van de eerste groep werden gedurende de zomerbemonstering 
geen vissen aangetroffen die kleiner waren dan 10 cm. Van som-
mige soorten zijn het gehele jaar door wel volwassen dieren in de 
beek aanwezig (Alver, Kopvoorn, Serpeling, Winde). Ze zijn vooral 
aangetroffen in het snelstromende traject op Landgoed Geysteren. 
Sommige vissen nemen daar vaste standplaatsen in. Het lijkt een 
kwestie van tijd tot er door Kopvoorn [figuur 5] en Serpeling daad-
werkelijk eieren worden afgezet in dit traject. Mogelijk vindt dat nu 
ook al plaats, maar stagneert de ontwikkeling van de larven. De Pos 
komt alleen in de monding voor en lijkt voor zijn voortplanting ge-
heel aangewezen op de Maas.
Een twijfelgeval betreft de Kolblei die voornamelijk aangewezen is 
op de beekgedeelten rond de Rosmolen. Van de Kolblei zijn ter plaat-
se slechts zeer af en toe nuldejaars vastgesteld (maar die zijn moei-
lijk te determineren), maar wel relatief veel opgroeiende en ge-
slachtsrijpe exemplaren. Het gestuwde waterbiotoop rond de Ros-
molen past zo bij deze soort dat het niet onmogelijk is dat ter plekke 
toch voortplanting plaatsvindt.

Weinig broed
Bij een aantal soorten worden er tijdens de zomer wel onvolwassen 
vissen gevangen, maar in veel mindere mate dan in de voor- en na-
jaarsperiode. Van een deel van deze soorten is bekend dat ze voor 
hun opgroeiplekken de beken kiezen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
de Baars (lenders & heijligers, 2007) die massaal in de Oostrumsche 
beek voorkomt, maar niet of nauwelijks vertegenwoordigd is met 
volwassen exemplaren. Er zijn nuldejaars baarsjes gevonden in de 

bemonstering van seizoenen in relatie tot 
voortplanting

Door in verschillende seizoenen te bemonsteren wordt een beter 
beeld verkregen van de voortplanting van de vissen in de beek. De 
zomerbemonstering is hiervoor het meest indicatief omdat vrijwel 
alle vissoorten op het einde van de maand juni de paaitijd achter 
de rug hebben. Vissoorten waarvan tien of minder individuen zijn 
waargenomen worden bij gebrek aan voldoende gegevens buiten 
beschouwing gelaten. Sommige soorten daarvan planten zich met 
zekerheid niet in de beek voort (Paling, Snoekbaars). Hiervan zijn al-
leen incidenteel volwassen exemplaren gevangen. De andere soor-
ten (Bittervoorn, Vetje, Blauwband, Karper, Kesslers grondel) kun-
nen wel in het beekmilieu worden verwacht, maar blijkbaar zijn de 
omstandigheden op grond van de aangetroffen aantallen voor deze 
vissoorten (nog) niet helemaal geschikt.
De overige soorten zijn op grond van lengtematen verdeeld in drie 
groepen: vissen waarvan geen broed is aangetroffen, vissen waar-
van relatief weinig broed is aangetroffen en vissen waarvan met ze-
kerheid voortplanting is vastgesteld [tabel 2]. Nu geven de gekozen 
lengteklassen geen absoluut uitsluitsel over vastgestelde voort-
planting, zeker niet bij de kleinere soorten. Op de veldformulieren 
zijn ook de klassen 1-3 cm (broed of larven), 4-6 cm (nuldejaars die-
ren bij grotere vissen) en 7-9 cm (eerstejaars dieren bij grotere vis-
sen) genoteerd. De tussen haakjes opgenomen interpretatie van de 
lengtecategorieën is ontleend aan Pollux et al. (2004). Deze catego-
rieën vormen de basis bij de definitieve vaststelling van de voort-
planting van de soorten.
Omdat de twee bemonsteringstrajecten bij de monding zonder 
problemen (lage stroomsnelheid) vrij opzwembaar zijn vanuit de 
Maas, ook voor kleine juveniele vissen, kan voor deze trajecten wei-
nig waarde gehecht worden aan het voorkomen van bepaalde leng-

2008 2010 2012 Totaal
< 10 cm > 10 cm < 10 cm > 10 cm < 10 cm > 10 cm

Alver Alburnus alburnus 45 11 6 8 25 12 107
Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea 56 0 0 0 2 0 58
Baars Perca fluviatilis 800 45 16 18 532 68 1479
Bermpje Barbatula barbatula 131 46 16 3 315 31 542
Bittervoorn Rhodeus amarus 0 0 0 0 1 0 1
Blankvoorn Rutilus rutilus 730 127 24 41 334 162 1418
Blauwband Pseudorasbora parva 0 0 0 0 2 0 2
Brasem Abramis brama 4 12 4 12 17 23 72
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus 1326 16 6 0 433 1 1782
Karper Cyprinus carpio 0 0 0 0 0 3 3
Kesslers grondel Neogobius kessleri 0 0 0 0 0 1 1
Kleine modderkruiper Cobitis taenia 28 17 7 1 14 1 68
Kolblei Blicca bjoerkna 47 12 10 4 43 12 128
Kopvoorn Squalius cephalus 7 30 0 6 0 9 52
Kroeskarper Carassius carassius 0 0 0 0 0 0 0
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 0 0 0 0 29 0 29
Paling Anguilla anguilla 0 3 0 3 0 3 9
Pos Gymnocephalus cernua 5 0 0 2 4 2 13
Rietvoorn Rutilus erythrophthalmus 32 6 12 4 25 18 97
Rivierdonderpad Cottus perifretum 61 5 9 1 4 6 86
Riviergrondel Gobio gobio 212 26 28 17 54 35 372
Serpeling Leuciscus leuciscus 1 6 0 8 0 9 24
Snoek Esox lucius 12 27 0 21 1 22 83
Snoekbaars Sander lucioperca 0 2 0 1 0 0 3
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 25 0 1 0 17 0 43
Vetje Leucaspius delineatus 3 0 1 0 0 0 4
Winde Leuciscus idus 4 3 0 10 1 18 36
Zeelt Tinca tinca 0 2 0 2 11 2 17
Zonnebaars Lepomis gibbosus 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 6529

TABEL 3
Veranderingen in 
de vissamenstelling 
van de Oostrumsche 
beek in de laatste vijf 
jaar. Opgenomen zijn 
bemonsteringen uit 
2008 (dit onderzoek), 
2010 (onderzoek 
Waterschap Peel en 
Maasvallei) en 2012 
(dit onderzoek). Om 
enigszins beeld te heb-
ben van volwassen en 
onvolwassen vissen 
zijn twee lengteklas-
sen (< 10 cm, > 10 cm) 
vermeld.
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Veel broed
Bij de derde groep van vissen zijn rela-
tief veel broed en nuldejaars dieren aan-
getroffen. Dit zijn de soorten die zich 
met zekerheid voortplanten in de beek. 
Bermpje, Driedoornige stekelbaars, Klei-
ne modderkruiper, Rivierdonderpad en 
Tiendoornige stekelbaars komen in de 
hoogste aantallen voor in de twee be-
monsteringstrajecten voor de monding. 

Snoek en Zeelt worden voor het merendeel aangetroffen bij de Ros-
molen. Van alle soorten zijn in de zomer ook volwassen dieren in de 
beek aanwezig. De Marmergrondel die alleen nog maar in de bene-
denstroomse trajecten (wel in alle lengteklassen) is waargenomen, 
zal zich waarschijnlijk op geschikte plekken voortplanten in de beek, 
maar ook in de Maas en van daaruit opzwemmen.

Conclusie voortplanting
De intensieve bemonsteringen geven vooral op grond van de zo-
merbemonstering een goed beeld van de voortplanting in de beek. 
Voor sommige soorten is deze (nog) niet met 100% zekerheidvast-
gesteld. Bij Baars en Kolblei bestaan twijfels, maar lijkt voortplan-
ting zeer waarschijnlijk. De populaties van Blankvoorn en Rietvoorn 
bestaan uit gemengde groepen die of in de beek geboren zijn of an-
derzijds zijn opgetrokken vanuit de Maas. Bij Kopvoorn en Serpeling 
bestaat de verwachting dat deze zich op niet al te lange termijn ook 
succesvol zullen voortplanten in de beek, temeer daar de snelstro-
mende beektrajecten geheel voldoen aan de habitateisen van deze 
soorten, ook wat betreft een geschikt voortplantingssubstraat. In 
deze trajecten zijn bovendien het gehele jaar door volwassen vissen 
aanwezig die inmiddels vaste standplaatsen hebben ingenomen.
In juni van 2008 (in juni 2012 niet bemonsterd) werd veel visbroed 

van witvis [figuur 6] vastgesteld in de 
molenvijver van de Rosmolen. Dit kon 
toen niet met zekerheid worden gede-
termineerd. Waarschijnlijk is het toe te 
schrijven aan de limnofiele vissen die in 
de molenvijver of stroomopwaarts van 
de molen een goed biotoop aantreffen. 
Het verdient aanbeveling nader onder-
zoek naar dit verschijnsel te doen.

snelstromende wateren rond de Rosmolen en Landgoed Geysteren. 
Dit zou erop kunnen duiden dat toch incidenteel voortplanting van 
deze soort optreedt in de beek.
Bij Blankvoorn, Brasem, Rietvoorn en Riviergrondel is een verge-
lijkbare aantalsverdeling over de seizoenen geconstateerd. Deze 
soorten komen in nagenoeg alle trajecten voor, ook met volwas-
sen dieren. De hoogste dichtheden worden aangetroffen rond de 
Rosmolen, in een biotoop dat bij deze vissen hoort. Met uitzon-
dering van de Brasem is van al deze soorten in meerdere beektra-
jecten voortplanting vastgesteld. Opvallend hierbij is dat er in de 
zomerperiode weinig broed is gevonden. Mogelijk vindt de voort-
planting in andere beektrajecten plaats en verdelen de juvenielen 
zich daarna over de beek. Een deel van de (subadulte) vissen zal 
ongetwijfeld ook migreren vanuit de Maas. Dat laatste geldt zeker 
voor de Brasem. Van deze soort zijn in de beek geen vissen kleiner 
dan 6 cm gevangen.
De Amerikaanse hondsvis is niet algemeen in de beek. Voortplan-
ting zal vooral plaatsvinden in de slibrijke beektrajecten met wei-
nig of geen stroming. Het gegeven dat de dieren vooral in het mon-
dingsdeel zijn gevangen (ook broed) wijst behalve op voortplan-
ting op die plek, mogelijk ook op afspoeling (lenders & Crombaghs, 
2000).

FIGUUR 6
Broed van witvis, gevangen in de molenvijver 
van de Rosmolen in juni 2008 (foto: R. Geraeds).

FIGUUR 5
Volwassen Kopvoorn (Squalius cephalus). De 
verwachting is dat deze soort zich op termijn 
zal voortplanten in de Oostrumsche beek (foto: 
D. Dalessi).
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doornige stekelbaars, Kleine modderkruiper, Riviergrondel en Tien-
doornige stekelbaars. De door dorenbosCh et al.( 2005a) geconsta-
teerde achteruitgang van Riviergrondel [figuur 7] en Tiendoornige 
stekelbaars lijkt zich door te zetten [tabel 3]. De Rivierdonderpad 
heeft zich na de herinrichting in de beek gevestigd en heeft bij zijn 
migratie vanuit de Maas gebruik gemaakt van de nieuwe beekom-
lopen (dorenbosCh et al., 2005b). Ook in dit onderzoek is vastgesteld 
dat de soort in verhouding veel voorkomt in de Hanegraaf, de om-
loop rond de Rosmolen. Aan de andere zijde is vastgesteld dat de 
soort in 2012, in vergelijking met 2008, sterk in aantal is achteruit 
gegaan. Datzelfde geldt voor de Kleine modderkruiper, maar hier-
van is bekend dat het een pionier is die massaal kan voorkomen in 
recent heringerichte beken.
Door met name een veranderd onderhoudsregiem zijn meer beek-
gedeelten het gehele jaar door voor bepaalde vissoorten geschikt 
geworden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het sparen van 
water-oevervegetaties op bepaalde trajecten, alsook het creëren 
van plas-dras situaties op de oevers. Dit heeft het mogelijk gemaakt 
dat Amerikaanse hondsvis, Blankvoorn, Rietvoorn, Snoek en Zeelt 
thans ook tot deze categorie gerekend moeten worden. De Ame-
rikaanse hondsvis lijkt de laatste jaren in aantal achteruit te gaan, 
maar mogelijk moet dat toegeschreven worden aan één intensieve 
bemonstering naar deze soort in 2008 waardoor er waarschijnlijk 
sprake is van een waarnemerseffect.

Migrante vissoorten
Onder migranten verstaan Pollux et al. (2004) soorten die tijdelijk 
gebruik maken van de beek. Ze worden in de beek geboren en mi-
greren als juveniel of subadult naar de Maas. De adulte dieren ge-
bruiken de beek als paaiplaats en trekken na de voortplanting te-
rug naar de rivier. Het aantal migranten in de Oostrumsche beek 
is beperkt. Het onderscheid met residenten is vaak niet goed vast 

veranderingen in 
visgemeenschappen

dorenbosCh et al.( 2000b) constateren 
aan de hand van een onderzoek in 1999 
dat de vissamenstelling van de Oostrum-
sche beek vooral wordt beperkt door de 
aanwezigheid van niet passeerbare stu-
wen. De beekmorfologie is in eerste in-
stantie niet de belangrijkste beperkende 
factor, maar heeft uiteraard wel grote in-
vloed op de geschiktheid van de habitat 
voor de soorten afzonderlijk.
De laatste schets van de visgemeen-
schap in de Oostrumsche beek dateert 
van 2003-2004 (dorenbosCh et al., 2005a). 
Zij constateren een aanzienlijke verande-
ring in de visfauna ten opzichte van het 
jaar 1999. In de jaren 1999-2000 is voor-
uitlopend op de stroomgebiedsvisie voor de Oostrumsche beek (Ver-
linden & Visman, 2002) de optrekbaarheid van de beek verbeterd door 
de aanleg van bypasses rond een aantal watermolens. Hiervoor zijn 
oude beektrajecten opnieuw uitgegraven en zo in ere hersteld. In de 
benedenloop is zelfs een stuw met zandvang geheel vervangen door 
een nieuw gegraven meanderend beektraject. In de middenloop is 
het maaibeheer aangepast. Al deze maatregelen hebben ertoe bij-
gedragen dat nieuwe vishabitats ontsloten werden. Het aantal trek-
vissen is toegenomen, terwijl het aandeel weinig mobiele vissen is 
afgenomen. Als mogelijk logisch gevolg zijn sommige van de oor-
spronkelijk aanwezige soorten in aantal teruggelopen (dorenbosCh 
et al., 2005a).

Gebruik van beken door vissen
Pollux & Verberk (2002) introduceren de termen residenten (stand-
vis) en transiënten (trekvis) in relatie tot het gebruik van laagland-
beken door vissen. Pollux et al. (2004) voegen daar de term migran-
ten aan toe als nadere aanduiding voor de trekvissen die zich voort-
planten in de beek. Op grond van deze indeling zijn de resultaten 
van het onderzoek uit 2008 en 2012 opnieuw gepresenteerd in tabel 
3. Aan de tabel zijn ook de resultaten van de visbemonsteringen uit 
2010 toegevoegd die in september van dat jaar door het Waterschap 
Peel en Maasvallei zijn uitgevoerd. Dit diende als een controle om 
de ontwikkelingen tussen 2008 en 2012 te kunnen staven. Tevens 
maakt de tabel een vergelijking mogelijk met de bemonsteringen 
uit 1999 en 2003-2004.

Residente vissoorten
Residente vissen voltooien hun gehele levenscyclus in de beek. Ze 
vormen er lokale populaties en doorlopen er alle levensstadia (Pol-
lux et al., 2004). In de Oostrumsche beek bestaat deze groep uit 
soorten die al voor de herinrichting aanwezig waren: Bermpje, Drie-

Bemonstering 1999 2003/2004 2008 2012
Soort
Alver Alburnus alburnus — T T T
Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea — — R R
Baars Perca fluviatilis — T T/M T/M
Bermpje Barbatula barbatula R R R R
Bittervoorn Rhodeus amarus — — — T
Blankvoorn Rutilus rutilus M M M/R M/R
Blauwband Pseudorasbora parva — — — T
Brasem Abramis brama — T T T
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus R R R R
Karper Cyprinus carpio — — — T
Kesslers grondel Neogobius kessleri — — — T
Kleine modderkruiper Cobitis taenia R R R R
Kolblei Blicca bjoerkna T T T/M T/M
Kopvoorn Squalius cephalus — — T T
Kroeskarper Carassius carassius — T — —
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris — — — T/M
Paling Anguilla anguilla — T T T
Pos Gymnocephalus cernua — — T T
Rietvoorn Rutilus erythrophthalmus M M M/R M/R
Rivierdonderpad Cottus perifretum — R R R
Riviergrondel Gobio gobio R R R R
Serpeling Leuciscus leuciscus — T T T
Snoek Esox lucius — M R R
Snoekbaars Sander lucioperca — T T T
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius R R R R
Vetje Leucaspius delineatus — — R —
Winde Leuciscus idus — — T T
Zeelt Tinca tinca — M M R
Zonnebaars Lepomis gibbosus — T — —

TABEL 4
Kwalificatie van de vissoorten in de 
Oostrumsche beek op grond van de inventa-
risaties in 1999, 2003/2004, 2008 en 2012: —: 
niet aangetroffen; T: transiënten; M: migran-
ten; R: residenten).
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jecten werden soms bevolkt door 
vissen die bovenstrooms met het 
inlaten van Maaswater werden 
meegevoerd (lenders, 1996; Verberk 
et al., 2004).
De kentering in de vissamenstel-
ling kwam na de herinrichtings-
werkzaamheden tot stand, onder 
andere door het vrij optrekbaar 
maken van de gehele beneden- en 
middenloop en het veranderende 
beekbeheer vanaf 2000. Dit maak-
te de beek toegankelijk voor meer 
migranten en transiënten (doren-

bosCh et al., 2005a). De laatste jaren neemt het percentage residen-
ten toe omdat steeds meer vissen door het ontstaan van geschikte 
voortplantingshabitats hun gehele levenscyclus in de beek voltooi-
en. De toename van het aantal transiënten komt voor een belang-
rijk deel op het conto van exoten die de beek vanuit de Maas koloni-
seren [tabel 4]. Omdat het koloniseren en settelen van vissen in de 
Oostrumsche beek nog in volle gang is, treden er evenwel nog voort-
durend verschuivingen op tussen de verschillende categorieën.

toekomstbeeld

De Oostrumsche beek is een bijzonder leefgebied voor vissen. Door 
de aanwezigheid van een veelvoud van biotopen is de visfauna zeer 
divers van samenstelling. De afwisseling in beekmorfologie zal 
door ingezet beheer en beleid aanwezig blijven (Verlinden & Visman, 
2002). Dit betekent dat er vooral lokaal gebonden vispopulaties 
aanwezig zullen zijn. Opvallend is dat de residente soorten van voor 
de herinrichting bijna allemaal in aantal achteruitgaan. Mogelijk 
zet deze trend zich voort en heeft het te maken met een toegeno-
men predatie door nieuwkomers of concurrentie met andere soor-
ten. Andere autochtone residente soorten als Bittervoorn, Kroeskar-
per en Vetje, die nu slechts incidenteel gevangen zijn, kunnen zich 
bij de vorming van geschikte habitats mogelijk uitbreiden. Dat geldt 
echter ook voor exoten als Blauwband, Zonnebaars en veel andere 
uitheemse vissen die thans al onze rivieren op een invasieve wijze 
bevolken (sPikmans et al., 2010) en waarvan al twee grondelsoorten 
het mondingsdeel hebben bereikt.
De verwachting is dat Kopvoorn en Serpeling zich op termijn suc-
cesvol benedenstrooms van de Rosmolen zullen voortplanten. Dit 
beekgedeelte is ook geschikt voor Barbeel (Barbus barbus), Beekforel 
(Salmo trutta), Rivierprik (Lampetra fluviatilis) en Sneep (Chondros-
toma nasus), soorten die ook elders in Noord-Limburg al in beekmon-
dingen, niet ver van de Oostrumsche beek, zijn aangetroffen (lenders 
& heijligers, 2007; binnendijk & Van mil, 2009; kranenbarg et al., 2012).
Concluderend kan gesteld worden dat de visfauna van de Oostrum-
sche beek letterlijk nog in beweging is. Het verdient aanbeveling, in 
navolging van de bemonsteringen in 2008 en 2012, deze inventari-
saties in een vierjaarlijkse cyclus door te zetten.

te stellen. Zoals al aangegeven zijn Blankvoorn en Rietvoorn in de 
Oostrumsche beek zowel resident als migrant. Naarmate de beek-
biotoop meer aan de reproductie-eisen voldoet zullen grotere aan-
tallen in de beek achterblijven en zich daar voortplanten. Datzelfde 
geldt voor soorten als Baars, Kolblei en Marmergrondel die aanvan-
kelijk als trekvis bestempeld moesten worden en de beek gebruik-
ten als opgroeiplek voor juvenielen en subadulten. De laatste jaren 
gebruiken deze soorten onder gunstige biotoopcondities de beek 
ook als voortplantingsplaats.

Transiënte vissoorten
Transiënten gebruiken de beek niet voor hun voortplanting. Ze ma-
ken slechts tijdelijk van de beek gebruik (Pollux et al., 2004). Zowel 
adulte als onvolwassen dieren gebruiken de beek als fourageerge-
bied. Het aantal transiënten is na de herinrichting door de verbe-
terde optrekbaarheid flink toegenomen (dorenbosCh et al., 2005a). 
Hierdoor werden geschikte habitats ingenomen door soorten die 
zich aanvankelijk vooral ophielden in de Maas. Snelstromende 
grindrijke trajecten werden ingenomen door Alver, Kopvoorn (do-
renbosCh et al., 2005b), Serpeling en Winde. In tegenstelling tot de 
Rivierdonderpad is bij deze soorten nog geen voortplanting ge-
constateerd. Andere soorten zijn niet zo gebonden aan specifieke 
substraten maar zoeken vooral schuilplekken tussen puin, stenen 
en hout. Voorbeelden hiervan zijn Baars, Kesslers grondel, Marmer-
grondel, Paling en Pos. Bij deze laatste categorie worden ook al di-
rect twee probleemsoorten aangegeven. Kesslers grondel en Mar-
mergrondel kunnen worden beschouwd als invasieve exoten die 
andere inheemse vissoorten, in dit geval Rivierdonderpad, Kleine 
modderkruiper en Bermpje mogelijk plaatselijk in hun voortbe-
staan kunnen bedreigen (sPikmans et al., 2010).

Conclusie visgemeenschappen
Bij het gebruik van de beek door vissen kan gesteld worden dat 
aanvankelijk (voor de herinrichting) vooral residente vissoorten 
aanwezig waren (dorenbosCh et al., 2000a; Verberk et al., 2004). Dit 
hield alleszins verband met de normalisatie en verstuwing die na 
de ontginning van de Peelregio ten behoeve van de landbouw wer-
den doorgevoerd. De weinige migranten waren beperkt tot de vrij 
optrekbare benedenstroomse beektrajecten, bovenstroomse tra-

FIGUUR 7
De Riviergrondel (Gobio gobio) is in 2012 
in lagere aantallen aangetroffen dan in 
2008 (foto: D. Dalessi).
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Summary

FISH FAUNA OF THE OOSTRUMSCHE BEEK 
Monitoring changes in fish communities

In 2003-2004 the Oostrumsche beek, a 
brook in the northeast of the Dutch prov-
ince of Limburg, was investigated to meas-
ure the effects of a restoration in 1999 to 
achieve more natural habitats for fish. Its 
accessibility for aquatic organisms from 
the river Meuse was suddenly increased 
as a result of the removal of several weirs. 
A previous study assessed the results of 
these measures over the 1999-2004 peri-
od. The present paper concentrates on the 
years 2008 and 2012, when an intensive 
survey was carried out by members of the 
Fish Working Group of the Natural History 
Society of Limburg. A total of 29 fish species 
were caught.
The 2008 and 2012 surveys found that the 
number of fish species had increased over 
the years. This was partly due to a mod-
est invasion of exotic species, namely 
Topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva), 
Bighead goby (Neogobius kessleri) and 
Western tubenose goby (Proterorhinus 
semilunaris), but mainly through colonisa-
tion by rheophilic species as a result of the 
open connection between the brook and 
the river Meuse and the improvement of 
upstream habitats. Some of these species 
were ‘migrants’, i.e. fish that use the brook 
only for reproduction during spring and 
summer: European perch (Perca fluviatilis), 
Roach (Rutilus rutilus), White bream (Blicca 
bjoerkna) and Rudd (Rutilus erythroph-
thalmus). Others were ‘transients’, which 
probably use the brook only for foraging: 
Bleak (Alburnus alburnus), Chub (Squalius 
cephalus), Common dace (Leuciscus leucis-
cus) and Ide (Leuciscus idus). In order to find 
out whether fish do reproduce in the brook, 
we investigated the brook three times in 
both years: in the spring (end of March), 
summer (end of June) and autumn (begin-
ning of November). Juveniles of most spe-
cies (born in the same year) were found; 
they were ‘residents’, i.e. present during 

all seasons. The most prominent species 
of this group were Stone loach (Barbatula 
barbatula), Spined loach (Cobitis taenia), 
Bullhead (Cottus perifretum), Gudgeon 
(Gobio gobio) and Tench (Tinca tinca).
Before the 1999 brook restoration, almost 
all species (only 8 at the time) belonged to 
the ‘residents’. In 2003-2004, the number 
of species had doubled to 16, most being 
‘migrants’ and ‘transients’. By 2008, the 
number had increased to 22, in 2012 to 26. 
We also found that some ‘transients’ had 
become ‘migrants’ and some ‘migrants’ 
had become ‘residents’. The process of 
fish colonisation and recolonisation in the 
brook has apparently not ended yet. Some 
more species will probably become ‘resi-
dents’ and complete their entire life cycle 
in the brook. Some newcomers are also 
expected.
Nowadays the water habitat seems most 
suitable for European perch, Roach and 
Three-spined stickleback (Gasterosteus 
aculeatus). But the reconstruction of 
the brook has created a variety of water 
biotopes from fast running to stagnant 
waters, with stony, sandy and clay bottoms 
and a great variety of vegetation, condi-
tions which favour a large biodiversity in 
fish communities. The fish fauna of the 
Oostrumsche beek is therefore expected to 
reach a stable balance in the coming dec-
ades. 
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sus inserta); tot voor enkele jaren hadden Grote brandnetels (Ur-
tica dioica) er de overhand. In het bos zelf stonden onder andere 
Esdoorns (Acer spec.), Essen (Fraxinus excelsior)  en Robinia’s (Ro-
binia pseudoacacia), deels overgroeid met Bosrank (Clematis vital-
ba). Door de dichtheid van het bos was er weinig ondergroei. De 
zonering van de locatie bood veel soorten huisjesslakken een ha-
bitat. Aan de voet van de heuvel, in en op de brandnetelvegetatie, 
kwamen vooral Struikslak (Fruticicola fruticum), Witgerande tuin-
slak (Cepaea hortensis) en Wijngaardslak (Helix pomatia) voor; on-
der brokken vuursteen in die zone werd de Grote clausilia (Alinda 
biplicata) gevonden. Het bos was de biotoop van een groot deel 
van de op deze plek levende soorten huisjesslakken, waarvan Ge-
ruite rondmondhoren (Pomatias elegans) en Boerenknoopje (Dis-
cus rotundatus) [figuur 2] ter plaatse het meest algemeen waren. 
Het meer open stuk, waar als vervolg van het paadje een proviso-
rische trap in de kalksteen is uitgehouwen, bood een geschikt bio-
toop aan soorten die van open, kalkrijk terrein houden, zoals Klei-
ne clausilia (Clausilia rugosa parvula) en Heideslak (Helicella itala) 
(zie ook hässlein, 1960). Een jaar na de kap waren de boomstronken 

In 2007 werd op de oosthelling van de Sint-Pietersberg tus-

sen de ENCI en de grens met België het hellingbos vanaf de 

hellingvoet tot op een hoogte van ongeveer 20 m ‘om vei-

ligheidsredenen’ volledig gekapt en het hout afgevoerd 

(natuurmonumenten, 2007). Het via een steil paadje begaan-

bare deel van dit gebied was bij malacologen (weekdierkun-

digen) bekend om zijn rijke en bijzondere huisjesslakken-

fauna. Bij een inventarisatie in 2005 werden er bijvoorbeeld 

32 soorten huisjesslakken aangetroffen waaronder twaalf 

Rode lijst soorten (Lever et al., 2009). De vrees bestond dat 

de rigoureuze kap van alle bomen en struiken een nega-

tief effect zou hebben op de slakkenfauna ter plaatse en 

dat vooral slakkensoorten die loofbos als habitat hebben 

gevolgen van de kap zouden ondervinden. Daarom is deze 

plaats van 2008 tot en met 2012 onderzocht op het voorko-

men van huisjesslakken, ter vergelijking met resultaten van 

inventarisaties uitgevoerd in 2005. Naaktslakken zijn daar-

bij buiten beschouwing gelaten omdat er ter plaatse maar 

weinig soorten voorkomen en omdat het veel lastiger is om 

ze systematisch te verzamelen.

de locatie

Het hellingbos op de linker Maasoever tussen de ENCI en de grens 
met België kan topografisch worden aangeduid als ‘het Neder-
landse deel van het bos van Caestert’. Een klein deel van het bos 
was en is bereikbaar via een paadje dat circa 50 m ten zuiden 
van het laatste huis op de Lage Kanaaldijk (nummer 129) steil de 
Sint-Pietersberg op voert [figuur 1]. De bodem van de helling be-
staat tot ongeveer 10 m hoogte uit een los mengsel van humus 
en kalksteenbrokjes; daarboven dagzoomt de Kalksteen van La-
naye (Felder & bosCh, 1998). De vegetatie aan de voet van het bos 
wordt momenteel gedomineerd door Valse wingerd (Parthenocis-

Boskap op de Sint-Pietersberg in 2007: effecten op de 
huisjesslakkenfauna

Gerard Majoor, Jekerschans 12, 6212 GJ Maastricht

FIGUUR 1
Het begin van het paadje dat de Sint-Pietersberg op voert in 2005 (foto: Bert 
Lever).



natuurhistorisch maandblad 	 januari		2014   jaargang 103 | 1 11natuurhistorisch maandblad

vermenigvuldigd en afgerond om de gegevens weer te laten corres-
ponderen met die van de standaardprocedure.
Na de kap in 2007 is de plek bemonsterd op 22-10-2008, 18-10-2009, 
04-11-2011 en 12-10-2012. Daarbij werd een half uur op het oog ge-
zocht in het weer opschietende bos direct vóór de dagzomende 
kalksteen, plus een half uur in het meer open gebied langs het paad-
je en de kalkstenen trap. Op beide plekken werd een bodemmon-
ster van ongeveer een liter verzameld. De bodemmonsters werden 
gezeefd en de oogst gedetermineerd zoals beschreven in leVer et al. 
(2009). Omdat er ter plaatse maar weinig naaktslakken voorkomen 
(twee soorten in mei 2005 en twee soorten in oktober 2005) zijn die 
bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.
Bij het optellen van de oogst uit bodemmonsters is onderscheid 
gemaakt tussen soorten waarvan de onvolgroeide huisjes goed te 
determineren zijn en soorten waarbij dat niet gemakkelijk is: Glan-
zende en Slanke agaathoren (Cochlicopa lubrica en Cochlicopa lu-
bricella), Gladde, Gekielde, Geribde, Kleine en Vale clausilia (Cochlo-
dina laminata, Macrogastra rolphii, Macrogastra attenuata lineola-
ta, Clausilia rugosa parvula en Clausilia bidentata), Kelder-glansslak 
en Grote glansslak (Oxychilus cellarius en Oxychilus draparnaudi), 
Doorschijnende glasslak (Vitrina pellucida) en Grote glasslak (Phe-
nacolimax major). In deze gevallen is de oogst aan juvenielen conse-
quent genegeerd.

weer uitgelopen en was er een gemengde vegetatie van 
hoog opschietende kruiden en ‘boomstruiken’ ontstaan. In 
2009 hadden de jonge bomen alweer een hoogte van 3 à 
4 m bereikt; in 2012 was dat zo’n 10 m en was de ondergroei 
daardoor weer beperkt.
In jordan & blaCk (2012) wordt een aantal effecten van kap 
op de in het bos levende slakken samengevat. Hiervan zijn 
waarschijnlijk de meest relevante gevolgen te relateren aan 
de kap van het bos van Caestert zoals de toename van uit-
schieters in het microklimaat en veranderingen in begroei-
ing en humusvorming. De verwachting was dat vooral de ter 
plaatse levende bossoorten te lijden zouden hebben van de 
boskap. Verder was de vraag of de kap van het bos een blij-
vend effect op de huisjesslakkenfauna zou hebben of dat deze zich 
samen met het bos van deze ingreep zou herstellen.

referentiewaarden en methoden

Als standaardprocedure bij de inventarisatie van een locatie wordt 
de opbrengst van één uur slakken zoeken ‘op het oog’ aangehouden, 
plus de oogst van alle slakkenhuisjes uit twee bodemmonsters van 
ongeveer een liter. Voor rapportages over inventarisaties wordt de 
oogst uit de drie bronnen bij elkaar opgeteld (leVer & majoor, 1987).
Op 7 oktober 2005, twee jaar voor de kap, werd de locatie bemon-
sterd in het kader van een herinventarisatie van de slakkenfauna 
van de gehele Sint-Pietersberg (leVer et al., 2009). Bovendien was 
de plek op 28 mei 2005 bemonsterd door de Mollusken Studiegroep 
Limburg (MSL). Door de MSL waren in mei 2005 bij zoeken op het 
oog drie soorten gevonden die door Lever c.s. in oktober 2005 niet op 
het oog waren aangetroffen; voor die soorten is op de lijst van op het 
oog gevonden soorten van oktober 2005 alsnog ‘1’ ingevuld.
Bij nadere analyse van de gegevens uit de bodemmonsters van ok-
tober 2005 bleek dat de samenstelling van de huisjesslakkenpopu-
latie van een van de monsters sterk afwijkend was, waarschijnlijk 
omdat er op een andere dan de gebruikelijke plaatsen bemonsterd 
was. Mogelijk was dit aan de voet van de heuvel waar de bio-
toop heel anders is dan hoger op de heuvel. Alleen in dat 
monster werden bijvoorbeeld exemplaren van de Dwerg-
korfslak (Vertigo pygmaea) aangetroffen, een soort die nooit 
in andere monsters van de plek is gevonden. In plaats van de 
resultaten van dat afwijkende bodemmonster zijn de resul-
taten van twee MSL bodemmonsters van mei 2005 gebruikt, 
één van Stef Keulen en één van de auteur. De optelsom van 
de oogst uit deze twee bodemmonsters plus die uit het door 
de auteur in oktober verzamelde monster is met tweederde 

FIGUUR 2
Het Boerenknoopje (Discus rotundatus; breedte circa 5 mm), een van 
de meest algemene soorten in het bos van Caestert. Na de boskap is de 
soort tijdelijk kwantitatief afgenomen (foto: Stef Keulen).

FIGUUR 3
De Gekielde clausilia (Macrogastra rolphii; hoogte circa 12 mm), 
een soort die na de boskap kwantitatief gelijk is gebleven (foto: Stef 
Keulen).
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plaar werd gevonden [tabel 1]. Het Am-
monshorentje was ook rond 1985 op deze 
plek niet aangetroffen (leVer & majoor, 
1987). De unieke vondst uit 2005 is onvol-
doende om te kunnen constateren dat deze 
soort ten gevolge van de boskap daarna niet 
meer werd teruggevonden. Andersom kan 
worden vastgesteld dat ‘met uitzondering 
van het Ammonshorentje’ alle soorten die 
in 2005 werden aangetroffen in één of meer 
bemonsteringen vanaf 2008 zijn terugge-
vonden.
Het tweede criterium is of een soort in 2005 
niet was waargenomen maar erna wel. De 
Barnsteenslak (Succinea putris) is een nieu-
we soort op deze plaats; vóór 2007 is deze 
huisjesslak daar nooit gevonden. De habitat 
van deze slak bestaat uit vochtige tot natte, 
open plaatsen met een vegetatie als Riet 
(Phragmites australis), zeggen (Carex spec.)
en dergelijke. Tot in de zeventiger jaren was 
deze soort algemeen op de westhelling van 
de Sint-Pietersberg. Met de verdroging van 
het Jekerdal is de soort daar veel zeldza-
mer geworden (Van regteren altena, 1958; de 
groot et al., 2010). De vestiging van de Barn-
steenslak in het bos van Caestert is waar-
schijnlijk mogelijk gemaakt door het tijde-
lijk lager en dichter zijn van de vegetatie, 
waardoor vocht ter plaatse beter kan door-
dringen en wordt vastgehouden. Als die ver-
onderstelling juist is zal de soort te zijner 
tijd weer van de heuvel verdwijnen.
De Scheve jachthorenslak (Vallonia excen-
trica) is een soort van open en droge, grazi-
ge terreinen. Het is denkbaar dat de soort 
elders in het gebied al aanwezig was en dat 
hij zich dankzij de boskap heeft kunnen uit-
breiden.
Aan het voorkomen van de Tandloze korf-
slak (Columella edentula) op de Sint-Pieters-
berg is een aantal studies gewijd (majoor & 
leVer, 2003; 2004; majoor, 2012). De vondst 
in 2008 van één oud huisje op deze plaats is 
verrassend, maar deze unieke vondst is on-

voldoende om een verband te suggereren met de boskap.
De Grote clausilia werd al in 1985 op deze plaats aan de voet van 
de heuvel gevonden (leVer & majoor, 1987). Incidenteel klimmen 
exemplaren van deze soort kennelijk de heuvel op. De vondsten in 
2009 en 2012 betreffen onvolgroeide huisjes die aan hun karakte-
ristieke ribben echter feilloos te herkennen zijn. Misschien heeft 
de boskap en de daarop volgende tijdelijke verandering van de bio-

bevindingen

Er zijn drie criteria toegepast om te besluiten waarnemingen nader 
te onderzoeken op een mogelijk verband met de boskap. 
Het eerste criterium is of een soort in 2005 aanwezig was, maar 
daarna niet meer is waargenomen. Dat geldt alleen voor het Am-
monshorentje (Nesovitrea hammonis) waarvan in 2005 één exem-

Soorten huisjesslakken Jaar
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2005 2008 2009 2011 2012
Toegepaste criteria:
Niet teruggevonden
Ammonshorentje Nesovitrea hammonis 1
‘Nieuwe soorten’
Barnsteenslak Succinea putris 1 4 4 3
Scheve jachthorenslak Vallonia excentrica 4 1 1
Tandloze korfslak Columella edentula 1
Geribde clausilia Macrogastra attenuata lineolata 1
Grote clausilia Alinda biplicata 1 1
Aantallen <10
Slanke dwergslak Carychium tridentatum 2 1 6 2
Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica 3 3 1 1
Slanke agaathoren Cochlicopa lubricella 2 1 1
Geribde jachthorenslak Vallonia costata 2 3 4 4
Stekelslak Acanthinula aculeata 4 9 4 3 1
Cylindrische korfslak Truncatellina cylindrica 2 4 1
Gladde clausilia Cochlodina laminata 4 6 1 4 7
Dwergpuntje Punctum pygmaeum 2 4 1 1
Kelder-glansslak Oxychilus cellarius 3 1 1 2 4
Opgerolde tandslak Helicodonta obvoluta 7 2 3 7 5
Heideslak Helicella itala 8 3 5 5 5
Wijngaardslak Helix pomatia 4 2 2 2 2
Aantallen >10
Trends:
Gelijk gebleven
Geruite rondmondhoren Pomatias elegans ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
Gekielde clausilia Macrogastra rolphii 11 10 11 12 9
Tijdelijke afname
Vaatjesslak Sphyradium doliolum 59 48 23 34 72
Mostonnetje Pupilla muscorum 23 23 12 13 17
Blindslak Cecilioides acicula 30 47 13 14 34
Kleine clausilia Clausilia rugosa parvula 49 37 23 43 63
Boerenknoopje Discus rotundatus 198 102 127 109 150
Kleine kristalslak Vitrea contracta 33 20 24 16 36
Kleine blinkslak Aegopinella pura 17 17 11 9 16
Bruine blinkslak Aegopinella nitidula 43 22 20 30 33
Doorschijnende glasslak Vitrina pellucida 30 16 18 32 37
Grote glasslak Phenacolimax major 33 17 9 16 24
Haarslak Trochulus hispidus 22 8 14 18 19
SUBTOTAAL ‘Tijdelijke afname’ 537 357 294 334 501

Blijvende afname
Donkere torenslak Merdigera obscura 22 4 11 6 10
Tijdelijke toename
Struikslak Fruticicola fruticum 7 3 30 25 9
Blijvende toename
Vale clausilia Clausilia bidentata 7 1 5 10 18
Grote glansslak Oxychilus draparnaudi 7 8 8 10 23
Bos-loofslak Monachoides incarnatus 3 4 15 15 22
Witgerande tuinslak Cepaea hortensis 11 10 20 19 27
TOTAAL AANTAL SOORTEN 32 33 32 27 35

TABEL 1
Soorten en aantallen huisjesslakken van het bos 
van Caestert op de Sint-Pietersberg: 2005 en 2008-
2012. De aantallen zijn via een standaardprocedure 
verzameld (zie tekst).
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Elf soorten huisjesslakken vertonen een trend van tijdelijke afname 
met uiteindelijk kwantitatief herstel in de orde van grootte van de re-
ferentiewaarde. Negen van deze soorten hebben loofbos als biotoop 
(zie ook hässlein, 1960) [figuur 4 en 5]. Deze waarneming loopt paral-
lel aan de observatie dat na de boskap de stobben alweer snel uit-
liepen en de biotoop tenminste weer beschaduwd werd. Inmiddels 
dragen de jonge bomen van zo’n 10 m hoogte ook weer bij aan de hu-
musvorming en het stabiliseren van temperatuur en vochtigheid op 
de bodem. Verondersteld mag worden dat het herstel van de biotoop 
heeft bijgedragen aan het herstel van de populaties van bosslakken.
De uitzonderingen in deze trendklasse zijn het Mostonnetje (Pupilla 
muscorum), een soort van open, kalkrijke plekken met lage begroei-
ing, en de Blindslak (Cecilioides acicula), een soort die ondergronds 
leeft (zie majoor, 2008). Voor de tijdelijke afname van het Moston-
netje is geen voor de hand liggende verklaring te geven. Voor de 
Blindslak kan verondersteld worden dat de intensieve bewerking 
van de bodem tijdens het kappen zijn habitat negatief heeft beïn-
vloed. Intensieve betreding van de bodem kan ertoe hebben geleid 
dat deze slakken zich dieper in de bodem hebben teruggetrokken, 
waardoor de kans om ze in oppervlakkige bodemmonsters aan te 
treffen afneemt (duFFey, 1975).
De Donkere torenslak (Merdigera obscura) lijkt als enige soort de kap 
nog niet te boven te zijn. De soort komt in Nederland alleen in Lim-
burg voor en is ook daar niet algemeen (gegevens MSL). Dat duidt 
erop dat deze soort hoge eisen stelt aan de biotoop. Het is denkbaar 
dat de verandering van een bos met bomen van naar schatting on-
geveer 30 jaar oud via kaalslag naar een jong bos van vijf jaar oud 

toop het voor individuen van deze soort mogelijk ge-
maakt om het ook eens hogerop te zoeken.
De vondst van een levend exemplaar van de Geribde 
clausilia (Macrogastra attenuata lineolata) op de Sint-
Pietersberg is een bijzondere verrassing. De soort is 
plaatselijk algemeen in Zuid-Limburg ten oosten van 
de Maas (gegevens MSL); verder is er sinds 2005 een bio-
toop bekend op de Cannerberg (majoor et al., 2013). In 
rapportages over inventarisaties van landslakken op de 
Sint-Pietersberg wordt deze soort niet vermeld (Van regteren altena, 
1958; leVer & majoor, 1987; leVer et al., 2009). Anderzijds staan er in 
de gegevensbank van de ‘European Invertebrate Survey’ (EIS) Neder-
land vier vondsten van deze soort in Sint Pieter of op de Sint-Pieters-
berg tussen 1923 en 1968. Het moet worden afgewacht of de soort 
zich op deze plek verder zal uitbreiden. Vooralsnog is er geen relatie 
te leggen met de boskap.
Sommige soorten zijn op deze locatie tamelijk zeldzaam zodat er 
meestal maar één of enkele exemplaren worden gevonden. Uit deze 
kleine aantallen kunnen geen trends worden afgeleid die een indi-
catie geven over de mogelijk effecten van de boskap op deze huisjes-
slakken. Daarom is als derde criterium gehanteerd dat er in één van 
de jaren van bemonstering tien of meer exemplaren van de soort 
moeten zijn gevonden. Bij de soorten die aan dat criterium voldoen 
zijn er ten opzichte van de referentiewaarde uit 2005 vijf trends te 
signaleren: 
- gelijk gebleven;
- tijdelijk afgenomen;
- tijdelijk toegenomen;
- blijvend afgenomen; 
- blijvend toegenomen.
Twee soorten lijken kwantitatief gelijk te zijn gebleven. De eerste 
is de Geruite rondmondhoren (Pomatias elegans) die ter plaatse 
zeer algemeen was en is gebleven. De tweede is de Gekielde clau-
silia (Macrogastra rolphii) [figuur 3]. Dat laatste is een tamelijk on-
verwachte bevinding omdat de Gekielde clausilia een typische bos-
soort is. Het kan zijn dat de stevige huisjes van deze soort in de kalk-
rijke bodem lang goed geconserveerd zijn gebleven en 
dat de waarnemingen dus eerder de lange houdbaar-
heid van deze slakkenhuisjes demonstreren dan het 
effect van de boskap op levende exemplaren van deze 
soort. Bovendien zijn de aantallen gevonden huisjes 
klein (9-12 per inventarisatie), wat de plaatsing in deze 
trendklasse nog onzekerder maakt.
In de resterende trendklassen is een veranderingstrend 
gedefinieerd als een afwijking in de aantallen geregi-
streerde huisjes van tenminste 40% ten opzichte van de 
referentiewaarde uit 2005.

FIGUUR 5
Grote glasslak (Phenacolimax major; breedte circa 6 mm), één 
van de negen bossoorten die na de boskap een tijdelijke kwanti-
tatieve afname vertoonde (foto: Stef Keulen).

FIGUUR 4
Gemiddelde tijdelijke afname van negen bossoorten na de kap 
van het bos van Caestert in 2007.
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voor de hand ligt. Afgezien van deze zes soorten hebben 
de waarnemingen aan de overige soorten een aannemelijk 
beeld opgeleverd van de invloed van de kap van het bos van 
Caestert op de daar levende huisjesslakkenfauna. Maar al is 
het beeld aannemelijk, daarom hoeft het nog niet waar te 
zijn.
Een eerste element dat afbreuk doet aan de betrouwbaar-
heid van het onderzoek is de wijze van bemonstering in het 
veld. Er is steeds op dezelfde plekken bemonsterd, maar het 
(uitgesloten) bodemmonster uit 2005 met een sterk afwij-
kende oogst aan huisjesslakken laat zien dat bemonstering 

op een iets andere plaats tot heel andere resultaten kan leiden. Ver-
der zijn er, zoals aangegeven, steeds twee bodemmonsters van ‘on-
geveer een liter’ verzameld. In de periode 2008-2012 is er nadrukke-
lijk op het volume van de bodemmonsters gelet, maar het volume 
van de in 2005 verzamelde bodemmonsters is niet geregistreerd.
Omdat de kap van het bos van Caestert in 2007 als een volslagen 
verrassing kwam moesten gegevens uit oktober 2005 van leVer et al. 
(2009) gecombineerd worden met gegevens uit mei 2005 om een 
referentiewaarde te construeren. Bemonstering in mei kan een ne-
gatief effect hebben gehad op de verhouding tussen volgroeide en 
onvolgroeide huisjes omdat sommige slakken in het voorjaar nog 
niet volgroeid zijn. Omdat onvolgroeide huisjes van sommige fami-
lies niet op soortniveau kunnen worden onderscheiden kan dat voor 
soorten uit die families tot onderschatting van hun aantallen heb-
ben geleid.
Een andere storende factor in dit onderzoek is het gegeven dat slak-
kenhuisjes in een kalkrijke bodem, zoals aanwezig op de onderzoch-
te plek, lang aanwezig kunnen blijven. Onderzoek aan dit fenomeen 
suggereert dat de tijd die het duurt voordat slakkenhuisjes op en uit 
de bodem verdwijnen varieert van één tot drie jaar (Cadée, 1998) tot 
meer dan 7,5 jaar (PearCe, 2008), maar kenmerken van het huisje (zo-
als een dunne of dikke wand) zullen deze periode zeker beïnvloeden. 
Anderzijds is het geruststellend dat er in dit onderzoek voor 17 soor-
ten wel kwantitatieve veranderingen zijn geconstateerd. Kennelijk 
blijven de huisjes van die soorten niet langer dan één à drie jaar in de 
bodem aanwezig.

Een andere onzekerheid met betrekking tot de gevonden re-
sultaten betreft de invloed van het weer in de onderzochte 
jaren. Jaren met weinig neerslag in het voorjaar en/of een 
warme, droge zomer kunnen de ontwikkeling van slakken-
populaties negatief beïnvloeden. Om mogelijke effecten 
van het weer uit te sluiten is het nodig een controlereeks 
monsters op een niet verstoorde plek met veel soorten huis-
jesslakken te verzamelen. Dit controleonderzoek heeft niet 
plaatsgevonden.

nog niet is verwerkt. Schijnbaar beantwoordt dit jonge bos nog niet 
aan de habitateisen van deze soort.
De Struikslak [figuur 6] vertoont op de bemonsterde locaties twee 
en vier jaar na de kap juist een optimum. Dat laat zich wellicht ver-
klaren uit het tijdelijk lager zijn van de vegetatie, waardoor deze 
soort zich vanaf de basis van de helling heuvelopwaarts kon uitbrei-
den. Ook van deze soort wordt verwacht dat hij zich, net als de Grote 
clausilia, bij het ouder worden van het bos weer op z’n uitvalsbasis 
zal terugtrekken.
Vier soorten huisjesslakken (Vale clausilia, Grote glansslak, Bos-
loofslak (Monachoides incarnatus) en Witgerande tuinslak) zijn aan 
het eind van de periode van bemonstering kwantitatief toegeno-
men; bij de Vale clausilia vond dit pas plaats na een aanvankelijke af-
name. Het effect op de Witgerande tuinslak zou op den duur verge-
lijkbaar kunnen blijken aan dat op de Struikslak; ook de Witgerande 
tuinslak heeft een voorkeur voor ruigte en struweel. Het positieve 
effect van de boskap op de andere soorten is niet goed te verklaren. 
Vooral het feit dat een bossoort als de Bos-loofslak geprofiteerd lijkt 
te hebben van de verjonging van het bos is een waarneming waar-
voor een verklaring niet voor de hand ligt.

speculeren met slakken

Hierboven is een zestal soorten besproken waar voor de kwantita-
tieve waarnemingen over de periode 2008-2012 geen verklaring 

FIGUUR 6
Struikslak  (Fruticicola fruticum, breedte circa 15 mm), een soort die 
kwantitatief tijdelijk heeft geprofiteerd van de boskap (foto: Stef 
Keulen).

FIGUUR 7
Barnsteenslak (Succinea putris, hoogte circa 13 mm), een soort die zich 
pas na de boskap op de locatie heeft gevestigd (foto: Stef Keulen).
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Stef Keulen en de auteur in 2008 op aangedrongen om in de toe-
komst bij grote ingrepen, zoals in 2007 op de Sint-Pietersberg, bij-
voorbeeld in dit Maandblad een vooraankondiging te doen, tenein-
de vooraf te kunnen waarschuwen voor mogelijke effecten op flora 
en fauna. Als een grote ingreep onvermijdelijk is kan dan vooraf on-
derzoek worden gepland om de effecten nauwkeuriger te monito-
ren dan in dit onderzoek kon worden gerealiseerd.
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gegevens. Leden van de MSL, Bert en Jelle Lever en Arjen de Groot ga-
ven suggesties voor de verbetering van een eerdere versie van dit ar-
tikel. Verder dank aan Bert Lever en Stef Keulen voor de foto’s, en aan 
de afdeling Immunologie van de Vakgroep Interne Geneeskunde van 
het Maastrichts Universitair Medisch Centrum voor bruikleen van een 
stereomicroscoop.

conclusies

Met inachtneming van de hierboven besproken beperkingen van 
het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de in 2007 uitge-
voerde rigoureuze boskap geen vernietigende gevolgen heeft ge-
had voor de bijzondere huisjesslakkenfauna op deze plaats. Er zijn 
ter plaatse geen soorten ‘uitgeroeid’ en er zijn er zelfs drie bijgeko-
men: de Barnsteenslak [figuur 7], de Scheve jachthorenslak en de 
Geribde clausilia, al moet nog worden afgewacht of deze soorten 
zich op deze plaats zullen handhaven. Daarnaast is het opvallend 
dat er bij elf soorten huisjesslakken twee of vier jaar na de kap een 
tijdelijke kwantitatieve afname van 40% of meer is geregistreerd. In 
een ander onderzoek werd twee en een half jaar na boskap een af-
name van 19% in het aantal landslakken gevonden (hylander et al., 
2004). Negen van de hier genoemde elf soorten kunnen als bossoor-
ten worden getypeerd, wat de veronderstelling over de bijzondere 
kwetsbaarheid van deze soorten voor boskap bevestigt.
In een formele brief aan Natuurmonumenten is er door Bert Lever, 

Summary

LOGGING ON SINT-PIETERSBERG HILL IN 
2007: EFFECTS ON THE SNAIL FAUNA

In 2007, part of the deciduous wood cov-
ering the cretaceous eastern slope of the 
Sint-Pietersberg hill facing the river Meuse 
near Maastricht was unexpectedly felled. 
This site was renowned among malacolo-
gists (mollusc experts) for harbouring over 
30 species of land snails, including 12 Red 
List species. The effect of the logging on the 
snail fauna was monitored from 2008 to 
2012 by semi-quantitative techniques, and 
the data compared with those from surveys 
performed in 2005.
None of snail species were eradicated by 
the logging. Three snail species (Succinea 
putris, Vallonia excentrica and Macrogastra 
attenuata lineolata) even benefitted from 
the logging and established themselves 
on the site, albeit perhaps only temporar-
ily. On the other hand, nine snail species 
whose habitat is deciduous wood were 
found to have declined by 40% or more two 
or four years after the logging, though they 
recovered afterwards. One species showed 
a persistent decline, one species a tempo-
rary increase, and four species a persistent 
increase. Explanations were found for all 
but six of the observations on individual 
species, so in all an acceptable picture of 
the effects of the logging emerged. On the 
other hand, variations in weather condi-
tions, in soil sampling (in terms of both 
sites and sampling procedures), and in the 
persistence of empty shells in the soil may 

have affected the reliability of the data. 
Natuurmonumenten, the conservation 
society in charge of ecological management 
of Sint-Pietersberg hill has been asked to 
announce major interventions like this in 
advance in future, in order to be informed 
by experts about predictable effects on flora 
and fauna and, if the intervention is una-
voidable, to enable well-planned monitor-
ing of its effects.
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Al sinds de begindagen van het paleontologisch onderzoek 

aan vissen uit het Laat-Krijt van zuidelijk Limburg is bekend 

dat er naast typische rifbewoners met batterijen van afge-

platte tanden (Anomoeodus) die een voorkeur voor hard 

voedsel hadden, een brede schakering aan rovers voor-

kwam. Het meest recent verschenen overzicht (FrieDman, 

2012) doet die conclusie alle eer aan; soorten van de 

ge slachten Protosphyraena, Belonostomus, Saurocephalus, 

Pachyrhizodus, Apateodus, Enchodus en Cimolichthys zagen 

er vervaarlijk uit. Helaas zijn vondsten van zo goed als com-

plete vissen in ons gebied op de vingers van twee handen 

te tellen. Maar ook kaakfragmenten met tanden, en zelfs 

losse tanden, zijn belangrijk (zelfs onmisbaar) voor het 

totaalbeeld. Hieronder wordt een aantal recente voorbeel-

den kort besproken en geïllustreerd.

behoorlijk divers

Hoewel er al een hele reeks soorten beschreven is uit het Laat-Krijt 
van Luik-Limburg, met name aan het eind van de negentiende en 
het begin van de twintigste eeuw, bestaat er nog geen volledig 
overzicht van de beenvissenfauna’s (albers & Weiler, 1964; lambers, 
1998; Friedman, 2012). Dat heeft veel te maken met het feit dat (bij-
na-)complete visskeletten in dit gebied uitermate zeldzaam zijn, 
terwijl de overvloedig voorkomende losse onderdelen (schub-
ben, wervels, ribben, tanden) zo goed als nooit tot op soort gede-
termineerd kunnen worden. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op 
die regel. Delen van kaken, met tanden, kunnen helpen verschil-
lende tandtypes op genus en/of soort te brengen, en de batterijen 
van maaltanden van typische rifbewonende vormen zoals Ano-
moeodus zijn specifiek genoeg om te herkennen. Van de laatstge-
noemde zijn zelfs drie soorten beschreven (Forir, 1887; Friedman, 
2012) en een vierde (die mogelijk nieuw is) is onlangs gevonden in 
de Meerssen Member. Hoe dan ook, fragmentarische kaken met 
tanden behoren tot de spectaculaire vondsten. Zeker als hierbij in 
aanmerking wordt genomen dat de vissen die daarbij hoorden be-
hoorlijke afmetingen (tot ongeveer 1,5 m) konden bereiken, en om 
die reden al bijna uit te sluiten is dat ze als complete skeletten kun-
nen worden gevonden. De grote vang- of grijptanden (‘fangs’) van 
vertegenwoordigers van de familie Enchodontidae spreken tot de 
verbeelding en een vergelijking met de hedendaagse barracuda’s, 

Opmerkelijke Luiks-Limburgse Krijtfossielen
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FIGUUR 1
Apateodus corneti (Forir, 1887), ENCI-HeidelbergCement Group groeve 
(Maastricht), Formatie van Maastricht, basale deel Valkenburg Member, zomer 
2012; ware lengte 108 mm (foto en collectie: L. Goffings).

FIGUUR 2
Apateodus corneti (Forir, 1887), ENCI-HeidelbergCement Group groeve 
(Maastricht), Formatie van Gulpen, Lanaye Member, interval tussen vuursteen-
lagen 10 en 14, 17 juni 2006; ware lengte 95 mm (foto en collectie: J. Snellings). 

FIGUUR 3
Apateodus corneti (Forir, 1887), ENCI-HeidelbergCement Group groeve 
(Maastricht), Formatie van Gulpen, Lanaye Member, interval tussen vuursteen-
lagen 10 en 14, 17 juni 2006; ware lengte 25 mm (foto en collectie: J. Snellings).
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Met name in de Valkenburg, Gronsveld en Schiepersberg members 
(Formatie van Maastricht) komt dit soort graafgangen voor. In de 
meeste gevallen gaat het hierbij om vertegenwoordigers van de fa-
milie Dercetidae, met kenmerkende schubben (Friedman, 2012).

dankwoord
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langgerekte vissen met scherpe tanden in beide kaken, dringt zich 
op.

nieuwe vondsten

Het lijkt erop dat de visfauna’s uit het Laat-Krijt van het studiege-
bied werden gedomineerd door middelgrote tot grote rovers van 
de orde Aulopiformes. Binnen deze groep komt met name Encho-
dus faujasi Agassiz, 1843 met enorme vangtanden aan de uiteinden 
van beide kaken veel voor. Deze is ook in talloze verzamelingen ver-
tegenwoordigd. Samen met Apateodus corneti (Forir, 1887) behoort 
Enchodus faujasi tot de goed gedocumenteerde soorten uit het ge-
bied, omdat er ook met zuren vrijgeprepareerde schedels beschik-
baar waren (kruiZinga, 1924; 1952; goody, 1968). Het herkennen van 
andere onderdelen van het skelet van deze soorten zal altijd een 
lastige zaak blijven, omdat er niet genoeg samenhangend skelet-
materiaal bekend is. Wervels van forse afmetingen en schubben van 
de flank maken het aannemelijk dat ze tot Enchodus behoren, maar 
dat valt moeilijk te bewijzen.
Friedman (2012) noteerde onlangs al dat Apateodus een heterodont 
gebit heeft. Dit wil zeggen dat binnen de kaak de tanden van duide-
lijk verschillende afmetingen zijn. Dit is goed te zien in de hier afge-
beelde exemplaren [figuren 1-3]. Een van die stukken [figuur 3] stelt 
een fragment van een ectopterygoid, een onderdeel van de boven-
kaak (gehemelte) voor, en komt goed overeen met een exemplaar 
dat door Friedman (2012) werd afgebeeld.
Het laatste exemplaar [figuur 4a-c] is behoorlijk versleten. Die slij-
tage is mogelijk terug te voeren op een langdurig verblijf op de zee-
bodem en dus een langere tijd van blootstelling aan erosie. Maar 
het kan ook zijn dat dit exemplaar als prooi via de maag en ingewan-
den van een nog grotere rover, bijvoorbeeld een haai of een mosa-
sauriër, uiteindelijk op de zeebodem terecht kwam. De slijtage kan 
dan worden gekoppeld aan de bijtende werking van maagzuren van 
de predator. Het feit dat de tanden in dit exemplaar gefuseerd zijn 
met het kaakbot en een verdikte botrand aan de basis tonen doet 
vermoeden dat het hierbij gaat om Pachyrhizodus. Dit soort vissen 
representeert een uitgestorven groep waarvan de verwantschap 
nog onduidelijk is. Het geslacht Pachyrhizodus bereikte forse afme-
tingen van bijna twee meter (Friedman, 2012). In tegenstelling tot 
eerdere vondsten uit Luik-Limburg is dit stuk wel stratigrafisch goed 
gedocumenteerd binnen de Formatie van Maastricht.
Er is nog een hoop te ontdekken op dit gebied. Het is daarom raad-
zaam om ook graafgangen die bekleed zijn met schubben, ribben 
en onderdelen van de schedel te verzamelen, te wassen en te zeven. 

FIGUUR 4
Pachyrhizodus spec., in diverse aanzichten (a-c), CBR-Romontbos groeve (Eben 
Emael, Luik), Formatie van Maastricht, Emael Member; ware lengte 93 mm 
(foto en collectie: L. Goffings).

Summary

REMARKABLE CRETACEOUS FOSSILS FROM 
LIÈGE-LIMBURG
PART 19. Fearsome predators

Three recent finds of jaw remains of pred-
atory fish from the Maastrichtian type 
area are illustrated and briefly described. 
Fish faunas of late Maastrichtian age in 
this region appear to have been charac-

terised by a predominance of enchodon-
tids and ichthyotringids. Of the latter, 
three specimens of Apateodus corneti 
with a distinctly heterodont dentition 
are recorded. In addition, a single abraded 
jaw fragment assigned to Pachyrhizodus 
is described from the Emael Member of 
Eben Emael (Liège). Its worn state of pres-
ervation may reflect a prolonged period 
on the sea floor or, alternatively, be indica-
tive of having passed the stomach/intes-

tinal tract of a larger carnivore, i.e. a shark 
or a mosasaur.
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blad 41 (5/6): 42-46.
� LAMBERS, P., 1998. Beenvissen. In: J.W.M. Jagt, J. 
Leloux & A.V. Dhondt (red.). Fossielen van de St. Pie-
tersberg. Grondboor & Hamer 52 (Limburgnum-
mer 9B): 142-143.

speciale relatie van bijen met bloe-
men, waarbij de onderlinge afhanke-
lijkheid speciale aandacht krijgt. Onze 
bekende honingbij, een van de meest 
bestudeerde diersoorten ter wereld, 
heeft een eigen hoofdstuk. Andere 
hoofdstukken gaan in op de interactie 
tussen (honing)bij en mens, waarbij 
de grote waarde van bijen voor de 
bestuiving van bloemen verder wordt 
uitgediept. Diverse bedreigingen 
voor de bijenstand passeren er de 
revue, met tevens de beschermings-
maatregelen die ook u en ik kunnen 
nemen. Ook de variatie aan vormen 
van sociaal gedrag, de relaties tussen 
bijensoorten onderling en met andere 
insecten, parasieten op bijen (en op de 
door hen geproduceerde honing!) krij-
gen alle een plek in de tekst.
Er wordt geleidelijk toegewerkt naar 
de bulk van het boek: de informatie 
over alle in Nederland waargeno-
men bijensoorten. De plek van bijen 
in het Nederlandse landschap en de 
veranderingen in de Nederlandse 
bijenfauna, in vergelijking tot inter-
nationale ontwikkelingen, vormen 
daarbij een eerste aandachtspunt. 
In de daaropvolgende hoofdstuk-
ken staan handreikingen voor het 
bestuderen van bijen, waarbij een 
goede beschrijving van de bouw van 
het lichaam essentieel is voor het 
met zekerheid kunnen determine-
ren van elke soort. Als logisch vervolg 
daarop is een erg handige nieuwe 
tabel gemaakt om de diverse soor-
ten van elkaar te onderscheiden en 
op naam te brengen. Tevens wordt 
in dit deel van het boek uitgelegd 
hoe de diverse verspreidingskaarten 
en vliegtijddiagrammen tot stand 
zijn gekomen. Aansluitend volgt de 
uitgebreide soortbespreking met een 
korte beschrijving van elke soort, zijn 
habitat en levenswijze, verspreidings-
kaart en vliegtijddiagram, met foto’s 
en andere illustraties. Helaas ontbrak 
het de schrijvers aan ruimte om alle 
soorten af te beelden. Toch levert deze 
500 pagina’s dikke pil genoeg info om, 
na lezing, via het doen (en doorgeven) 
van waarnemingen zelf mee te wer-

DE NEDERLANDSE BIJEN 
(HYMENOPTERA: APIDAE S.L.)

Peeters, T.M.J., H. Nieuwenhuijsen, J. 
Smit, F. van der Meer, I.P. Raemakers, 
W.R.B. Heitmans, C. van Achterberg, 
M. Kwak, A.J. Loonstra, J. de Rond, M. 
Roos & M. Reemers, 2012. KNNV-uit-
geverij, Zeist.544 pagina’s. Formaat: 
23 x30 cm. Genaaid, gebonden, hard 
cover. ISBN 9789050114479. Prijs € 
49,95. Verkrijgbaar in de boekhandel 
en via www.knnvuitgeverij.nl. 

In 2012, het Jaar van de Bij, mocht een 
boek over deze soortgroep natuur-
lijk niet ontbreken. “De Nederlandse 
bijen”, deel 11 uit de monumentale 
serie Natuur van Nederland (voor-
heen uitgebracht als serie onder de 
naam Nederlandse Fauna) is een 
prachtig boek. Publieke ondersteu-
ning van deze status kwam al snel 
via een nominatie voor de Jan Wol-
kers Prijs voor het beste Nederlandse 
natuurboek, die overigens niet in de 
wacht werd gesleept. Het is echt een 
boek dat er mag zijn: imkerbijen en 
solitaire bijen, ze krijgen allemaal uit-
gebreid aandacht. Een eerste indruk 
toont een rijkdom aan illustraties en 
tabellen, waarin de voor- of achteruit-
gang van de diverse soorten te zien is.
Het boek start met de historie van de 
bijenstudie, waarna informatie volgt 
over de rijke variatie in levenswijze, 
baltsgedrag, bloembezoek, nestbouw 
en broedzorg binnen deze soortgroep. 
Daarna wordt dieper ingegaan op de 

ken aan het actueel houden van de 
informatie over verspreiding en vlieg-
tijd van de Nederlandse bijen. 
Tot slot volgt nog een verklarende 
woordenlijst, een lijst met gebruikte 
planten- en dierennamen en een 
tabel met de eigenschappen en trend-
gegevens per soort. 
De Nederlandse bijen is, kortom, een 
echte aanrader voor de natuurliefheb-
ber die naast de algemene informatie 
over bijen op zoek is naar gedegen 
achtergrondinformatie. Dit complete 
werk mag in dat geval op de boeken-
plank niet ontbreken.

SANDRA LAMBERTS

AVONDEN AAN DE WATERKANT
Dagboek van een beverlief-
hebber
Willy de Koning, 2012. KNNV-uitge-
verij, Zeist. 143 pagina’s, paperback. 
ISBN: 9789050114295. Prijs € 9,95. 
Verkrijgbaar in de boekhandel en via 
www.knnvuitgeverij.nl. 
Het jaar 2012 was door de Zoogdier-

vereniging uitgeroepen tot jaar van 
de Bever. Reden te meer om hierover 
meerdere boeken uit te geven. Eén 
ervan is het dagboek dat Willy de 
Koning uit Sittard heeft bijgehouden 
over haar beveractiviteiten in 2012. 
Eerlijk gezegd, een romanlezer ben ik 
niet, dus ik wist niet goed wat ik moest 
verwachten toen ik aan het boek 
begon en of ik het wel uit zou lezen. 
Achteraf moet ik bekennen dat ik dat 

wel gedaan heb, en wel in één keer, 
tijdens een gratis treinreis (boeken-
weekgeschenk van de NS) van Kerk-
rade naar Amsterdam. 
Het boek is voor een beverfreak als ik 
heel herkenbaar en toch leerzaam. 
Het is de auteur gelukt om in dit boek 
haar persoonlijke passie voor deze 
nijvere knaagdieren te combineren 
met een blik in de keuken van haar 
prachtige films over deze dieren. Tus-
sendoor krijg je heel veel wetenswaar-
digheden over hun gedrag , waarbij 
het opvallend is dat ze niet in herha-
ling valt bij haar beschrijvingen. In 
korte kaders wordt deze informatie 
buiten het verhaal geplaatst en ver-
der verdiept. Verder heel opvallend is 
de introductie van een nieuw werk-
woord: ‘beveren’. Ik ben benieuwd 
wanneer de Van Dale dit oppikt. Leuk 
en toepasselijk zijn de zwart-wit illu-
straties van Jos Zwarts.
Het boek is verder heel herkenbaar 
omdat het grotendeels over Limburg 
gaat, met uitstapjes door Nederland 
en naar de Franse Maas. In het hoofd-
stuk over de maand maart beschrijft 
Willy dat ze  zich vlak voor Roermond, 
tijdens haar gratis reisdag in de boe-
kenweek, verwondert over de aange-
knaagde populieren langs de Roer. Net 
op het moment dat ik de passage lees, 
dendert mijn trein langs precies die-
zelfde plek en zie ik ze ook.  Even ver-
de rop beschrijft ze de Asseltse plas-
sen, waar de trein kort daarop langs 
rijdt. En zo gedetailleerd als ze haar 
observaties aan de Molensteense 
plas beschrijft, lijkt het mij zelfs goed 
mogelijk om het boek als excursiegids 
te gebruiken. Er zijn ook veel tips over 
wat je moet doen (veel geduld heb-
ben, stil zitten, uit de wind, kano aan-
schaffen) en niet moet doen (scherp 
gekruid eten) om Bevers te spotten.
Kortom, een aanrader voor iedereen 
die houdt van een lekker ontspan-
nen leesboek, maar ook voor de 
natuurliefhebber die op een luchtige 
manier meer over ons leukste knaag-
dier wil lezen. 

OLAF OP DEN KAMP

B o e k b e s p r e k i n g e n
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groep Driestruik de vlinderroute vrij-
maken van boomopslag. Aanvang: 
9.00 uur vanaf de verzinkte poort van 
de Driestruik. 

� ZONDAG 12 JANUARI organiseert Pier-
re Grooten (tel. 045-5753032) voor de 
Plantenstudiegroep een wandeling 
door het Eyserbeekdal. Vertrek: 10.00 
uur vanaf de achterzijde van station 
Maastricht of om 10.30 uur vanaf de 
Eyserhof, Wittemerweg 7, 6287 AA Eys. 

ZONDAG 12 JANUARI gaat de Werkgroep 
Driestruik bomen kappen. Aanvang: 
9.00 uur vanaf de verzinkte poort van 
de Driestruik. 

� MAANDAG 13 JANUARI verzorgt Olaf 
Op den Kamp voor de Kring Heerlen 
een lezing over ‘de Roer van bron tot 

monding deel 2: De Roer in het laag-
land’. Aanvang: 20.00 uur in Café 
Wilhelmina, Akerstraat 166, 6466 HP 
Kerkrade-West 

� DONDERDAG 16 JANUARI verzorgt 
Frans Coolen voor de Kring Venlo een 
lezing over ‘Nieuw-Zeeland’. Aan-
vang: 19.30 uur in Kinderboerderij Ha-
gerhof, Hagerlei 1, Venlo. 

� DONDERDAG 16 JANUARI verzorgt 
Stefan Südmann voor de Kring Roer-
mond een lezing over ‘Vogels van 
de Meinweg aan weerszijden van 
de grens’. Aanvang: 20.00 uur in het 
Groenhuis, Godsweerderstraat 2, 
6041 GH Roermond.

� VRIJDAG 17 JANUARI verzorgt Louis 
Dolmans voor de Plantenstudiegroep 

een lezing over ‘Heggenlandschap-
pen in Limburg’. Aanvang: 20.00 uur 
in het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht. 

� WOENSDAG 22 JANUARI is er een bij-
eenkomst van de Vlinderstudie-
groep. Aanvang: 20.00 uur in het Na-
tuurhistorisch Museum Maastricht. 

� DONDERDAG 23 JANUARI verzorgt Ton 
Lenders voor de Kring Venray een le-
zing over ‘Hazelworm en Gladde 
slang, de minst bekende reptielen’. 
Aanvang: 20.00 uur In de Oesterham, 
Watermolenstraat 1 in Oostrum. 

� ZONDAG 26 JANUARI leidt Olaf Op 
den Kamp (opgave verplicht via tel. 
045-5354560 of info@eifelnatur.de) 
voor de Plantenstudiegroep i.s.m. 

B i n n e n w e r k  B u i t e n w e r k
oP De internetPaGina WWW.nhGL.
nL is De meest actueLe aGenDa te 
raaDPLeGen

� VRIJDAG 3 JANUARI geeft Hans Ogg 
voor de Kring Maastricht i.s.m. de 
Studiegroep Onderaardse kalksteen-
groeven een lezing over ‘Limburgse 
en Franse blokbreektechnieken’. Aan-
vang: 20.00 uur in het Natuurhisto-
risch Museum, de Bosquetplein 6, 
6211 KJ Maastricht.

� ZONDAG 5 JANUARI leidt Rob van der 
Laak (tel. 045-5423454) voor de Kring 
Heerlen een watervogelexcursie 
langs de Maas. Vertrek: 8.15 uur vanaf 
de parkeerplaats van Motel Van der 
Valk langs de stadsautoweg te Heer-
len. Einde rond 14.15 uur.

� MAANDAG 6 JANUARI gaat de Werk-

O n d e r  d e  A a n d a c h t
LIKONA-CONTACTDAG 2014

Op zaterdag 18 januari 2014 vindt 
in het Belgische Diepenbeek de 
jaarlijkse LIKONA-contactdag 
plaats. Het ochtendprogramma 
opent om 9.15 uur met een reeks 
korte lezingen waarna de ver-
schillende werkgroepen, waaron-
der de werkgroepen ongewervel-
den, vogels, planten en geologie 
hun lezingen en programma’s in 
aparte zalen presenteren. Tussen 
12.00 en 13.30 uur kunnen de in-
formatie- en boekenstands van 
verschillende natuurverenigin-
gen, waaronder het Natuurhis-
torisch Genootschap, worden bezocht. Tus-
sen 13.30 uur en 16.30 uur staan er langere 
lezingen op het programma, waaronder Jo 
Packet over de terugkeer van Waterlobe-
lia, François Vankerkhoven over de Belgi-
sche mierenatlas, Ilf Jacobs over de soortbe-
schermingsprogramma’s voor Heivlinder, 
Bruine eikenpage en Argusvlinder, Arnout 
Zwaenepoel over de Wijers, Bosland en de 
Hoge Kempen door een historisch-ecologi-

sche bril en René Jans-
sen over de Wilde kat 
en de Boommarter.
Inloop 8.45 uur, start 
programma om 9.15 
uur in de Campus Die-
penbeek aan de Agora-
laan te Diepenbeek bij 
Hasselt (B). Deelname 
is gratis, lunch is voor 
€ 8,00 verkrijgbaar. In-
schrijven verplicht via 
http://www.limburg.
be/Limburg/Natuur-
centrum-Biodiversi-
teit/LIKONA.

LANDELIJKE DAG VLINDERSTICHTING
Op zaterdag 1 maart 2014 vindt de jaarlijk-
se Landelijke Dag van De Vlinderstichting 
plaats. De hoofdmoot van het programma 
is dit jaar het project Idylle. De Vlin-
derstichting heeft hiervoor in janu-
ari een flink bedrag ontvangen van 
de Nationale Postcodeloterij. Aanlei-
ding voor Idylle was het gebrek aan 
nectar en stuifmeel voor vlinders én 
bijen, dat mede oorzaak bleek te zijn 
van de achteruitgang van deze groe-
pen. Hierover zal dus een aantal lezin-
gen gaan: bloemen, bestuiving, bij-
en, vlinders en idylles. Maar ook over 
nachtvlinders en libellen. Daarbij ko-

men prachtige vlinderfilms, de uitreiking 
van de Gouden Vlinder en de traditionele 
Wie-kent-quiz. Ook in de pauze hoeft de be-
zoeker zich niet te vervelen: de informatie-
markt zal niet ontbreken met als speciale 
attractie de Marjolein Bastin Outletkraam. 
De landelijke dag van de Vlinderstichting 
vindt plaats op zaterdag 1 maart 2014 van 
10.00 tot 16.00 uur in de Junushoff te Wage-
ningen. Entreekosten zijn € 8,- incl. koffie en 
thee; wilt u ook de lunch gebruiken dan be-
taalt u € 7,50 extra. U kunt zich aanmelden 
via het digitale inschrijfformulier op www.
vlinderstichting.nl
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IVN Kerkrade een stadswandeling 
door Aken met aandacht voor de he-
te bronnen en de 1200e sterfdag van 
Karel de Grote. Vertrek om 10.00 uur 
vanaf station Kerkrade, Museum-
plein te Kerkrade. 

� ZONDAG 2 FEBRUARI gaat de Werk-
groep Driestruik de heide opscho-
nen. Aanvang: 9.00 uur vanaf de ver-
zinkte poort van de Driestruik. 

� MAANDAG 3 FEBRUARI gaat de Werk-
groep Driestruik de vlinderroute op-
schonen. Aanvang: 9.00 uur vanaf de 
verzinkte poort van de Driestruik. 

� VRIJDAG 7 FEBRUARI verzorgt Hein 
van Bohemen voor Kring Maastricht 

i.s.m. CNME Maastricht en Regio 
en IVN Maastricht een lezing over 
‘Flora op groene daken’. Aanvang: 
20.00 uur Natuurhistorisch Museum 
Maastricht.

� ZONDAG 9 FEBRUARI leidt Johan den 
Boer voor de Plantenstudiegroep een 
wandeling door de Hoge Venen. Ver-
trek om 10.00 uur vanaf de achterzij-
de station Maastricht. 

� MAANDAG 10 FEBRUARI verzorgt de 
Kring Heerlen een lezingenavond 
door Anke Brouns over het Drielan-
denpark en Ruud Foppen over de Ha-
zelmuis. Aanvang: 20.00 uur in Café 
Wilhelmina, Akerstraat 166, 6466 HP 
Kerkrade-West.

� DONDERDAG 13 FEBRUARI verzorgen 
Pieter Elbers en Jos Hoogveld voor 
de Kring Venlo een lezing over ‘ Roe-
menië’. Aanvang: 19.30 uur in Kinder-
boerderij Hagerhof, Hagerlei 1, Venlo. 

� DONDERDAG 13 FEBRUARI verzorgt de 
Kring Roermond i.s.m. de Plantenstu-
diegroep een lezingenavond door Jan 
Hermans met als onderwerpen ‘flora 
van Landgoed Hoosden’ en ‘zeggen 
van de Meinweg’. Aanvang: 20.00 uur 
in het Groenhuis, Godsweerderstraat 
2, 6041 GH Roermond. 

� VRIJDAG 21 FEBRUARI verzorgt de 
Plantenstudiegroep een lezingen-
avond met als onderwerpen ‘Natuur-
beheer met paarden door Stichting 

Historische Landbouw’ door Theo 
Bastiaens (Stichting Historisch Land-
bouw) en ‘Akkerflora op de Schinveld-
se es’ door  Olaf Op den Kamp. Aan-
vang: 20.00 uur in het Natuurhisto-
risch Museum Maastricht. 

� ZONDAG 23 FEBRUARI gaat de Werk-
groep Driestruik bospest verwijde-
ren. Aanvang: 9.00 uur vanaf de ver-
zinkte poort van de Driestruik.  

� ZONDAG 23 FEBRUARI leidt Tine-
ke de Jong (aanmelden via tineke.
de.jong@kpnplanet.nl) voor de Plan-
tenstudiegroep een excursie ‘In de 
sporen van Heimans in het Zuidelijk 
Geuldal’. Vertrek: 10.00 uur vanaf de 
achterzijde station Maastricht. 
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G e n o o t s c h a p s d a g 
8  m a a r t  2 0 1 4

Op zaterdag 8 maart 2014 organiseert het Natuurhistorisch Ge-
nootschap in Limburg de 17e editie van de Genootschapsdag. De-
ze vindt plaats in het Bisschoppelijk College Broekhin, Bob Bouw-
manstraat 30-32 te Roermond. 
Deze dag is voor iedereen, zowel leden als niet-leden, gratis toe-
gankelijk. Tijdens het uitgebreide lezingenprogramma op deze 
dag kunt u uw kennis over de Limburgse flora en fauna bijspijkeren. 
Daarnaast kunt u contacten leggen en vernieuwen met natuurlief-
hebbers uit de hele provincie en daarbuiten. In de pauzes kunnen de 
groene markt en de boekenstands bezocht worden.
Het programma start om 10.00 uur (zaal open om 9.30 uur) en duurt 
tot 16.30 uur. In het ochtendprogramma lichten leden van de studie-
groepen in korte presentaties de bijzondere vondsten toe op hun 
studiegebied. In de middag worden langere lezingen verzorgd. De 
dag wordt feestelijk afgesloten met een borrel.
Bijgaand vindt u het voorlopige programma. Het meest actuele pro-
gramma van de Genootschapsdag is te vinden op de internetpagina 
van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg: www.nhgl.nl/
genootschapsdag.

Ochtendprogramma 10.00-12.00 uur 
• Beverweetjes Willy de Koning 
• Nieuwe soorten in de Driestruik Wouter Jansen (Werkgroep 

Driestruik) 
• Houtduiventrek Raymond Pahlplatz (Vogelstudiegroep)
• Slakken bij de Kingbeek Jan Koert (Molluskenstudiegroep) 
• Bijzondere ongewervelden in de Roer Barend van Maanen (Water-

schap Roer en Overmaas)
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• Iepenpage geadopteerd door Heerlen John Adams (Kring Heerlen/
Vlinderstudiegroep)

• Nieuws uit het Krijt John Jagt (Natuurhistorisch Museum Maas-
tricht)

• Inventarisatieweekend Roerdal 2013-Zuidelijke Maasduinen 2014 
Olaf Op den Kamp (Natuurhistorisch Genootschap)

Middagpauze & boekenmarkt 12.00-13.30 uur

Middagprogramma 13.30-16.00 uur
• Magie van de Ringslang Rob Lenders 
• Akkervogels in hamsterreservaten Boena van Noorden (Vogelstu-

diegroep)
• Herkomst Limburgse Wilde zwijnen Hugh Jansman (Alterra)
• Zoektocht naar de Ingekorven vleermuis Johannes Regelink (Rege-

link Ecologie & Landschap) 
• Achteruitgang van de Vuursalamander onderzocht Annemarieke 

Spitzen (RAVON)

Deelname en aanmelding
Deelname aan deze dag is voor iedere natuurliefhebber gratis. We 
vinden het fijn als u zich aanmeldt via www.nhgl.nl/genootschaps-
dag. Tijdens de lunch zijn belegde broodjes te koop. Koffie en thee 
zijn de gehele dag verkrijgbaar. 
Verdere informatie kunt u verkrijgen op het kantoor van het Natuur-
historisch Genootschap in Limburg, Godsweerderstraat 2, 6041 GH 
Roermond, tel. 0475-386470 of e-mail: kantoor@nhgl.nl. 



I n h o u d s o p g a v e

 1 De visfauna van de Oostrumsche beek
Een monitoringsonderzoek naar veranderingen in visgemeenschappen
A.J.W. Lenders, V.A. van Schaik & E. Binnendijk
De Oostrumsche beek behoort tot de best onderzochte laaglandbeken van Limburg. In 
de jaren 2008 en 2012 werd het laatste stuk van deze beek van de Rosmolen tot de mon-
ding in de Maas een zestal keren door de Vissenwerkgroep van het Natuurhistorisch 
Genootschap bemonsterd. Hiermee werd het mogelijk een vergelijking te maken met 
soortgelijk onderzoek in 2003-2004 dat inging op de veranderingen in de visgemeen-
schap, die ontstonden nadat de beek in de periode 1999-2000 vrij optrekbaar was ge-
worden vanuit de Maas. Door een gerichte keuze van de bemonsteringsplekken werd 
het tevens mogelijk vissoorten te koppelen aan specifieke beekhabitats. Door een sprei-
ding van bemonsteringsdatums, zowel in 2008 als in 2012, over voorjaar, zomer en na-
jaar, konden ook uitspraken gedaan worden over de bezetting van de beek in de verschil-
lende jaargetijden.
  

 10 Boskap op de Sint-Pietersberg in 2007: effecten op de huisjesslakkenfauna
Gerard Majoor
In 2007 werd het hellingbos op de oosthelling van de Sint-Pietersberg tussen de ENCI 
en de grens met België deels gekapt. Het gebied was bekend om zijn rijke en bijzondere 
huisjesslakkenfauna. Zo werden er in 2005 32 soorten huisjesslakken aangetroffen. Om-
dat de vrees bestond dat de rigoureuze kap een negatief effect zou hebben op de slak-
kenfauna, met name op soorten van loofbossen, is de helling van 2008 tot en met 2012 
onderzocht op het voorkomen van huisjesslakken. De resultaten hiervan worden verge-
leken met die uit 2005.

 16 Opmerkelijke Luiks-Limburgse Krijtfossielen
Deel 19. Venijnige rovers
J.W.M. Jagt, L. Goffings & J. Snellings
Vondsten van complete skeletten van vissen uit het Laat-Krijt zijn zeldzaam in onze 
regio. Daarentegen worden wel veel skeletfragmenten gevonden, maar deze kunnen 
slechts zelden op naam worden gebracht. Het artikel beschrijft de vondst van een viertal 
kaakfragmenten van roofvissen die toegeschreven worden aan de geslachten Apateo-
dus en Pachyrhizodus.

 18 Boekbesprekingen

 19 Onder de Aandacht

 19 Binnenwerk Buitenwerk

 20 Colofon

Foto omslag: 
Oostrumsche  beek bij hoogwater
(foto: Ton Lenders)


