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Half juni 2014 beheerst een Spaubeekse 
kat enkele dagen het regionale en natio-
nale nieuws. Voor zover ik de feiten uit de 
media heb kunnen reconstrueren, eerst 
maar het ware verhaal.
Een bezorgde vrouw ziet in haar tuin al 
geruime tijd een kat in dezelfde hoge 
boom zitten. Daaruit trekt ze de conclu-
sie dat het dier niet meer zelfstandig naar 
beneden kan komen en vervolgens roept 
ze de hulp in van diverse instanties. De-
ze hebben echter, waarschijnlijk door er-
varing wijs geworden, niet direct zin om 
met groot materieel uit te rukken. Van de 
brandweer krijgt ze te horen dat een red-
dingsoperatie al snel 160 euro kost. Daar 
heeft ze, temeer daar het dier niet van 
haar is, weinig zin in. Dierenbescherming, 
toch de instantie waarvan de gemiddelde 
burger aanneemt dat zij bij dit soort ca-
lamiteiten in actie komt, houdt de boot 
al helemaal af. De gemeente geeft even-
eens niet thuis. De vrouw is echter doortastend en weet een provin-
ciaal mediaoffensief te ontketenen.
Dan komt alles in een stroomversnelling. Kitty, de kat heeft inmid-
dels een naam gekregen, is evenwel net zo volhardend als de vrouw 
en wenst voor niemand de boom uit te komen. Ook de storm die over 
Pinkpop raast krijgt het dier niet naar beneden. Het beestje kruipt bij 
iedere reddingspoging hoger de boom in en settelt zich op gevaar-
lijk dunne takken. Alle instanties zijn inmiddels wakker geworden. 
De brandweer is nu bereid om het dier ook kosteloos uit de boom te 
halen, maar dat mislukt. Uit het hele land komen goedbedoelde ad-
viezen.
Dierenbescherming neemt opeens kordaat de regie en schermt de 
crime scene vakkundig af voor iedere bemoeienis van derden. Zelfs 
‘vakmensen’ van buiten wordt de toegang tot de tuin ontzegd. Een 
medewerker van Dierenbescherming heeft zich inmiddels de af-
standsbediening van het toegangshek van de tuin toegeëigend. De 
bezorgde vrouw krijgt een spreekverbod richting de pers.
Kitty komt tenslotte op de dertiende dag toch omlaag dankzij een 
Belgische boomklimmer die het dier met een telescoopstok enkele 
tikjes geeft, waarna de vertwijfelde kat de noodsprong naar bene-
den maakt. Ondanks een vangnetconstructie ploft het beestje (niet 
op zijn pootjes) in het gras, waarna het met een sprint aan zijn bela-

gers denkt te ontkomen. Dierenbescher-
ming weet het dier evenwel professio-
neel met een net te vangen, maar laat het 
even later weer net zo knullig ontsnap-
pen. De kat gaat zijn vrijheid tegemoet. 
Daar denkt een moedige toeschouwer 
toch anders over. Met blote handen weet 
hij het dier te vangen, niet echter zon-
der dat Kitty opnieuw haar tanden heeft 
laten zien en de man een tetanusspuit 
moet laten zetten.
Natuurlijk springt de Nederlandse (sen-
satie)pers op het item, dat in vele varian-
ten naar buiten wordt gebracht. De Tele-
graaf bericht dat de doodsbange kat al 
weken op tientallen meters hoogte (?) in 
een boom vast zit en dat de brandweer 
tevergeefs met een hogedrukkanon het 
dier uit de boom trachtte te spuiten. Vol-
gens Hart van Nederland wordt de kat 
na twee weken ‘keurig’ door hulpinstan-
ties uit de boom gered. Het NOS-nieuws 

geeft aan dat een specialist met een paar stoktikken erin slaagde het 
dier de boom “te doen verlaten”. Volgens PowNed wordt de kat ech-
ter hardhandig de boom uit geslagen. Het Jeugdjournaal bericht dat 
Kitty wordt gered door ze uit de boom ‘te laten springen’. Het diertje 
had gelukkig niets gebroken, maar was wel sterk vermagerd.
Moraal van het verhaal? Een bezorgde vrouw kan gelijk een kat in 
het nauw, rare sprongen maken. Ambtelijke hulpverleningsdiensten 
spelen kat en muis. De brandweer werkt niet voor de kat zijn kut. Die-
renbescherming is niet voor de poes. Niet alle katten komen op hun 
pootjes terecht. En ook moedige toeschouwers moeten geen katjes 
zonder handschoenen aanpakken. 
De echte natuuronderzoeker stelt zich de vraag of dit allemaal 
wel nodig was. Kitty blijkt in elk geval na veterinair onderzoek niet 
de volle 14 dagen zonder eten of drinken te hebben doorgebracht. 
Wordt hiermee weer eens de onbenulligheid van de gemiddelde Ne-
derlander bewezen? Hub noemt het op de weblog van De Limbur-
ger de onnozelheid ten top, maar moet dat bezuren met gepeperde 
commentaren uit vooral vrouwelijke hoek. Heb je dat weer! Het is 
voor elke publicist altijd beter eerst de kat uit de boom te kijken.

A. Lenders
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Centraal in de Brunssummerheide ligt een klein maar 
gevarieerd hellingveen, waaruit de Roode Beek ont-
springt. Het is landschappelijk relatief onaangetast 
en bevat in tegenstelling tot veel andere veengebie-
den een grote diversiteit aan habitats (hoogveen, 
broekbos, heischrale vegetaties, stilstaande plasjes 
en een stromende beek) en mooie overgangen daar-
tussen. De samenstelling van de macrofauna was 
tot op heden nog niet gedetailleerd onderzocht. Dit 
artikel geeft een overzicht van de daar voorkomende 
soorten en beschrijft het belang 
van de aanwezigheid van de ver-
schillende habitats voor het voor-
komen en voortbestaan van de 
vaak zeldzame macrofauna. 

hellingveen

Het hellingveen in de Brunssummerhei-
de is 15 ha groot en gelegen in een erosie-
dal. Dit dal is ingesleten in een zandpakket 
en opgevuld met een veenpakket met een 
maximale dikte van drie meter. Het gebied 
wordt gedomineerd door Pijpenstrootje 
(Molinia caerulea) en veenmossen (Sphag-
num spec.) en wordt gekenmerkt door 
overgangen van oligotrofe (voedselarme) 
hoogveenvegetaties naar minerotrofe (mi-
neraalrijke) door grondwater gevoede ve-
getaties. Het grondwater treedt uit op ver-
schillende locaties in het veen en vormt 
de bron van de Roode Beek (Van Dijk et al., 
2012). De sterke en constante invloed van 
grondwater zorgt voor een jaarrond wei-
nig variabele en hoge grondwaterstand 
en daarmee voor de permanent stromen-
de beek en de aanwezigheid van het veen. 
De randen van het hellingveen worden ge-
voed door regen- en grondwater van lokale 
herkomst, het centrale deel door regionaal 

grondwater. Als gevolg hiervan zijn er gradiënten ontstaan in ve-
getatiesamenstelling, grondwaterstand en -stroming, substraat 
(bodem, detritus), beschaduwing en chemische samenstelling 
van het oppervlaktewater. Dit levert een scala aan aquatische ha-
bitats op een relatief klein oppervlak op [figuur 1].

methode

In het hellingveen zijn elf monsterpunten geselecteerd die de di-
versiteit van de aquatische habitats in het gebied goed weergeven 
(Van Dijk et al., 2009; Van Dijk, 2010). In oktober 2008 en juni 2009 
zijn de verschillende monsterpunten semi-kwantitatief bemon-
sterd totdat er op het oog geen nieuwe soorten meer werden aan-
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FIGUUR 1
Enkele foto’s van 
aanwezige habitats, 
a) een door veen-
mos gedomineerd 
habitat langs de 
bosrand, b) een 
slenk met lichte 
stroming en c) het 
broekbos (foto’s Gijs 
van Dijk).

a c

b



294 november		2014   jaargang 103 | 11             natuurhistorisch maandbladnatuurhistorisch maandblad

sorteerd en op naam gebracht. Tevens werden opper-
vlaktewatermonsters verzameld voor chemische ana-
lyse. Voor de verdere data-analyse zijn niet volledig tot 
op soort gedetermineerde taxa weggelaten of samen-
gevoegd. Met behulp van het computerprogramma Bio-
diversity Professional is de soortensamenstelling inge-
deeld in gemeenschappen. 

habitatdiversiteit weerspiegeld in macrofauna

Het hellingveen in de Brunssummerheide heeft een gevarieerde 
macrofaunagemeenschap. Op basis van de soortensamenstelling 
en abundantie per soort kan deze worden ingedeeld in zes gemeen-

schappen [figuur 2]. De macrofauna-
samenstelling van gemeenschappen 1 
en 2 [figuur 2] vertoont onderling een 
grote overeenkomst; deze gemeen-
schappen komen voor in vrijwel stil-
staande wateren. De macrofaunasa-
menstelling van gemeenschap 3 komt 
voor in kleine, langzaam stromende 
slenken en vertoont nog overeenkom-
sten met de stilstaande wateren. De 
macrofaunasamenstelling van de an-
dere drie gemeenschappen wijkt af 
van die van de vrijwel stilstaande wate-
ren door de aanwezigheid van indica-
torsoorten voor stroming. Het betreffen 
meer door regionale kwel beïnvloede ha-
bitats, zoals aan het begin van de Roode 
Beek (gemeenschap 4) en de kwelzone 
in het veen en het broekbos (respectie-
velijk gemeenschap 5 en 6). In tabel 1 is 
een samenvatting gegeven van domi-
nante soorten per gemeenschap; (zeer) 
zeldzame soorten (op basis van nijboer & 
VerDonschot, 2001) zijn in het rood weer-
gegeven. In de volgende alinea’s worden 

getroffen. Hierbij is gebruik gemaakt van keukenzeven en witte fo-
tobakken. De verzamelde fauna werd direct in het veld geconser-
veerd. De bemonstering was gericht op het in kaart brengen van de 
soortendiversiteit en niet op een gedetailleerde abundantiebepa-
ling per soort. De verzamelde macrofauna is in het laboratorium ge-
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FIGUUR 2
Clusterdiagram met indeling van de elf monsterpunten in zes 
gemeenschappen op basis van overeenkomsten in de soorten-
samenstelling van de watermacrofauna (x-as). De kleuren cor-
responderen met figuur 3.

Macrofaunagemeenschap
Soorten Orde 1 2 3 4 5 6
Hydroporus tristis Kever 

Agabus congener Kever  

Hydroporus obscurus Kever 

Agabus bipustulatus Kever   

Culex pipiens pipiens/torrentium Mug   

Libellula quadrimaculata (Viervlek) Libel   

Aedes cinereus Mug 

Hydroporus melanarius Kever  

Hydroglyphus geminus Kever     
Cyphon spec. Kever    

Hydroporus gyllenhalii Kever    

Psectrocladius platypus Mug    

Hydroporus pubescens Kever   

Microvelia pygmaea Wants  

Monopelopia tenuicalcar Mug    

Corynoneura cf. antennalis Mug      

Pyrrhosoma nymphula (Vuurjuffer) Libel      

Plectrocnemia conspersa Kokerjuffer     

Orthetrum coerulescens (Beekoeverlibel) Libel    

Ceriagrion tenellum (Koraaljuffer) Libel    

Somatochlora arctica (Hoogveenglanslibel) Libel     

Chaetocladius femineus Mug    

Nemurella pictetii Steenvlieg    

Agabus affinis Kever  

Macropelopia spec. Mug     

Hydroporus planus Kever  

Paratendipes nudisquama Mug  

Arrenurus nodosus Mijt 

Laccobius sinuatus Kever 

Gerris gibbifer Wants 

Sigara limitata Wants 

Agabus didymus Kever 

Heterotanytarsus apicalis Mug   

Polycelis felina Platworm   

Conchapelopia melanops Mug   

Chaetocladius melaleucus Mug  

Aantal monsterpunten 3 2 2 2 1 1
Gemiddeld aantal soorten 28,0 26,5 21,5 33,0 10,0 20,0
Gemiddeld aantal zeldzame soorten 4,7 5,5 2,5 7,5 3,0 7,0

TABEL 1
Dominante en in Nederland zeldzame soorten 
van de zes faunagemeenschappen. Een grote 
cirkel ‘’ duidt op het voorkomen in hoge 
frequentie (presentie > 0,5), een kleine cirkel ‘’ 
duidt op het voorkomen in lagere frequentie 
(lage frequentie (> 0,5) en/of relatief schaars). 
Soorten binnen de categorie zeldzaam en zeer 
zeldzaam in Nederland zijn in rood weergege-
ven (Nijboer & VerdoNschot, 2001).

–
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treffen de Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) en de Beekoeverlibel 
(Orthetrum caerulescens) [figuur 4]. 
De gemeenschap is aangetroffen in de grotere plassen, geflankeerd 
door een begroeiing van veenmossen en Veenpluis (Eriophorum an-
gustifolium). Deze wateren worden zowel door regenwater als door 
lokaal zwak gebufferd grondwater gevoed. Ze zijn licht zuur, nutri-
entenarm en weinig gebufferd.

Gemeenschap van slenken
De gemeenschap van slenken (3) onderscheidt zich met name van 
de gemeenschappen 1 en 2 door de afwezigheid van een aantal 
soorten [zie tabel 1]. Zo ontbreken soorten als de waterkever Hydro-
porus pubescens en larven van de dansmug Monopelopia tenuical-
car, Beekoeverlibel, Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) en 
Koraaljuffer. Deze gemeenschap wordt gedomineerd door steek-
muggenlarven en door enkele waterkevers, waaronder Agabus bi-
pustulatus. 

de zes gemeenschappen meer in detail besproken 
aan de hand van tabel 1 en figuur 2 en 3.

Gemeenschap van kleinere plassen 
De gemeenschap van kleinere plassen (1) is relatief soortenrijk en 
wordt kwantitatief gekenmerkt door enkele waterkevers en steek-
muglarven [tabel 1]. Met name de waterkevers Hydroporus planus, 
Hydroporus pubescens, Hydroporus tristis en Hydroporus gyllenhalii 
zijn abundant. Ook steekmuggenlarven uit de genera Aedes en Cu-
lex zijn dominant in deze wateren. De dominantie van waterkevers 
en steekmuggenlarven komt tevens duidelijk naar voren in figuur 3. 
Deze gemeenschap is aangetroffen in kleine (enkele decimeters tot 
één meter brede), vaak ondiepe en soms droogvallende (temporai-
re) watertjes die met name langs de rand van het veen veel aanwe-
zig zijn. Ze is aanwezig tussen veenmosbulten of pollen Pijpenstroo-
tje. De watertjes zijn zuur en worden voornamelijk door regenwater, 
maar soms ook in geringe mate door lokaal, zwak gebufferd grond-
water gevoed. Het zijn dan ook relatief nutriëntarme en zure tot 
zwak gebufferde wateren [figuur 2]. Tijdens aanhoudende droogte 
kunnen deze watertjes droogvallen. 

Gemeenschap van grotere plassen
De macrofaunagemeenschap van de grotere plassen (2) is relatief 
soortenrijk en wordt gedomineerd door waterkevers, larven van li-
bellen en waterjuffers, en muggen. Er domineren de larven van de 
Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula), de dansmug Monopelopia te-
nuicalcar, de waterkever Hydroglyphus geminus en de Viervlek (Li-
bellula quadrimaculata). De gemeenschap bevat ook een relatief 
groot aantal zeldzame soorten. Abundante, zeldzamere soorten be-
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FIGUUR 3
Schematische weergave van het hellingveen met een dwarsdoor-
snede van zuid (links in de figuur) naar noord (rechts in de figuur). 
In verschillende kleuren zijn de bodemtypen weergegeven (geel is 
zand, bruin is veen) en middels pijlen in het diagram is de grond-
waterstroming weergegeven. Onder het diagram is middels een 
nummer aangegeven welke faunagemeenschap waar in het 
veen voorkomt. 

1 3 2 5 6 4
pH 4,4 4,5 4,5 5,6 5,8 5,4
Ca2+ (µmol/l) 100 100 130 450 450 400
NO3- (µmol/l) 5 8 16 400 400 300

FIGUUR 4
De Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum), a) een adult vrouwtje en b) het larvale stadium (foto’s: T. Faasen (Ecologica)).  

a b
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vinden en hierdoor in lagere abundantie 
aanwezig zijn. Deze hypotheses kunnen 
echter niet onderbouwd worden met dit 
onderzoek of literatuur over de effecten 
van zwavelneerslag op aquatische voed-
selketens. 

Gemeenschap van de beek
De macrofaunagemeenschap in de 
beek zelf (4) is relatief rijk aan (zeld-
zame) soorten [tabel 1] en heeft enke-
le soorten met een voorkeur voor stro-
mende wateren (rheofiele soorten). 
Enkele van deze soorten zijn dominant 
in deze gemeenschap, bijvoorbeeld 

de platworm Polycelis felina en de steenvlieg Nemurella pictetii. 
Naast deze rheofiele soorten wordt de gemeenschap gedomi-
neerd door soorten als de dansmuggenlarven Psectrocladius pla-
typus en Corynoneura cf. antennalis en de waterkever Agabus didy-
mus. Deze gemeenschap is aangetroffen in de beek aan de noord-
kant van het veen. In tegenstelling tot de kleine slenkjes is het 
begin van de Roode Beek meer dan een meter breed en vaak meer 
dan 50 cm diep. Er staat hier een sterke stroming. Het water wordt 
sterk beïnvloed door regionaal grondwater en is minder zuur dan 
de eerder beschreven wateren [figuur 3]. 

Gemeenschap van de kwelzone
De gemeenschap van de kwelzone (5) is het meest soortenarm [ta-
bel 1]. Naast de eerder genoemde rheofiele soorten zijn de larven van 
de kokerjuffer Plectrocnemia conspersa, de Vuurjuffer en de dans-
mug Corynoneura cf. antennalis hier dominant. Deze gemeenschap 
is aangetroffen op de locatie waar in het veen regionaal grondwa-
ter opkwelt dat vervolgens door het veen en over het maaiveld in de 
richting van de Roode Beek stroomt. Deze locatie wordt sterk door 

kwel beïnvloed, is hierdoor minder zuur 
dan de hoger in het veen gelegen wate-
ren en bevat hogere nitraatgehaltes en 
tevens hogere gehaltes aan de gemeten 
kationen, waaronder calcium [figuur 3]. 

Gemeenschap van broekbos
De gemeenschap van het broekbos (6) 
is relatief soortenrijk met veel zeldzame 
soorten. Ze wordt net als de beek en de 
kwelzone gedomineerd door de reeds 
eerder genoemde rheofiele soorten [ta-
bel 1]. Enkele andere dominante rheofie-
le soorten in deze gemeenschap zijn de 

De gemeenschap is aangetroffen in de slenkjes in het hellingveen. 
De slenkjes worden omringd door veenmossen en Pijpenstrootje. 
Ze stromen langzaam door de invloed van de aanvoer van lokaal 
grondwater (zie ook Van Dijk et al., 2012). Het water is zuur en nutri-
entenarm [figuur 3]. 
Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van enkele in de an-
dere habitats voorkomende soorten kan de invloed van zwavel zijn. 
In de slenken komt namelijk zwavelrijk grondwater omhoog dat 
onder zuurstofloze omstandigheden wordt omgezet in het voor 
aquatische insecten en planten toxische waterstofsulfide (Wang & 
chapman, 2009; Lamers et al., 2013). Tevens is in de slenken een geel-
witte neerslag waargenomen, wat vermoedelijk van zwavel is dat 
wordt geproduceerd door purperzwavelbacteriën die waterstof-
sulfide omzetten naar elementair zwavel (Van Dijk et al., 2012). Het 
is denkbaar dat de neerslag van elementair zwavel en de aanwezig-
heid van sulfide de voedselbeschikbaarheid voor aquatische detri-
voren en herbivoren in de microfauna sterk verlaagt. Dit kan ver-
volgens effecten hebben op de verdere opbouw van het voedsel-
web, waardoor bijvoorbeeld predatoren minder voedsel kunnen 

FIGUUR 5
De waterkever Agabus affinis (foto: T. Faasen 
(Ecologica)).

FIGUUR 6
De Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) 
in de Brunssummerheide (foto: R. Geraeds).
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discussie

Grondwater, de motor van het hellingveen
Het hellingveen in de Brunssummerheide wordt sterk door grond-
water beïnvloed, zowel door lokaal grondwater (afkomstig van di-
rect omliggende flanken) als regionaal grondwater (afkomstig uit 
de omgeving) (Van Dijk et al., 2012). De combinatie van de kwanti-
teit en kwaliteit van deze grondwaterbronnen zorgt voor de klein-
schalige habitatdiversiteit en gradiënten in het hellingveen en 
hiermee voor de diversiteit in macrofaunagemeenschappen. Het 
grondwater heeft een directe invloed op de mate van stroming en 
kans op droogval van wateren. Daarnaast heeft het grondwater 
invloed op de chemische samenstelling en vegetatiesamenstel-
ling van de aquatische habitats, met als gevolg grote verschillen in 
zuurgraad, mate van buffering en nutriëntenrijkdom. 
Het regionale grondwater dat in het hellingveen opkwelt is ver-
rijkt met nitraat (Van Dijk et al., 2012). Deze verhoogde nitraatcon-
centratie kan, mits niet te groot, de diversiteit van voorkomende 
soorten planten en insecten verhogen. Nitraatverrijking van het 
grondwater kan echter ook tot eutrofiëring en verruiging van de 
hoogveenvegetatie leiden. Juist de combinatie van nutriëntenar-
me (niet door nitraatrijk grondwater beïnvloede) en nutriëntrijke 
wateren op kleine afstand van elkaar zorgt voor de kleinschalige 
heterogeniteit van biotopen. Een te grote invloed van nitraat kan 
echter grote negatieve gevolgen hebben en tot het verdwijnen van 
de oligotrofe en veenmosgedomineerde habitats leiden.

Diversiteit
De voorkomende zeldzame macrofaunasoorten illustreren het be-
lang van de aanwezigheid van (de combinatie van) verschillende 
habitats en kleinschalige gradiënten (o.a. moLLer piLLot, 2003). Zo 
komen er op het relatief kleine hellingveen macrofaunagemeen-
schappen van verschillende habitattypen voor, met soorten van zu-
re en temporaire plasjes tot soorten van bronnen en bovenlopen 
van beken. Een deel van de zeldzame soorten is voor hun voortbe-
staan afhankelijk van één habitattype, maar ook de combinatie van 
meerdere habitattypen in het hellingveen is van belang (heino et al., 
2000, Van Duinen et al., 2009, Verberk et al., 2009). Zo kan een soort 
als de Hoogveenglanslibel een habitat vinden voor de larve die tus-

dansmuggenlarven Chaetocladius mela-
leucus en Conchapelopia melanops. Op-
vallend is ook het dominant voorkomen 
van de larven van de Beekoeverlibel.
De gemeenschap is aangetroffen in 
het elzen- en wilgenbroekbos aan de 
noordwestkant van het hellingveen. Het 
broekbos wordt sterk beïnvloed door in 
de kwelzone uittredend grondwater en 
bevat hierdoor een vergelijkbare water-
kwaliteit als de kwelzone [figuur 3]. Te-
vens bestaat het habitat hier, in tegen-
stelling tot de andere wateren, uit water 
met bladeren en takken erin en is het be-
schaduwd. Het broekbos heeft een on-
dergroei van veenmossen, met hier en daar Veldrus (Juncus acuti-
florus) en Holpijp (Equisetum fluviatile). 

zeldzame en beschermde soorten

Uit de analyse van de macrofaunagemeenschappen in het helling-
veen komt naar voren dat er relatief veel zeldzame of zeer zeldza-
me soorten voorkomen. Zo zijn er zeldzame soorten gevonden van 
zure semi-temporaire plasjes zoals de waterkevers Agabus conge-
ner, Hydroporus obscurus en Hydroporus melanarius en soorten van 
hoogveenwateren zoals de waterkever Agabus affinis [figuur 5] en 
de dansmug Paratendipes nudisquama. Enkele zeldzame soorten, 
zoals de Koraaljuffer, zijn gerelateerd aan veenmosgedomineer-
de habitats. Ook de zeer zeldzame Hoogveenglanslibel (Rode lijst-
status: bedreigd, nijboer & VerDonschot, 2001) [figuur 6] is gebon-
den aan veenmosrijk habitat met enige waterstroming. Deze soort 
staat bekend als karakteristiek voor levend hoogveen (groenenDijk 
& bouWman, 2008). De Hoogveenglanslibel is in 1996 in de Bruns-
summerheide ontdekt (Wakkie & hermans, 1997) en er zijn sinds-
dien jaarlijks enkele tientallen adulten waargenomen (bouWman 
et al., 2008). De soort komt ook in nabijgelegen (hoog)veengebie-
den voor in België en Duitsland (De knijf, 2006; WiLDermuth, 2008). 
Naast het eerder aangetoonde voorkomen van adulten heeft dit 
onderzoek door de vondst van larven uitgewezen dat de soort zich 
op meerdere plekken in het hellingveen voortplant. Larven van de 
Hoogveenglanslibel zijn op maar liefst zeven van de elf monster-
punten aangetroffen. Ze werden hier telkens aan de randen van 
het water tussen de veenmosvegetatie gevonden, wat overeen-
komt met de in de literatuur beschreven habitatvoorkeur van de 
larve (groenenDijk & bouWman, 2008; WiLDermuth, 2008). Naast de-
ze veenmosgebonden libel is ook de zeldzame, aan kwelplasjes 
gebonden Beekoeverlibel aangetroffen. Tevens zijn aan bronsys-
temen en bovenlopen gebonden zeldzame soorten in het helling-
veen opgemerkt, zoals de waterkever Laccobius sinuatus [figuur 7] 
en de wantsen Bosschaatsenrijder (Gerris gibbifer) en Sigara limita-
ta. Ook de zeer zeldzame watermijt Arrenurus nodosus en de dans-
mug Chaetocladius melaleucus zijn aan bronnen gebonden soor-
ten.

 

FIGUUR 7
De waterkever Laccobius sinuatus (foto: T. 
Faasen (Ecologica)).
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ging van het veen zullen leiden tot meer bladinval, meer bescha-
duwing en een andere vegetatiestructuur, waardoor de aquatische 
habitats direct beïnvloed zullen worden. Als gevolg hiervan zullen 
broekbosachtige habitats toenemen (met faunagemeenschap 6) 
en kleine plasjes en slenken met nutriëntenarme vegetaties (fauna 
gemeenschappen 1, 2 en 3) afnemen. Verruiging en verbossing op 
de flanken van het hellingveen kunnen op langere termijn tot ver-
hoogde nitraatconcentraties in het grondwater leiden en tot ver-
droging, respectievelijk door verhoogde invang van stikstof uit de 
lucht en een verhoogde verdamping (Van Dijk et al., 2012). Instand-
houding van de aanwezige heterogeniteit en gradiënten zal hope-
lijk leiden tot behoud van de soortsdiversiteit en de populaties van 
zeldzame soorten in de toekomst. 
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sen de voedselarme veenmossen leeft. Hier vindt hij maar weinig 
voedsel en groeit langzaam, maar hij ondervindt ook weinig con-
currentie- en predatiedruk. Als adult kan deze soort zich makkelijk 
verplaatsen en foerageren op plekken waar meer voedsel aanwe-
zig is. Hoogveenglanslibellen jagen vaak in de windluwte van bos- 
en struweelranden op kleine, vliegende insecten. 

Beheer
Het beheer van het hellingveen moet met name gericht zijn op het 
in stand houden van de aanwezige heterogeniteit en gradiënten, 
om daarmee de soortsdiversiteit en de populaties van zeldzame 
soorten te beschermen. De factoren die dit in het bijzonder beïn-
vloeden zijn grondwaterkwantiteit en -kwaliteit en de structuur 
van het gebied. Veranderingen in abiotische omstandigheden zo-
als verdroging, maar ook een veranderende grondwaterkwaliteit 
met mogelijk eutrofiëring en verruiging tot gevolg, kunnen gro-
te gevolgen hebben voor het voortbestaan van zeldzame macro-
fauna. Met nitraat en sulfaat verrijkt water kan de diversiteit op 
kleine schaal verhogen, maar als deze invloed te groot wordt zal 
de soortsdiversiteit drastisch afnemen. Aangezien de invloed van 
nitraat- en sulfaatrijk grondwater onder de huidige omstandig-
heden reeds hoog is (Van Dijk et al., 2012), wordt aangeraden een 
verdere verhoging van die invloed te voorkomen. Hiernaast speelt 
ook de structuur van het landschap een rol. Verbossing en verrui-

Summary

THE AQUATIC INVERTEBRATES OF THE 
SPRING MIRE IN THE BRUNSSUMMERHEIDE 
HEATHLAND 
A diverse ecosystem analysed in terms of 
aquatic invertebrates

This article describes the aquatic inverte-
brate communities of a groundwater-fed 
mire in the Brunssummerheide heathland 
reserve situated in the province of Limburg. 
The mire houses a gradient of six different 
aquatic invertebrate communities, whose 
distribution can be explained by habitat 
characteristics and environmental condi-
tions. The different invertebrate communi-
ties occur in different habitats; small (tem-
poral) ponds, small, slow-flowing streams, 
larger ponds, a seepage zone, an alder and 
willow carr, and a larger stream at the out-
flow of the mire. This diversity of abiotic 
conditions has resulted in a variety of habi-
tats and the presence of several rare and 
protected aquatic insect species. The diver-
sity of habitats is mainly caused by regional 
and local groundwater influences. Habitat 
management should conserve existing 
gradients by preventing desiccation and 
eutrophication. 
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methode

Voor het archeologisch onderzoek zijn in totaal zes werkputten aan-
gelegd op het voorburchtterrein. De schelpen concentreerden zich 
voornamelijk in twee grote kuilen of laagtes, die in het kalksteenpuin 
in werkput 1 en 6 herkenbaar waren [figuur 2]. Daarnaast zijn losse 
schelpen verzameld tijdens de aanleg van de werkputten. Van de kui-
len in put 1 en 6  zijn grondmonsters genomen, vijf liter van elk. Zij zijn 
bekend als vondstnummer 85 (uit put 1, spoor 73) en als vondstnum-
mer 142 (uit put 6, spoor 109). Een aantal ‘losse vondsten’ komt uit put 
1, spoor 73 en staat als vondstnummer 83 genoteerd [tabel 1]. In de ar-
cheologie worden veranderingen door de mens in de natuurlijke bo-
demopbouw ’sporen’ genoemd. 
De grondmonsters met verweerde stukjes kalksteen zijn met kraan-
water gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 0,25 mm. Na dro-
gen werd het residu met een set zeven in grootteklassen verdeeld 
[figuur 3] en met behulp van een microscoop uitgezocht. De deter-
minaties werden verricht met onder meer kerney et al. (1983) en WeL-
ter-schuLtes (2012) en de vergelijkingscollectie van de auteur.

bodem en archeologie

Uit het archeologisch onderzoek (kimenai, 2013) is naar voren geko-
men dat op het voorburchtterrein in de 12e eeuw een kalksteengroe-
ve aanwezig is geweest. Waarschijnlijk betrof het een dagbouw-
groeve. De kalksteen die hier gewonnen werd is mogelijk gebruikt 
voor de bouw van een toren (donjon) op het hoger gelegen kasteel-
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In maart 2012 heeft het bureau voor Bouwhistorie, Archeo-

logie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC) een archeolo-

gisch onderzoek uitgevoerd op het voorburchtterrein van kas-

teel Valkenburg te Valkenburg aan de Geul. De kasteelruïne 

van Valkenburg is zowel een archeologisch als een gebouwd 

rijksmonument. Bij veranderingen aan zulke monumenten 

is degelijk vooronderzoek van het terrein noodzakelijk. Doel 

van dit onderzoek was het vaststellen van de bodemopbouw 

en de archeologische resten ter plaatse in verband met de 

plannen voor een nieuw horecagebouw (KIMENAI, 2013). Er 

deed zich op dat moment tevens de unieke mogelijkheid voor 

om een beeld te krijgen van de middeleeuwse landslakken-

fauna in dit deel van Limburg.

inleiding

Valkenburg en het kasteel zijn gelegen in het Zuid-Limburgse lössge-
bied. De rivier de Geul loopt dwars door de huidige bewoningskern 
heen. Langs de randen van het Geuldal zijn hellingen aanwezig die 
deels zijn uitgesleten in de onderliggende kalksteen uit het Krijt, ter-
wijl de bodem van het Geuldal zelf gekenmerkt wordt door een dunne 
laag grind en verspoelde löss. De burcht ligt aan de zuidrand van het 
historische centrum van Valkenburg op een uitloper van kalksteen 
met de naam Heunsberg, ook wel Kasteelberg genaamd [figuur 1]. 
Het kasteel werd waarschijnlijk gesticht in het begin van de 12e eeuw 
(kimenai, 2013). In de loop van de eeuwen werd de burcht, opvallend lig-
gend op een hoge heuvel, vaak belegerd en vernietigd. Het hier be-
schreven archeologisch onderzoek vond plaats op het terrein van de 
voorburcht van het kasteel.
Naar aanleiding van de opgraving is een groot aantal onderzoeksvra-
gen opgesteld. Een deel hiervan heeft betrekking op het natuurlijke 
landschap van het voorburchtterrein en het voedingspatroon van de 
kasteelbewoners. De relatief grote hoeveelheid slakkenhuizen die op 
het opgravingsterrein is gevonden geeft inzicht in beide thema’s. Ze 
geven immers een idee van de natuurlijke habitats, maar werden mo-
gelijk deels ook door de toenmalige bewoners gegeten. Daarom is be-
sloten om tijdens de opgraving slakkenhuizen en grondmonsters te 
verzamelen en aan de hand daarvan de toenmalige slakkenfauna te 
reconstrueren.

De landslakken van de Heunsberg te Valkenburg aan de 
Geul in de middeleeuwen

Wim Kuijper, Westerbaan 20, 2201 EV  Noordwijk

FIGUUR 1
Ligging van de vindplaats te Valkenburg (ANWB, 2005) (topografische kaart: 
Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2014).
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de landslakken van het zuidelijk deel van 
limburg 

Met betrekking tot de landslakkenfauna in Nederland 
neemt Limburg een opvallende plaats in. Net als binnen 
vele andere dier- en plantengroepen zijn er slakkensoor-
ten die alleen, of bijna uitsluitend, in het zuidelijkste deel 
van Limburg voorkomen. Dit heeft te maken met het feit 
dat dit stukje Nederland net in de rand van het Midden-
Europese bergland ligt. Diverse landslakken bevinden 
zich daarom hier aan de noord- of noordwestgrens van 
hun verspreidingsgebied. 
Vooral op de plaatsen waar kalksteen aan het oppervlak 
ligt en de bodem dus kalkrijk is, bevindt zich op plaatsen 

met een natuurlijke begroeiing een rijke slakkenfauna. Tegenwoor-
dig komen specifiek in bos en bosachtig terrein op kalkrijke bodem 
in Zuid-Limburg de volgende soorten voor: Geruite rondmondho-
ren (Pomatias elegans), Gegroefde naaldslak (Acicula fusca), Gladde 
naaldslak (Platyla polita), Vaatjesslak (Sphyradium doliolum), Donke-
re torenslak (Merdigera obscura), Geribde clausilia (Macrogastra atte-
nuata lineolata), Gekielde clausilia (Macrogastra rophii), Kleine clausi-
lia (Clausilia rugosa parvula), Gladde clausilia (Cochlodina laminata), 
Grote glasslak (Phenacolimax major), Struikslak (Fruticola fruticum), 
Opgerolde tandslak (Helicodonta obvoluta), Steenbikker (Helicigona 
lapicida) en Wijngaardslak (Helix pomatia) (mörzer bruijns et al., 1959; 
De bruyne et al., 1997). 
Daarnaast zijn er soorten die behalve in het zuiden van Limburg ook 
in de kalkrijke duinen langs de kust aanwezig zijn. Voorbeelden zijn de 
Heideslak (Helicella itala) en de Vale clausilia (Clausilia bidentata). En-
kele dieren hebben buiten Limburg een beperkte verspreiding in Ne-
derland, zoals de Bos-loofslak (Monachoides incarnatus).

de landslakken van de opgraving bij de kasteelruïne

De grond van twee opgevulde kuilen in de voorburcht bleek rijk aan 

terrein. Toen de groeve buiten gebruik raakte is hij deels volgestort 
met kalksteenpuin, waarschijnlijk bestaand uit afval van de kalk-
steenwinning en de bouw van de toren. Hierdoor ontstond een re-
latief vlak terrein, met hier en daar enkele steil oprijzende wanden 
van vaste kalksteen. De bovenkant van het kalksteenpuin ligt op een 
hoogte van circa 83 m boven NAP.
In het kalksteenpuin is een aantal sporen aangetroffen, waaron-
der de twee kuilen/laagtes met schelpen van landslakken. Door de 
kalkrijkdom van de ondergrond en de afdekking door jongere opho-
gings lagen zijn zowel de sporen zelf als de inhoud ervan goed be-
waard gebleven. Met behulp van vondsten (aardewerk, metaal) uit 
de bodemlagen en de sporen, alsmede de stratigrafische ligging, 
zijn de sporen gedateerd. Hieruit blijkt dat het niveau waarop de 
slakken en de ‘slakkenkuilen’ zich bevinden in de 12e eeuw geda-
teerd moet worden. De aard van de kuilen waarin de slakkenhuizen 
zijn aangetroffen is niet helemaal duidelijk. Mogelijk gaat het om 
kuilen die daar bewust zijn gegraven, maar het kunnen ook laagtes 
zijn die ontstonden door het onvolledig opvullen van de groeve met 
kalksteenpuin. Een derde mogelijkheid is dat de sporen een natuur-
lijke oorsprong hebben. Hierbij kan gedacht worden aan zogenaam-
de boomvallen: kuilen die ontstaan als een boom door de wind ont-
worteld raakt (BAAC, schriftelijke mededeling). 

FIGUUR 2
Opgravingsput 1 met op de achtergrond de kasteelruïne. Rood 
omcirkeld zijn de twee monsterplekken (foto: BAAC).

FIGUUR 3
De grove fractie van een gezeefd grondmonster (foto: Wim Kuijper).

FIGUUR 4
Wijngaardslakken (Helix pomatia) uit vondstnr. 84. De schelpen zijn circa 4,5 
cm hoog (foto: Wim Kuijper).
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Dat er op het kasteelterrein vroeger slakken aanwezig waren was al 
bekend door het onderzoek van faunaresten uit de 11e-12e eeuw (zei-
Ler, 1995). Een opgraving in het midden van de zeventiger jaren lever-
de de volgende soorten op: Wijngaardslak (16 exemplaren), Gewone 
tuinslak (9 exemplaren), Geruite rondmondhoren (4 exemplaren), 
Struikslak (3 exemplaren), Grote glansslak (Oxychilus draparnaudi) (2 
exemplaren) en Heideslak (1 exemplaar). Deze soorten sluiten goed 
aan op het onderzoek van 2013. De Wijngaardslakken werden toen 
beschouwd als etensresten van de kasteelbewoners. Ons onderzoek 
geeft echter aan dat ze heel goed tot de natuurlijke slakkenfauna 
kunnen hebben behoord.

schelpen. Tijdens het graven vielen vooral de grote 
huizen (tussen 4 en 5 cm hoog) van de Wijngaard-
slak op. Vele tientallen werden er verzameld [figuur 
4]. Omdat het kuilvullingen betrof werd aangeno-
men dat het etensresten van de kasteelbewoners 
waren. Ook bij eerder onderzoek, op de hoger gele-
gen hoofdburcht, werd aangenomen dat de daar 
aangetroffen Wijngaardslakken voedselresten van 
de bewoners waren (zeiLer, 1995). Nu werden ech-
ter ook de kleinere schelpen van de Gewone tuin-
slak (Cepaea nemoralis), de Witgerande tuinslak 
(Cepaea hortensis) en Struikslakken gevonden. Om 
een goed beeld van alle resten te krijgen werd daar-
om van deze twee kuilen elk vijf liter grond geana-
lyseerd. Het resultaat staat in tabel 1. Op deze lijst 
staan 42 soorten, waarbij de resten van naaktslak-
ken als één soort gerekend zijn. Determinatie tot op 
soort is binnen deze groep niet goed mogelijk. Dit 
betekent dat deze plek rijk aan landslakken was. 
Ook de gevonden aantallen individuen zijn groot. 
Van de meeste soorten zijn er zowel jonge als vol-
wassen exemplaren aanwezig; de afmetingen lig-
gen tussen de 1 en 50 mm. Ook de Wijngaardslakken 
waren met zowel jonge als volwassen exemplaren 
aanwezig. De conclusie daaruit is dat de Wijngaard-
slakken hier geleefd hebben en dat ze tot de natuur-
lijke fauna behoorden. Aangenomen mag worden 
dat de kleine exemplaren niet voor menselijke con-
sumptie dienden. Daarnaast past de aanwezigheid 
van deze soort goed in het totale beeld van de slak-
kenfauna. 
Een interessante vraag is of alle in de kuilen gevon-
den dieren hier tegelijkertijd geleefd hebben. Onge-
twijfeld zal dat niet het geval zijn. De stratigrafie da-
teert de kuilvullingen uit de 12e eeuw. Hoe lang het 
duurde voordat de kuil gevuld was met sediment 
uit de omgeving is echter onbekend. Deze periode 
kan tussen enkele en vele tientallen jaren liggen. 
De vondsten kunnen dus de resten zijn van soorten 
die gedurende vele jaren in en naast de kuilen ge-
leefd hebben. Ook is het mogelijk dat er grond met 
al lege huisjes in de kuil terecht is gekomen. Omdat de grond zo kalk-
rijk is bleven de huisjes goed bewaard en kunnen de aantallen in de 
loop der jaren flink oplopen. Daarnaast waren kuilen in het oppervlak 
waarschijnlijk aantrekkelijk als leefgebied voor de dieren. Op deze 
plaatsen hopen zich plantenresten op en het is er iets vochtiger. Voed-
selaanbod en een gunstig microklimaat zorgen dan voor een groot 
aantal slakken. Enkele aangetroffen fragmenten van epifragma’s (af-
sluitplaatjes van de schelpopening) geven aan dat de Wijngaardslak 
zich hier ook ingroef voor de winterslaap. Een groot deel van de schel-
pen was gaaf. Dit betekent dat er op deze plaats niet of niet veel gelo-
pen werd tijdens de sedimentatie.

TABEL 1
Landslakken aangetroffen in een 12e eeuwse laag op het 
terrein van de kasteelruïne Valkenburg en de huidige 
fauna van zes locaties rond het kasteel zoals verzameld 
op 12 oktober 2013.

VALKENBURG - KASTEEL Middeleeuwen 6 locaties
83 85 142 recente

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam - 5 liter 5 liter fauna
Geruite rondmondhoren Pomatias elegans 6 80 38 3
Geruite rondmondhoren Pomatias elegans   (operculum) 2 37 11 -
Gegroefde naaldslak Acicula fusca - 3 53 -
Gladde naaldslak Platyla polita 5 73 144 -
Slanke dwergslak Carychium tridentatum 22 231 1592 122
Langwerpige barnsteenslak Succinella oblonga 1 12 12 -
Gewone barnsteenslak Succinea putris - - - 4
Getande agaathoren Azeca goodalli - 21 9 -
Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica - 29 - 1
Slanke agaathoren Cochlicopa lubricella 1 15 54 100
Tandloze korfslak Columella edentula - - - 4
Cylindrische korfslak Truncatellina cylindrica - - - 4
Vaatjesslak Sphyradium doliolum 3 52 66 108
Geribde jachthorenslak Vallonia costata 1 125 251 106
Scheve jachthorenslak Vallonia excentrica - 246 314 10
Stekelslak Acanthinula aculeata 1 12 43 4
Mostonnetje Pupilla muscorum - 133 204 23
Dwerg-korfslak Vertigo pygmaea - 8 17 4
Kleine korfslak Vertigo pusilla - - - 3
Grote torenslak Ena montana - - 1 1/2

Donkere torenslak Merdigera obscura 1 14 23 67
Blindslak Cecilioides acicula 3 79 407 24
Gladde clausilia Cochlodina laminata - 24 30 3
Gekielde clausilia Macrogastra rolphii - 35 4 -
Geribde clausilia Macrogastra attenuata lineolata 1 - 4 93
Kleine clausilia Clausilia rugosa parvula - 19 - 29
Vale clausilia Clausilia bidentata 3 11 27 33
Dwergpuntje Punctum pygmaeum 1 6 135 37
Aardschijfje Lucilla scintilla - - - 4
Boerenknoopje Discus rotundatus 2 85 213 584
Kleine kristalslak Vitrea contracta - 13 62 -
Gewone kristalslak Vitrea crystallina - - - 2
Gladde tolslak Euconulus fulvus - 1 3 -
Kelder-glansslak Oxychilus cellarius - 6 27 28
Grote glansslak Oxychilus draparnaudi - - - 18
Bruine blinkslak Aegopinella nitidula - 2 - 164
Kleine blinkslak Aegopinella pura 5 193 330 291
Ammonshorentje Nesovitrea hammonis - 17 3 -
Doorschijnende glasslak Vitrina pellucida 1 - 23 92
Aardslakken/akkerslakken Limacidae/Agriolimacidae 2 16 3 7
Struikslak Fruticicola fruticum 58 7 26 -
Opgerolde tandslak Helicodonta obvoluta - 3 6 1
Gewone haarslak Trichia hispida - 104 67 323
Heideslak Helicella itala 1 3 6 -
Bos-loofslak Monachoides incarnatus 11 17 19 81
Steenbikker Helicigona lapicida - 1 1 -
Gewone tuinslak Cepaea nemoralis 4 - 1 9
Witgerande tuinslak Cepaea hortensis 10 6 11 43
Wijngaardslak Helix pomatia 65 11 34 19
Segrijnslak Helix aspersa - - - 1
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le landslakkensoorten (eigen onderzoek). Van slechts een enkele an-
dere plek zijn er fauna’s met enige tientallen soorten bekend. Dit be-
treft dan afzettingen van beken en rivieren. Een van deze plekken in 
Limburg met veel soorten is Weustenrade. Hier werden in een kalk-
moeras met veen en kleilagen, op een halve km van de Geleenbeek, 42 
soorten landslakken aangetroffen (keuLen, 1998). Wat het nog opmer-
kelijker maakt is dat enkele soorten in Nederland nog nooit levend 
zijn gesignaleerd. Het betreft de Getande agaathoren (Azeca good-
alli) en de Grote torenslak (Ena montana). Deze dieren komen in het 
aansluitende deel van België en Duitsland wel voor, maar zijn daar 
zeldzaam. Kennelijk lag de noordgrens van de verspreidingsgebieden 
vroeger noordelijker en bereikte toen Zuid-Limburg. Ze blijken hier 
dus in ieder geval zo’n 900 jaar geleden wel geleefd te hebben. Sa-
men met de vondsten van twee soorten naaldslakken maken ze deze 
fauna extra bijzonder.

de meest opvallende vondsten van valkenburg

Gladde naaldslak [figuur 5] 
Nadat deze slak in 1976 voor het eerst in Nederland gevonden werd 
op een helling langs de Geul te Geulhem volgden er enkele waarne-
mingen van Voerendaal en Geulle. Samen met enkele vondsten uit 
België, Luxemburg en het aansluitende (laagland)deel van Duitsland 
betreft het geïsoleerde vondsten ver van het hoofdareaal. De soort 
leeft voornamelijk in Centraal- en Oost-Europa (WeLter-schuLtes, 2012). 
Op de Nederlandse vindplaatsen is de vegetatie wisselend: een vrij 
droge en open helling, die de laatste jaren geleidelijk dichtgroeit met 
houtige vegetatie, een rietveld langs een beekje en een vochtig loof-
bos met kwel (cLerx et al., 1978; KeuLen, 2000).

Gegroefde naaldslak 
In 1972 voor het eerst in Nederland aangetroffen in Vaals, aan de zuid-
rand van het Malensbos (CLerx et al., 1978). Later werd de soort hier en 
in de omgeving nog enkele malen waargenomen (Kuijper, 2001). De 
molluskenfauna van deze plekken lijkt op die van Valkenburg. Daarna 
is de soort aangetroffen in Nuth en Geulle (keuLen, 2000). Uit België is 
het dier van een klein aantal plekken bekend; ook uit het aansluiten-
de Duitsland zijn slechts enkele vindplaatsen gemeld. De Gegroefde 

Het hier besproken 12e eeuwse Valkenburgse materiaal komt groten-
deels overeen met de huidige slakkenfauna van Zuid-Limburg. Om 
een goede vergelijking mogelijk te maken is er op 12 oktober 2013 op 
en nabij de kasteelheuvel een onderzoek naar de landslakkenfauna 
uitgevoerd. Op een zestal plaatsen werd bodemstrooisel verzameld, 
zowel in open als in bebost terrein. De meeste karakteristieke Zuid-
Limburgse soorten waren zowel in het middeleeuwse als in het hui-
dige Valkenburg aanwezig [tabel 1].
Een groot aantal soorten is kenmerkend voor een bepaalde vegeta-
tie. Ze wijzen op de vroegere aanwezigheid van een oud hellingbos, 
dat tegenwoordig waarschijnlijk gekarakteriseerd zou worden als Ei-
ken-Haagbeukenbos. Het was er relatief warm en er heerste een hoge 
en vrij constante vochtigheid. Het betrof hier een wat ouder en onge-
stoord bos. Vrijwel alle soorten kunnen daar geleefd hebben of zijn er 
zelfs aan gebonden.
Enkele soorten kunnen niet in een dergelijk bos leven of komen er 
maar af en toe in voor. Dit geldt voor de Slanke agaathoren (Cochli-
copa lubricella), Heideslak, Scheve jachthorenslak (Vallonia excentri-
ca) en Mostonnetje (Pupilla muscorum).  Deze dieren prefereren open, 
laag begroeide terreinen waar de zon gemakkelijk de bodem kan be-
reiken. Dit kan betekenen dat er wat kalere kalksteenwanden waren 
waar deze soorten leefden. 
In totaal waren er dus rond de 12e eeuw minstens 42 soorten aanwe-
zig; daarbij komt nog de Grote glansslak uit het onderzoek van zeiLer 
(1995). Zowel soorten die in Nederland tegenwoordig algemeen zijn 
als soorten die zeer zeldzaam zijn kwamen op de Heunsberg voor. Het 
aantreffen van zo’n rijke molluskenfauna te Valkenburg is opvallend. 
In Nederland bevatten de meeste holocene afzettingen maar enke-

FIGUUR 5
Gladde naaldslak (Acicula polita) uit vondstnr. 142 (foto: Peter Bakker).

FIGUUR 6
Getande agaathoren (Azeca 
goodalli) uit vondstnr. 85 (foto: 
Peter Bakker).

FIGUUR 7
Grote torenslak (Ena montana) 

uit vondstnr. 142 (foto: Wim 
Kuijper).
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en schachten gevallen (feLDer, 1998). De tweede vindplaats is de al eer-
dergenoemde veenafzetting in een kalkrijk moeras bij Weustenrade 
(Voerendaal). De ouderdom is hier niet bepaald, maar zou mogelijk 
ook enige duizenden jaren zijn (keuLen, 1998). 
Toevallig werd er tijdens het onderzoek van de huidige slakkenfau-
na van Valkenburg een half huisje (van een volgroeide schelp) van de 
Grote torenslak aangetroffen langs het Geboschke voetpad bij de ka-
belbaan. Het is mogelijk dat dit dier hier leeft of niet al te lang geleden 
heeft geleefd. Nader onderzoek zou dit kunnen uitwijzen.
De Grote torenslak leeft hier langs de westgrens van zijn continentale 
areaal, maar is ook uit Engeland bekend (WeLter-schuLtes, 2012). Het is 
een dier dat in ouder, ongestoord bos leeft: in de vochtige strooisel-
laag, onder hout en op stenen en rotsen.
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(Noordwijk) zorgde voor enkele foto’s van schelpen.

naaldslak leeft in deze gebieden aan de oostgrens van zijn West-Euro-
pese verspreidingsgebied (WeLter-schuLtes, 2012). Beide naaldslakken 
leven vooral in de vochtige strooisellaag van oud loofbos en voeden 
zich onder meer met eieren van landslakken.

Getande agaathoren [figuur 6]
Deze soort is nog nooit levend uit Nederland gemeld. Door keuLen 
(1998) zijn eerder Holocene schelpen aangetroffen in veen- en klei-
afzettingen in een kalkrijk moeras bij Weustenrade (Voerendaal). 
De Getande agaathoren bereikt net ten zuiden van Zuid-Limburg de 
noordgrens van zijn areaal (WeLter-schuLtes, 2012). Het dier leeft op 
rotsachtige plekken in strooisel in bossen en struikgewas.

Grote torenslak [figuur 7]
Er werd één volgroeide schelp (15 x 6 mm) gevonden [figuur 7]. Ook 
deze slak is nog niet levend uit Nederland gemeld. Wel is deze twee-
maal eerder als fossiel gemeld. Dit betreft 52 exemplaren in de 
schachten van de vuursteenmijnen te Rijckholt-St. Geertruid. Gevon-
den houtskool op deze locatie wijst op een ouderdom  van 3970-3700 
voor Christus; de mijnactiviteiten gingen mogelijk door tot 2650 voor 
Christus. Enige duizenden jaren geleden zijn de dieren in de gangen 

Summary

THE LAND MOLLUSCS OF THE HEUNSBERG 
HILL (VALKENBURG) IN THE MIDDLE AGES

During an archaeological investigation of the 
remains of the castle of Valkenburg aan de 
Geul in the Dutch province of Limburg, soil 
samples were taken for ecological research. 
This article discusses the shells of land snails 
found in two 5-litre samples from the pits. 
The shells were remarkably well preserved 
and were found in large numbers. The species 
composition of the samples gives an impres-
sion of the malacofauna on the hill around the 
12th century AD (the castle’s earliest period). 
The fauna in the samples encompasses 
42 species with thousands of individu-
als. Some species are nowadays still living 
in restricted areas in Limburg (Pomatias 
elegans, Sphyradium doliolum, Merdigera 
obscura, Macrogastra attenuata lineolata, 
Macrogastra rophii, Cochlodina laminata, 
Fruticola fruticum, Helicodonta obvoluta, 
Helicigona lapicida). Very rare and only 
known from some isolated sites are Platyla 
polita and Acicula fusca. Absent from the 
Netherlands, but known as Holocene fossils 
are Azeca goodalli and Ena montana. They 
still occur in nearby Germany and Belgium, 
but even there they are rare.
The species we found prefer forests as a habi-
tat. Most of them suggest a warm and lime-
rich deciduous forest on this site with a rela-
tively constant humidity. It seems most likely 

that the mollusc fauna lived in a vegetation 
type that nowadays would be designated 
as Oak-Hornbeam forest. It was an older 
and undisturbed forest. Almost all species 
may have lived here together, though with 
some exceptions. Since snails like Pupilla 
muscorum and Helicella itala prefer more 
open, drier, sunny sites, some open spaces 
(lime walls) may also have been present. 
Nowadays these situations are restricted to 
some nature reserves in the southern part of 
the Netherlands.
In order to compare these archaeologi-
cal findings with the current malacofauna, 
shells were collected at six locations on and 
near the castle hill in 2013. Half of a shell of 
Ena montana (not currently occurring in the 
Netherlands) and some specimens of Lucilla 
scintilla (including a living snail) were noted 
in litter. 
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Het zoekbeeld van de Paddenrus was lange tijd voorwerp van ver-
warring, wat leidde tot talrijke twijfelachtige opgaven. Dit doet zich 
herhaaldelijk voor bij vertegenwoordigers van ‘lastige’ plantenfa-
milies die noch ronduit algemeen noch uitgesproken zeldzaam zijn, 
zoals Grote bevernel (Pimpinella major) en Ruige leeuwentand (Le-
ontodon hispidus; WeeDa, 1984). Beide soorten komen veel voor in 
Limburg, waar ze landelijk gezien hun zwaartepunt hebben. Hoe-
wel dit voor Paddenrus geenszins geldt, is hij herhaaldelijk uit Zuid-
Limburg vermeld zonder dat iemand de moeite nam de opgaven 
met herbariummateriaal te documenteren voor het geval dat later 
twijfel zou rijzen aan de juistheid van de meldingen.
Tot halverwege de 20e eeuw stond Paddenrus in Nederland te boek 
als een vrij algemeen voorkomende soort (Van ooststroom, 1956). 
Als eerste betwijfelde reichgeLt (1956) of deze kwalificatie voor heel 
Nederland gold; hij vermoedde dat deze soort buiten een aantal 
West- en Noord-Nederlandse floradistricten uiterst zeldzaam was. 
Zijn enquête leverde enkele vondsten in het Midden-Nederland-
se rivierengebied en Zeeland op, maar geen meldingen uit Zuid-
oost-Nederland (reichgeLt, 1957). De tot dan toe bekende opgaven 
uit de pleistocene districten worden ‘slechts ten dele door bewijs-
materiaal (...) gesteund’ (reichgeLt, 1964). De verspreidingsopgave 
in de Heukels’ Flora werd daarop bijgesteld: buiten West- en Noord-
Nederland gold Paddenrus sindsdien als vrij zeldzaam (Van oost-
stroom, 1962) tot zeer zeldzaam (heukeLs et al., 1957; Van ooststroom, 
1970). De verspreidingskaart van Van Der meijDen et al. (1989) is gro-
tendeels in overeenstemming met dit verspreidingsbeeld en kwa-
lificeert de opgaven in de Zuidoost-Nederland als onzeker, met uit-
zondering van die uit Zuid-Limburg (waarover verderop meer). De 
FLORON-atlas toont echter kritiekloos het beeld van een plant die in 
het grootste deel van Nederland zou voorkomen; afgezien van een 
opeenhoping in laagveenstreken is geen duidelijk verspreidingspa-
troon te onderkennen (fLoron, 2011).
Opmerkelijk is verder dat de bloeitijd van deze rus dikwijls te vroeg 
werd gesteld, omstreeks het begin van de zomer. Tussen 1910 en 1960 

De Paddenrus (Juncus subnodulosus) is een forse, blonde rus 

met een merkwaardig verspreidingspatroon. In Nederland is 

hij grotendeels tot de westelijke helft van het land beperkt, 

maar hij lijkt zich oostwaarts uit te breiden. Als kalk-

minnende moerasplant kon hij stellig in Zuid-Limburg wor-

den verwacht en hij is in de loop van de tijd van een aantal 

locaties opgegeven, maar geen daarvan was met herbarium-

materiaal gedocumenteerd. Omdat russen gemakkelijk met 

elkaar worden verward, bleef het voorkomen van Paddenrus 

in Zuid-Limburg onzeker, totdat hij in 2013 bij Heerlen werd 

verzameld. Voor gefundeerd botanisch onderzoek is het van 

doorslaggevend belang dat het bewaren van herbariumma-

teriaal van niet-alledaagse grasachtige planten (en andere 

‘lastige’ plantengroepen) in ere wordt hersteld.

voorkomen en zoekbeeld

De Paddenrus komt voor in Zuid-, West- en Midden-Europa en in de 
noordwesthoek van Afrika (Maghreb); zijn noordgrens loopt door 
Noord-Ierland en Zuid-Schotland en dan via Denemarken naar het 
Oostzeegebied (meuseL et al., 1965) [figuur 1]. Als warmteminnende 
moerasplant lijkt hij op Galigaan (Cladium mariscus) maar is hij een 
buitenbeentje onder de Nederlandse moerasplanten, die in meer-
derheid een noordelijk (boreaal) areaal vertonen. Opmerkelijk ge-
noeg bereikt hij in Nederland geen noordgrens maar een oostgrens, 
die tot voor kort van Terschelling oostzuidoost naar Noord-Drenthe 
en dan zuidzuidwest via de Noordoost-Veluwe naar Midden-Bra-
bant liep (WeeDa, 1994) [figuur 2]. Zijn afwezigheid in het grootste 
deel van Zuidoost-Nederland sluit aan bij zijn ontbreken in Noord-
west-Duitsland, zodat hier als het ware een hap uit het areaal is ge-
nomen (meuseL et al., 1965; haeupLer & schönfeLDer, 1988; haeupLer 
et al., 2003; garVe, 2007). Sinds het eind van de vorige eeuw lijkt de 
areaalgrens van Paddenrus in Nederland in beweging te komen. Zo 
werd hij in 1992 ontdekt op Schiermonnikoog (aan de auteur ge-
toond door W. Penning), in 1991 aan de oostkant van de IJssel bij Hen-
gelo (Gelderland) (te LinDe & Van Den berg, 2003) en in 1996 in Mid-
den-Limburg langs de Vulensbeek bij Echt (herbariummateriaal van 
J. Klinckenberg in Naturalis, Leiden).

Paddenrus in Zuid-Limburg: herhaaldelijk beweerd, nu pas 
gedocumenteerd
E.J. Weeda, Alterra Wageningen UR, Postbus 47, 6700 AA Wageningen

FIGUUR 1
Areaalkaart van Paddenrus (Juncus subnodulosus) uit Meusel et al. (1965).
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tietypen voor (Westhoff in reichgeLt, 1964; Westhoff et al., 1971; Van 
breemen, 1977; schaminée et al., 1995; zuiDhoff et al., 1996). Paddenrus 
is een typische moerasplant, waarvan het stelsel van luchtgangen 
des te sterker tot ontwikkeling komt naarmate de plant op natte-
re plaatsen groeit (graebner, 1934). Hij gedraagt zich als een langle-
vende pionier met een sterk vermogen tot vegetatieve uitbreiding. 
Binnen het gilde van vegetatievormende moerasplanten vertegen-
woordigt hij de basenminnende groep, waartoe onder meer ook Ga-
ligaan, Ruwe bies (Schoenoplectus tabernaemontani), Kleine lisdod-
de (Typha angustifolia), Riet en Moeraszegge (Carex acutiformis) be-
horen. Eenmaal gevestigd kunnen deze forse moerasplanten zich 
horizontaal uitbreiden met hun netwerk van langlevende, tot 1 cm 

noemde Heukels’ Flora juni en juli als bloeimaanden (heukeLs, 1911; 
Van ooststroom, 1956; heukeLs et al., 1957), een opgave die ook te vin-
den is in Hegi’s Flora van Midden-Europa (poDLech, 1980). Voor Mid-
den-Europa is dit misschien juist, maar in Nederland ligt het zwaar-
tepunt van zijn bloei in de nazomer, zoals reichgeLt (1964) aangeeft: 
‘( juni-)juli-sept.(-okt.)’. Waarnemingen vóór de langste dag dienen 
met de nodige scepsis te worden behandeld, ook al zijn pas ontlo-
ken stengels herkenbaar door een centrale cilinder omringd door 
‘mergstralen’: strengen merg die samen op doorsnede een stervor-
mig patroon vertonen (graebner, 1934). In volle bloei is deze rus on-
dubbelzinnig herkenbaar aan de stompe top van de bloemdekbla-
den; afgezien daarvan is hij een onmiskenbare verschijning door de 
vele haaks afstaande zijtakken in de bloeiwijze [figuur 3] en de ble-
ke, strokleurige tot bijna witte bloemen. Die bleekheid valt al op als 
de bloeiwijze nog maar net tevoorschijn gekomen is, maar geeft dan 
nog geen uitsluitsel, omdat ook Veldrus in dit stadium soms nog een 
bleke indruk maakt. Bij vruchtrijpheid zijn de bloemdekbladen van 
Paddenrus lichtbruin met een iets rossige tint [figuur 4], terwijl an-
dere russen met in kluwens staande bloemen in het vruchtstadium 
doorgaans een donkerbruine indruk maken. De stengels van Pad-
denrus kunnen in de vruchttijd menshoog uitgroeiden, als ze wor-
den omringd door andere hoge moerasplanten zoals Riet (Phragmi-
tes australis). Ze staan nooit in pollen maar altijd op afstand van el-
kaar, vaak over aanzienlijke oppervlakten, wat te danken is aan de ver 
kruipende wortelstokken (richarDs & cLapham, 1941). 

standplaats en ecologie

De omschrijving van de standplaats van de Paddenrus heeft heel 
wat problemen gegeven. Volgens suringar (1870) groeit hij “op moe-
rassigen zand- en heigrond”, net als Veldrus en Knolrus (Juncus acu-
tiflorus en Juncus bulbosus, destijds bekend onder de namen Juncus 
sylvaticus en Juncus supinus). Zo wordt gesuggereerd dat Paddenrus 
net als de andere twee een min of meer voedselarme en zure stand-
plaats verkiest. Enkele jaren later wordt een hiermee contrasteren-
de standplaats toegevoegd: rietschorren (suringar, 1876), oftewel 
met riet begroeid aangeslibd land aan de benedenloop van rivieren 
(geerts & heestermans, 1992), een basisch en zeer voedselrijk milieu. 
Hoewel Paddenrus niet of nauwelijks in de oeverzone van rivieren 
is aangetroffen en de term ‘rietschor’ weinig gangbaar is, heeft de 
vermelding zich een eeuw lang in Nederlandse flora’s gehandhaafd 
(Van ooststroom, 1977). Dit in tegenstelling tot de moerassige zand- 
en heidegrond, die werd vervangen door moerassen, sloten en duin-
valleien (heukeLs, 1922): afgezien van de duinvalleien nog steeds een 
weinig specifieke standplaatsomschrijving.
Plantensociologisch onderzoek heeft tot meer inzicht in de stand-
plaatseisen van Paddenrus geleid. Voor Nederland is dit inzicht 
voornamelijk gebaseerd op het uitgebreide onderzoek van West- en 
Noord-Nederlandse laagveenmoerassen sinds het midden van de 
vorige eeuw. Binnen het noordelijk deel van zijn areaal heeft deze 
rus zijn grootste verspreidingsdichtheid in het Nederlandse laag-
veen; hier komt hij ook in de grootste verscheidenheid aan vegeta-

FIGUUR 2
Voorkomen van Paddenrus 
(Juncus subnodulosus) in 
Nederland, op basis van her-
bariumcollecties.
● = vondsten binnen het 
door reichgelt (1964) vastge-
stelde areaal.
■ = areaaluitbreiding na 
1990 (Schiermonnikoog, 
Midden- en Zuid-Limburg).

FIGUUR 3
Paddenrus (Juncus subnodulosus) met zijn opvallend haaks afstaande takken, 
in halfschaduw groeiend bij Terworm (foto: Rienk-Jan Bijlsma).
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der water staan (bruin, 1991). De laatste omschrijving is 
ook van toepassing op de groeiplaats bij Heerlen die de 
aanleiding vormt tot dit artikel.
Een voorkeur voor kwelplekken en voor zuurstofrijk wa-
ter, zoals aangegeven in Midden-Europa (poDLech, 1980; 
oberDorfer, 1983b), is in het Holocene deel van Nederland 
niet gebleken. Een van de weinige Nederlandse locaties 
waar Paddenrus in een kwelveen groeit, is het Wisselse 
Veen aan de oostrand van de noordelijke Veluwe. Dit kan 
als referentie dienen voor het mogelijke voorkomen van 
Paddenrus in het veen van noordoostelijk Zuid-Limburg, 
dat verderop ter sprake komt. Het is een voorbeeld van 
gelaagde hydrologie: zuur water aan de oppervlakte, ba-

senrijker grondwater op iets dieper niveau.
Net als Galigaan en Ruwe bies profiteert Paddenrus in Nederland 
van het natuurherstel van de laatste decennia, waarbij vorming van 
nieuw moeras wordt gestimuleerd en moerasbos wordt ‘openge-
broken’. Terwijl hij in naburige regionen zeldzaam is en achteruit-
gaat, gaat hij in Nederland en aangrenzend Vlaanderen (Antwerpse 
Kempen) per saldo eerder vooruit dan achteruit (Van Der meijDen et 
al., 1989, 2000; haeupLer et al., 2003; saintenoy-simon, 2006; Van Lan-
Duyt et al., 2006; garVe, 2007).

paddenrus bij terworm

De nieuwe vondst van Paddenrus bij Heerlen betreft een moeras-
je bij Terworm (Eijkendermolen). Het maakt deel uit van het Natu-
ra2000-gebied Geleenbeekdal; eigenaar en beheerder is het Water-
schap Roer en Overmaas. Het moeras ligt tegen de noordflank van 
het beekdal in een omkade laagte, die in de winter van 1986/1987 is 
gegraven en als retentiebuffer dient. Dit kan bijna 15.000 m2 water 
bergen, dat afkomstig is uit een overloop van een bergbezinkbassin. 
Behalve verdund rioolwater zit hier ook regenwaterafvoer uit be-
bouwd gebied bij; vanuit de Geleenbeek vindt zelden overstroming 
plaats. Inundatie treedt dus vooral op na korte hevige onweersbui-
en in de zomerperiode of in regenrijke perioden in het winterhalf-

jaar als het rioolstelsel ‘vol’ zit (persoonlijke mededeling 
Harry van Buggenum, Waterschap Roer en Overmaas). 
Het bekken wordt omgeven door bossen, die in bezit zijn 
bij de Vereniging Natuurmonumenten. Te midden van 
broekbos en wilgenstruweel liggen stukken open zeg-
gemoeras [figuur 5], die recent zijn vergroot. Ze kunnen 
als bronveen worden getypeerd (De mars et al., 2012). 
Het bron-aspect komt tot uiting in de aanwezigheid van 
Beekdikkopmos (Brachythecium rivulare), terwijl het 
laagveenachtige karakter wordt onderstreept door de 
vondst van de in Zuid-Limburg zeer zeldzame en inmid-

dikke wortelstokken, die natte grond kunnen binnendringen maar 
ook het water in kunnen groeien (graebner, 1934). Door middel van 
lange verticale wortels houden ze contact met basenrijk grondwa-
ter, terwijl veenvorming plaatsvindt die gepaard gaat met opper-
vlakkige verzuring. Zo ontstaan begroeiingen die wijzen op een ge-
laagde hydrologie, met een veenmosdek te midden van basenmin-
nende moerasplanten. 
Net als Moeraszegge, maar in tegenstelling tot de andere genoem-
de moerasplanten, wordt Paddenrus gestimuleerd door matige 
bemesting (richarDs & cLapham, 1941; oberDorfer, 1983a, 1983b). Hij 
vormt dan haarden van dicht opeenstaande halmen, die de meeste 
andere planten verstikken als ze niet worden gemaaid; oberDorfer 
(1983b) heeft het over “unduldsame Bestände”. Door wind, regen of 
beweiding gaan zulke begroeiingen gemakkelijk legeren, wat het 
verstikkend effect versterkt. Dergelijke russenhaarden komen on-
der meer voor langs slootkanten in veenweidegebieden. Ze laten 
zien dat begroeiingen met Paddenrus gemaaid moeten worden om 
de diversiteit een kans te geven. Ook in dit opzicht komt hij overeen 
met Moeraszegge (WeeDa, 2008).
Buiten laagveenstreken heeft de positie van Paddenrus in de Ne-
derlandse vegetatie weinig aandacht gekregen. In de duinen valt op 
dat hij lager in de zonering staat dan attractieve planten als Knop-
bies (Schoenus nigricans) en Parnassia (Parnassia palustris), en tame-
lijk soortenarme begroeiingen vormt op plaatsen die langdurig on-

FIGUUR 4
Vruchtdragende Paddenrus (Juncus subnodulosus) bij Terworm 
(foto: Rienk-Jan Bijlsma).

FIGUUR 5
Moeraszegge met Riet in maaibaan bij Terworm (foto: Rienk-Jan 
Bijlsma).
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deze gemeenschap in vergelijking met Midden-Europa fragmentair 
ontwikkeld, onder meer door het ontbreken van Moesdistel (Cirsium 
oleraceum). Vermeldenswaard is dat buckart et al. (2004) binnen het 
Angelico-Cirsietum oleracei een (inmiddels vrijwel verdwenen) sub-
associatie met Paddenrus onderscheiden. De begroeiing bij Terworm 
vertoont echter ook overeenkomst met de Associatie van Echte koe-
koeksbloem en Gevleugeld hertshooi (LychniDo-hypericetum tetrap-
teri), die tot voor kort alleen in laagveengebieden werd onderschei-
den. Hier komt zij voor in de vorm van kruidenrijke rietlanden in de 
verlandingszone van plassen en als boezemhooiland, maar zij blijkt 
zich ook in kustmoerassen en in kleiputten te kunnen ontwikkelen 
(WeeDa, 2002). Behalve Paddenrus wijzen Rietorchis, Kleine waterep-
pe (Berula erecta), Watermunt en Riet in de richting van deze associa-
tie, evenals Gevleugeld hertshooi (Hypericum tetrapterum) dat in het 
aan de maaibaan grenzende moeras voorkomt.
Al met al lijkt het beter de ontwikkeling van het moerasje bij Ter-
worm nauwgezet te volgen dan één van de tot dusver beschreven 
vegetatietypen tot norm voor een gunstige ontwikkeling te verkla-
ren. Het maaibeheer dient zonder meer te worden voortgezet, om-
dat zich bij uitblijven van zo’n beheer vrijwel zeker een soortenarme 
begroeiing ontwikkelt waarin Moeraszegge, Riet [figuur 7] en wel-
licht Paddenrus de overige soorten verstikken.

eerdere meldingen van paddenrus voor zuid-limburg

In de floristische literatuur, in archieven en op internet komen de 
volgende meldingen voor van groeiplaatsen van Paddenrus in Zuid-
Limburg:

dels wellicht verdwenen Grote boterbloem (Ranun-
culus lingua) (muLDer & hermans, 1992).
Samen met vijf andere moerassen is het moerasje bij 
Terworm door Hans de Mars (Royal Haskoning DHV, 
Maastricht) uitgekozen voor het project “Ecohydrolo-
gie van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen” (twee-
de fase) van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Be-
heer Natuurkwaliteit (O+BN). Behalve ecohydrolo-
gisch onderzoek omvat dit project ook het beschrijven 
van de vegetatieontwikkeling door middel van tran-
secten, die begin juni 2013 werden uitgezet door Joop 
Schaminée en de auteur van dit artikel, terwijl Rienk-
Jan Bijlsma de aanwezige mossen op naam bracht.
Het open deel van het moeras bij Terworm bestaat 
uit twee gemaaide stroken, die haaks op elkaar 
staan; in beide stroken werd een transect gelegd. 
Bij het maken van vegetatieopnamen op 3 juni 2013 
werden wel enige pollen Pitrus (Juncus effusus) en 
Zeegroene rus (Juncus inflexus) gevonden, maar nog 
geen spoor van russen met kruipende wortelstok-
ken. In de oostelijke maaibaan, een smalle strook 
geflankeerd door broekbos, stonden enkele exem-
plaren van de Rietorchis (Dactylorhiza majalis prae-
termissa), die zich recent in oostelijk Zuid-Limburg 
uitbreidt (kreutz, 1998) en hier zowel in de gevlekte 
als in de ongevlekte vorm voorkomt. Op 20 juni 2013 werden de tran-
secten nogmaals bezocht, waarbij in een van de opnamen een rus 
met kruipende wortelstokken en zeer jonge, bijna witte bloeiwij-
zen werd aangetroffen, die ook net voorbij het eind van het transect 
bleek te groeien. Omdat het vermoeden rees dat het om Paddenrus 
ging, volgde op 20 augustus 2013 een derde bezoek; de inmiddels 
vruchtdragende planten waren nu onmiskenbaar. Drie halmen wer-
den verzameld: één voor het Barcoding-project van Naturalis, één 
voor het Nationaal Herbarium Nederland en één voor het Natuur-
historisch Museum te Maastricht.
Binnen de maaibaan werd Paddenrus aangetroffen op slechts twee 
plekken van beperkte omvang, wat aannemelijk maakt dat het om 
een recente vestiging gaat. Tabel 1 toont vegetatieopnamen van bei-
de plekken. Opname 1 werd op 3 juni 2013 begonnen en op 20 juni 2013 
aangevuld. Opname 2, net buiten het transect, dateert van 20 augus-
tus 2013. De eerste opname, met Gewone dotterbloem (Caltha palus-
tris palustris), Echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi), Pinksterbloem 
(Cardamine pratensis), Lidrus (Equisetum palustre) en Rietorchis, be-
hoort duidelijk tot het Dotterbloem-verbond (caLthion paLustris). De 
tweede opname is soortenarmer en lijkt een fragment van de eerste; 
zij wordt gedomineerd door Moeraszegge, waartussen zich voorna-
melijk Watermunt (Mentha aquatica) [figuur 6], Lidrus en Paddenrus 
weten te handhaven. In de moslaag vallen enkele soorten van bron-
nen en kalkmoerassen op: Beekdikkopmos, Gewoon diknerfmos (Cra-
toneuron filicinum) en – elders in het transect – Gekroesd plakkaat-
mos (Pellia endiviifolia).
Het grote aandeel van Moeraszegge in deze begroeiing vormt een 
aanknopingspunt met de Associatie van Gewone engelwortel en 
Moeraszegge (angeLico-cirsietum oLeracei; zuiDhoff et al., 1996), al is 

Opnamenummer in Landelijke Vegetatie Databank  346065 346260
Datum

Proefvlak (m2)
Bedekking kruidlaag (%)
Bedekking moslaag (%)

Hoogte kruidlaag (cm)

20 juni 2013 20 aug 2013
3 x 3 4 x 4
50 90
40 30

50-120(-180) 60(-210)
VAATPLANTEN
Paddenrus Juncus subnodulosus 1 2a
Moeraszegge Carex acutiformis 2b 3
Watermunt Mentha aquatica 2a 2b
Lidrus Equisetum palustre 2m 2b
Riet Phragmites australis 2b +
Bosveldkers Cardamine flexuosa 2m 1
Pinksterbloem Cardamine pratensis 2m +
Zwarte els Alnus glutinosa (juveniel) 1 r
Grote kattenstaart Lythrum salicaria + 1
Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum + +
Rietorchis Dactylorhiza majalis 

praetermissa
+ ()

Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi + ()
Moerasmuur Stellaria uliginosa 1 .
Gewone dotterbloem Caltha palustris palustris + .
Ruw beemdgras Poa trivialis + .
Kleefkruid Galium aparine + .
Kleine watereppe Berula erecta r .
Pitrus Juncus effusus r .
Kale jonker Cirsium palustre . r
Grote lisdodde Typha latifolia . r
Kantige basterdwederik Epilobiu m tetragonum . r
MOSSEN
Gewoon puntmos Calliergonella cuspidata 2a 2b
Gewoon diknerfmos Cratoneuron filicinum 2b 2a
Beekdikkopmos Brachythecium rivulare 2b 1
Gerimpeld boogsterrenmos Plagiomnium undulatum 1 2m
Oeverpluisdraadmos Amblystegium varium + .
Gewoon pluisdraadmos Amblystegium serpens . 1
Moerassikkelmos Drepanocladus aduncus ()

TABEL 1
Opnamen van de twee plekken met Paddenrus (Juncus subno-
dulosus) bij Terworm. Opnameschaal volgens Braun-Blanquet. 
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knoppen (Juncus conglomeratus; reichgeLt, 1964). Er is 
ook een dergelijke streeplijst geweest van Valkenburg 
(IVON-hok 62.12), maar deze kon in Leiden niet worden 
teruggevonden. Dat Reichgelt werkelijk Paddenrus in 
Zuid-Limburg zou hebben waargenomen is onaanne-
melijk, omdat hij zich destijds uitvoerig met het ver-
spreidingsgebied van deze soort bezighield (reichgeLt, 
1956, 1957, 1964) en een vondst in Zuid-Limburg zeker 
zou hebben vermeld en met herbariummateriaal ge-
documenteerd. Zijn opsomming van vindplaatsen in 
de Flora Neerlandica (reichgeLt, 1964) bevat enige vond-
sten die in of na 1960 gedaan zijn (Ansen, Epe-Heerde, 
Veenendaal), maar Bunde en Valkenburg zijn daar niet 
bij.

- Volgens Ruud van der Meijden (aantekening in IVON-archief, Na-
turalis-NHN, Leiden) komt Paddenrus voor op twee plaatsen in 
de Brunssummerheide (IVON-hokken 60.54.33 en 43, 1979-1987). 
Beide plekken werden met studenten bezocht tijdens de Leidse 
floracursus, waarbij de vegetatieve kenmerken van de soort (zo-
als de ‘mergstralen’) werden getoond. Deze cursus valt in de voor-
zomer, een tijd waarin Paddenrus nog maar kort boven de grond is 
en nog lang niet bloeit.

- Volgens gegevens van de Provincie Limburg, beschikbaar gesteld 
door Jack Geraedts, is Paddenrus binnen Zuid-Limburg in 1984 ge-
vonden bij Mechelen (62.33.44), in 1993 bij Ubachsberg (62.24.11), 
in 2003 bij Spaubeek (60.52.22) en in 2004 in de Brunssummer-
heide (60.54.33). Ook uit Noord- en Midden-Limburg zijn er eni-
ge opgaven (proVincie Limburg, 2013). Tijdens de provinciale flora-
karteringen in de periode 1991-2012 is Paddenrus echter in de he-
le provincie nooit waargenomen, en ook buiten de karteringen 
om hebben Jan Cortenraad, Jack Geraedts en Torben Mulder deze 
soort niet in Limburg gezien. De enige controleerbare Limburgse 
melding was tot dusver de al genoemde vondst bij Echt in 1996.

- Op waarneming.nl (anonymus, 2014) wordt Paddenrus opgegeven 
voor het Ravensbos (2001) en het Geullerbos (2012).

Op grond van zijn eigen waarneming in de Brunssummerheide be-
schouwde Ruud van der Meijden alle Zuid-Limburgse opgaven als 
geloofwaardig (Van Der meijDen et al., 1989), een opvatting die in dit 
artikel ter discussie wordt gesteld. Het merendeel van de opgaven 
heeft betrekking op het Maasdal, het Ravensbos en het veengebied 
in de noordoosthoek. De meldingen uit het Maasdal krijgen onder-
steuning uit onverwachte hoek: bij een archeologische opgraving in 
Maastricht (Houtmaas) werden 128 verkoolde zaden van Paddenrus 
uit 125-150 na Christus aangetroffen (bakeLs & Dijkman, 2000; WeeDa, 
2011). Zonder herbariummateriaal missen alle bovengenoemde op-
gaven echter de documentatie die de onmisbare basis voor de om-
schrijving van een verspreidingspatroon vormt.

paddenrus in zuid-limburg: nieuwe aanwinst of 
veronachtzaamd?

De vraag blijft of de vondst van Paddenrus bij Terworm past in het 
kader van een uitbreiding (of liever ‘opvulling’) van zijn areaal, dan 

- Volgens DumouLin (1868) komt deze rus voor langs de Maas te 
Sint-Pieter en in vochtige greppels langs de wegen. Hij gebruikt 
de naam Juncus obtusiflorus, die lang voor de Paddenrus gebrui-
kelijk was en op de stompe bloemdekbladen slaat (als tegenstel-
ling tot Juncus acutiflorus voor de ‘spitsbloemige’ Veldrus, die dik-
wijls met Paddenrus wordt verward). Als synoniem noemt hij Jun-
cus articulatus, onder welke laatste naam tegenwoordig Zomp rus 
wordt verstaan. Die wordt door Dumoulin vermeld onder de 
naam Juncus lampocarpus, die trouwens op dezelfde plaatsen als 
Juncus obtusiflorus zou voorkomen. Dit doet vermoeden dat hij 
twee varianten van de vormenrijke Zomprus heeft bedoeld.

- Tijdens een excursie van de Nederlandsche Botanische Vereeni-
ging in 1883 wordt Juncus obtusiflorus genoteerd op een tocht van 
“Wijlre over Gulpen naar het Eperbosch en over Mechelen en Wit-
tem naar Wijlre” (anonymus, 1887).

- Dr. J.K.H. Brumund vermeldt ‘Juncus o.’ (= obtusiflorus) op 
streeplijsten voor de IVON-kwartierhokjes V5.48.14 en V5.48.41 
van 3 augustus 1905. Het eerste hokje ligt bijna helemaal aan de 
Belgische kant van de Maas, bij Ternaaien; het tweede ligt bij Eijs-
den.

- Volgens De WeVer (1912) groeit Juncus obtusiflorus in de noordoost-
hoek van Zuid-Limburg “door ’t geheele veen verspreid van aan 
“den Hering” tot Schrijversheide en Etzenrade”. Een variant op de-
ze melding geeft Vuyck (1916): “laagveen van af Schrieversheide tot 
Etzenrade”, waarvan materiaal in De Wevers herbarium zou liggen 
(dat echter niet gevonden werd, ook niet onder een andere russen-
soort). In zijn manuscriptaantekeningen perkt De WeVer (z.j.) zijn 
opgave in en verwijst haar tevens naar het verleden: “Schinveld: 
Vroeger tot 1916 in ’t Leiffenderveen tusschen de Hering en Minder-
gangelt. Verdwenen.”

- In een scriptie van kuiper (1956) over de Carex-weide in het Ravens-
bos bij Valkenburg wordt Paddenrus in verscheidene opnamen ge-
noemd. Omdat Veldrus in Kuipers opnamen ontbreekt, terwijl deze 
soort in het terrein tegenwoordig vrij veel voorkomt, is het aanne-
melijk dat beide soorten met elkaar zijn verward.

- In een streeplijst voor Bunde (IVON-hok 61.18) van 30 juni 1960 
van Th.J. Reichgelt en Chr.G. van Leeuwen is “Junc sub” aange-
streept. Deze afkorting was in gebruik voor Juncus subnodulosus, 
maar er kan verwarring zijn opgetreden met Juncus subuliflorus, 
een naam die een tijdlang werd voorgeschreven voor Biezen-

FIGUUR 6
Watermunt (Mentha aquatica) als ondergroei langs onderzoekers-
paadje in maaibaan bij Terworm (foto: Rienk-Jan Bijlsma).
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de Brunssummerheide, waar de omgeving van de manege de mees-
te kans biedt. Een groeiplaats als het Wissels Veen toont dat ook in 
veenmosrijke omgeving plekken kunnen voorkomen waarvan het 
grondwater op iets grotere diepte basenrijk genoeg is voor Padden-
rus. Basenminnende moerasplanten als Holpijp (Equisetum fluvia-
tile) en Pluimzegge (Carex paniculata) kunnen als gidsplant dienen.
En het kan niet genoeg worden herhaald: om eindelijk een betrouw-
baar beeld van de verspreiding van Paddenrus in Nederland te krij-
gen is het beslist noodzakelijk vondsten met herbariummateriaal 
te documenteren, niet alleen in Limburg maar in de hele zuidooste-
lijke helft van Nederland.
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wel de bevestiging vormt van een lang onzeker lidmaat-
schap van de Zuid-Limburgse flora.
In veel Zuid-Limburgse moerassen is Veldrus aspectbe-
palend, een soort die in groeiwijze en periodiciteit sterk 
met Paddenrus overeenkomt. In Duitsland geldt Veldrus 
als een plant van min of meer zure, kalkarme, bij voor-
keur zelfs basenarme standplaatsen (oberDorfer, 1983a, 
1983b; buckart et al., 2004). In Zuid-Limburg is hij ech-
ter te vinden in het hele spectrum van zuur en basen-
arm (Breukberg, Brunssummerheide) via kalkarm maar 
basenrijk (bijvoorbeeld Anselerbeekdal bij Kerkrade 
en Hermansbeekdal bij Holset) tot uitgesproken kalk-
rijk (Kathager Beemden; WeeDa, 2008). Daarmee lijkt 
hij de ruimte in te nemen die vanuit Midden-Europees 
gezichtspunt aan Paddenrus toekomt. Waarnemingen in veenge-
bieden op de grens van zandstreken met rivierdalen (Labbegat bij 
Sprang-Capelle en het al genoemde Wissels Veen) leren echter dat 
tussen beide russen coëxistentie mogelijk is.
De Zuid-Limburgse groeiplaatsen van Veldrus liggen vrijwel steeds 
in hellingmoerassen en slechts bij uitzondering in de dalvloer, zoals 
in het Geuldal bij Epen. De groeiplaats van Paddenrus bij Terworm 
ligt daarentegen in een veelvuldig geïnundeerd bekken en neemt 
daarmee een aparte plaats in onder de Zuid-Limburgse moerassen. 
Het vermoeden dat zijn verschijning aan waterbeheersingsmaat-
regelen te danken is, vindt steun in de vondst aan de Vulensbeek bij 
Echt. Hier vormde Paddenrus in 1996 een haard van circa 1 m2 in de 
drooggevallen beekbedding, die in het voorgaande jaar was ver-
breed. In zijn directe nabijheid groeiden Grote waterweegbree (Alis-
ma plantago-aquatica), Kleine watereppe en Pitrus (herbariumeti-
ket van J. Klinckenberg in Naturalis). De laatste twee behoren ook bij 
Terworm tot zijn gezelschap. Vlak over de grens bij Kerkrade vond Dr. 
Ekkehard Foerster in 1983 Paddenrus in het Broichbachtal ten zuid-
oosten van Herzogenrath.
Grondige inspectie van veenachtige terreinen in Zuid-Limburg is 
nodig voor een gefundeerd antwoord op de vraag of de Padden-
rus bij Terworm als een nieuwe aanwinst mag worden bestempeld. 
Speciale aandacht verdient de door Ruud van der Meijden genoem-

Summary

JUNCUS SUBNODULOSUS IN SOUTHERN 
LIMBURG: REPEATEDLY CLAIMED, NOT 
DOCUMENTED UNTIL NOW

Juncus subnodulosus  approaches the 
northern limit of its area in the Netherlands, 
but curiously enough it has a western and 
northern rather than a southern distributi-
on in this country. Unfortunately, many spu-
rious records exist outside its proven area, 
which most probably refer to other Juncus 
species, especially Juncus acutiflorus, with 

young inflorescences which may show the 
same pallid appearance as Juncus subnodu-
losus. A considerable number of such records 
have been published for southern Limburg 
during the last one and a half centuries. Ho-
wever, the species was discovered and collec-
ted in a retention basin near Heerlen in 2013. 
The site features some peat formation and is 
influenced by springs as well. The vegetation 
combines elements of fen communities (e.g. 
Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa) 
and of spring habitats (e.g. Brachythecium 
rivulare). Another new site with Juncus sub-
nodulosus also associated with water control 

measures was discovered in 1996, somewhat 
further north, along a newly widened brook 
near Echt in central Limburg. There is an ur-
gent need to collect herbarium specimens as 
a sound basis for the study of changes in the 
distribution area of plant species from ‘diffi-
cult’ groups like Juncaceae.
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l ZATERDAG 1 NOVEMBER organiseert 
de Plantenstudiegroep de feeste-
lijke afsluiting van het veldseizoen. 
Aanvang: 19.00 uur in het Natuur-
historisch Museum, de Bosquet-
plein 6 te Maastricht 

l ZATERDAG 1 NOVEMBER organiseert 
de Kring Roermond een wandeling 
door het Elmpterwald. Vertrek om 

11.00 uur vanaf  de parkeerplaats aan 
de Duitse kant van Hotel Fletcher/
Cox aan de N280. Einde rond 13.00 
uur.

l VRIJDAG 7 NOVEMBER organiseert 
de Herpetologische Studiegroep een 
varia-avond met diverse lezingen. 
Aanvang: 20.00 uur in het Groenhuis, 
Godsweerderstraat 2 te Roermond. 

l VRIJDAG 7 NOVEMBER houdt Carijn 
Beumer bij Kring Maastricht een le-
zing over biodiversiteit in tuinen. 
Aanvang: 20.00 uur in het Natuurhis-
torisch Museum te Maastricht.

l ZATERDAG 8 NOVEMBER organiseert 
Peter Eenshuistra (opgave verplicht 
via 077-3510676) voor de Kring Ven-
lo in samenwerking met de Padden-

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

l ZATERDAG 1 NOVEMBER organiseert 
Henk Henczyk (opgave verplicht via 
tel. 045-5428482) voor de Padden-
stoe lenstudiegroep een excursie 
naar het Danikerbos. Vertrek om 
10.00 uur vanaf de Manege Ten Eijs-
den, Frans Erenslaan te Geleen. 

O n d e r  d e  A a n d a c h t
UITNODIGING ALGEMENE 
LEDENVERGADERING, DONDERDAG 
13 NOVEMBER 2014, 19.30 UUR

Het bestuur van het Natuurhistorisch Ge-
nootschap in Limburg nodigt al haar leden 
uit tot het bijwonen van een Algemene Le-
denvergadering op donderdag 13 novem-
ber in het GroenHuis, Godsweerderstraat 2, 
6041 GH te Roermond. Aanvang: 19.30 uur. 
De agenda voor de vergadering is als volgt:

1 Opening en mededelingen

2 Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige Algemene Leden-
vergadering, op 20 oktober 2014, worden ter 
vergadering uitgereikt en zijn voordien te 
raadplegen op www.nhgl.nl . 

3 Aanpassing statuten
Het bestuur stelt voor een statutenwijzi-
ging door te voeren voor 1 januari 2015. De 
aanleiding is het vervallen van de noodzaak 
voor de belangrijkste subsidieverlener van 
het Natuurhistorisch Genootschap, de Pro-
vincie Limburg, om de jaarrekening te laten 
goedkeuren onder overlegging van een ac-
countantsverklaring. Dit laatste is echter 
ook opgenomen in de statuten, waardoor 
we jaarlijks circa € 2.200 (dat is € 2,00 per 
lid) aan deze handeling spenderen. Het be-
stuur wil dit graag afschaffen en vervangen 
door een controle door een in te stellen kas-
controlecommissie bestaande uit twee le-
den, te benoemen door de algemene leden-
vergadering. Naast de aanpassing van de 
statuten op dit punt zijn er diverse tekstuele 
aanpassingen nodig. Tevens is het nodig om 
de statuten aan te passen met betrekking 
tot de begunstigde instelling wanneer de 
vereniging zou worden opgeheven met een 
voordelig saldo. Dat komt voort uit de ANBI 
voorwaarden. Om de statutenwijziging te 
laten ingaan zouden op de gehouden ver-

gadering van 20 oktober 2014 2/3 van alle 
leden daarmee moeten instemmen. Er wa-
ren toen echter niet voldoende leden aan-
wezig. Daarom is een tweede algemene le-
denvergadering noodzakelijk, die binnen 4 
weken na de eerste dient te zijn uitgeschre-
ven. Daar kunnen de voorgestelde wijzigin-
gen worden vastgesteld als 2/3 van de dan 
aanwezige leden daar ja tegen zegt. De con-
cept-statuten kunnen worden ingezien op 
kantoor, via de website of worden op ver-
zoek toegestuurd. Voorgesteld wordt om 
met de statutenwijziging in te stemmen.

4 Benoeming leden kascontrolecommissie
Het bestuur stelt voor de eerste kascontrole-
commissie voor de controle van de jaarcijfers 
over 2014 tijdens de vergadering te benoe-
men. Leden worden opgeroepen zich kandi-
daat te stellen voor het lidmaatschap van de 
kascontrolecommissie. Ter vergadering zul-
len de kandidaten bekend worden gemaakt. 

5 Rondvraag en sluiting

Namens het bestuur,
Harry Tolkamp, Voorzitter

EUREGIONALE BOTANISCHE 
BIJEENKOMST: HET NOORDAL

Op zaterdag 22 november 2014 organiseert 
de Plantenstudiegroep van 
het Natuurhistorisch Genoot-
schap in samenwerking met 
de Plantenwerkgroep van Li-
kona de zesde Euregionale 
botanische bijeenkomst. Tij-
dens deze bijeenkomst staat 
het grensoverschrijdende na-
tuurgebied Noordal centraal. 
’s Morgens zijn er enkele lezin-
gen over dit gebied. Ivo Rae-
makers gaat in op de vegeta-

tie van het Noordal. Klaas van Dort zal een 
inleiding verzorgen over de bijzondere kalk-
tufbronnen. ’s Middags maken we onder lei-
ding van Rik Palmans een excursie door het 
gebied.

Deelname:  Deelname aan de Euregionale 
botanische bijeenkomst is gratis, een vrije 
gave wordt op prijs gesteld. Wel wordt een 
bijdrage van € 7,00 gevraagd voor de lunch. 
Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u 
dit bij opgave aangeven.
Programma: 9.30 uur: Inloop met koffie; 
10.00 uur: Aanvang programma; 12.30 uur: 
Lunchpauze; 13.30-16.00 uur: Excursie.
Locatie: Eetcafé Tinus, Bovenstraat 9, 
6255 AT Noorbeek.
Aanmelden kan via http://ebb.nhgl.nl, via 
planten@nhgl.nl of via tel. 0475-386470.

LIMBURGSE VOGELS EDITIE 2014

Tijdens de bijeenkomst van de Vogelstudie-
groep op vrijdag 21 november om 20.00 uur 
in zaal De Ster in Roermond wordt de nieu-
we uitgave van het tijdschrift Limburgse Vo-
gels, boordevol vogelnieuws uit Limburg, 
gepresenteerd. Editie 2014 is inclusief ver-
zendkosten te bestellen voor € 15,–. Niet-
leden van het NHGL betalen € 17,50. Over-
maken kan via NL92INGB000 1 1342 34 (BIC: 
INGBNL2A) t.n.v. Natuurhistorisch Genoot-

schap in Limburg onder ver-
melding van ‘Limburgse Vo-
gels 2014’. Het tijdschrift is 
tegen € 12,50 afhaalprijs ver-
krijgbaar tijdens de avond 
van de Vogelstudiegroep in 
Roermond op 21 november, 
de Sovon-dag in Ede op 29 no-
vember en nadien op het kan-
toor van het NHGL in Roer-
mond. Zo bespaart u de ver-
zendkosten.

2014
jaargang 24 |  editie

een uitgave van de Vogelstudiegroep van het

natuurhistorisch genootschap in Limburg

Artikelen
 1 trends van Limburgse broedvogels, 1990-2011
  een balans na 22 jaar broedvogelmonitoring (Boena van noorden & jacob van der Weele)
 13 Omvangrijke roestplaatsen van Veld- en ransuilen in woonwijken rondom
  Zuid-Limburgse hamsterreservaten
  Kennen de hamsterreservaten een bruisend nachtleven? (jules Bos & Ben Koks)
 21 nestplaatskeuze van de Boerenzwaluw in Limburg
  (Loes van den Bremer & Maja roodbergen)
 25 de grote Zee-eend in Limburg
  (Willem Vergoossen)
 32 ringwerk aan Kokmeeuwen en Visdieven bij Stevol
  (jeroen nagtegaal & rob Voesten)
 38 de familie Vallen, vier generaties vogelverzamelaars in Limburg (1849-2013)
  (justin jansen & ruud Vlek)
 46 Kolonievogels in Limburg, 1990-2012
  (joost van Bruggen & Fred Hustings)
 55 Voorjaarsfenologie 2012 (tom Zeegers)
 59 Zeldzame broedvogels in Limburg in 2012
  (jan joost Bakhuizen, Hans-Peter Uebelgünn & geert Lamers)

Fotopagina’s
 69 Favoriete Limburgse vogelfoto’s uit eigen archief

Bijzondere waarnemingen
 72 Oproep: Kijk uit naar gekleurringde geelgorzen (Boena van noorden)
 73 geslaagd broedgeval van de Hop op de Hamert in 2012 (jan erik Kikkert)
 77 Bruinkopdiksnavelmees mysterie ontrafeld (joris Verhees)
 79 Bizarre voorjaarstrek van Kraanvogels in 2013 (rob van der Laak)
 80 roodmus in het reigersbroek in mei-juni 2013 (joost nijskens)
 83 grauwe Fitis in de romeinenweerd te Hout-Blerick, juni 2013
  (Herman Smits & jules Bos)
 86 Waar komen die ‘gasten’ toch allemaal vandaan?
  (Herman rothoff & Huub Crommentuyn)
 88 Kort en krachtig: doortrekgolf van Wespendieven, eind augustus 2013
  (Fred Hustings)

Vogelwaarnemingen
 90 aflevering 29; Het ornithologische jaar 2012 (jan erik Kikkert)

iSSn 0924-7777

Limburgse VogelsLimburgse VogeLs, Jaargang 24, editie 2014
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keerplaats bij kasteel Schaloen te Oud-
Valkenburg . 

l MAANDAG 10 NOVEMBER is er in Huls-
berg een werkavond van de Mollus-
kenstudiegroep. Aanvang 20.00 uur. 
Opgave verplicht (tel. 045-4053602, 
biostekel@gmail.com). 

l MAANDAG 10 NOVEMBER verzorgt Ray-
mond Creemers voor de Kring Heerlen 
een lezing over exoten in Nederland. 
Aanvang 20.00 uur in Café Wilhelmi-
na, Akerstraat 166 te Kerkrade-West.

l DONDERDAG 13 NOVEMBER is er een 
varia-avond rondom heidebeheer bij 
Kring Roermond, Jap Smits gaat in op 
het heidebeheer in Nederland, Dr. Ans-
gar Reichmann vertelt over bosbewei-

ding en grondbroedende vogels. Aan-
vang: 20.00 uur in het GroenHuis te 
Roermond.

l VRIJDAG 14 NOVEMBER verzorgt Kevin 
Amendt voor de Studiegroep Onder-
aardse Kalksteengroeven een lezing 
over ‘Smokkelroutes door de Pieters-
berg tijdens WO 1 en een nieuwe groe-
venplattegrond’. Aanvang 19.30 uur 
in het Natuurhistorisch Museum te 
Maastricht. 

l WOENSDAG 19 NOVEMBER is er een le-
denavond van de Vlinderstudiegroep. 
Aanvang 20.00 uur in het Natuurhis-
torisch Museum te Maastricht. 

l VRIJDAG 21 NOVEMBER verzorgt Frank 
Majoor van SOVON voor de Vogelstu-

diegroep een lezing met als onderwerp 
‘de Casarca, een vermeende exoot’, en 
toont Patrick Palmen een overzicht van 
vogelfoto’s gemaakt in 2014. Aanvang 
20.00 uur in café-zaal De Ster, Raad-
huisstraat 13 te Roermond. 

l ZATERDAG 22 NOVEMBER organiseert 
de Plantenstudiegroep een Euregio-
nale botanische bijeenkomst over het 
Noordal (NL/B) met diverse lezingen 
en een excursie. Aanvang: 10.00 uur in 
Eetcafé Tinus, Noorbeek. Opgave ver-
plicht (http://ebb.nhgl.nl). 

l WOENSDAG 26 NOVEMBER verzorgt Jan 
Hermans voor de Kring Venlo een le-
zing met als titel ‘Blauw is puur en puur 
blauw is klaar’. Aanvang 20.00 uur in 
De Glazenap, Spechtstraat 58, Tegelen. 

stoelenstudiegroep een paddenstoe-
lenexcursie naar de Groote Heide en 
het zweefvliegveld. Vertrek om 10.00 
uur vanaf het infocentrum van Stich-
ting het Limburgs Landschap aan de 
Hinsbeckerweg te Venlo. 

l ZATERDAG 8 NOVEMBER inventari-
seert de Molluskenstudiegroep rond-
om Epen en Slenaken. Vertrek om 
10.30 uur vanaf de parkeerplaats bij 
de kerk van Epen. Opgave verplicht 
(tel. 045-4053602, biostekel@gmail.
com). 

l ZONDAG 9 NOVEMBER leidt Pierre 
Grooten (aanmelding via tel. 045-
5753032) voor de Plantenstudiegroep 
een herfstwandeling rond het Geren-
dal. Vertrek om 9.30 uur vanaf de par-

C o l o f o n

dagelijks bestuur
Harry Tolkamp (voorzitter),  Rob Geraeds (onder-
voorzitter) & Alfred Paarlberg (penningmeester).

algemeen bestuur
Wouter Jansen, Nicole Reneerkens, Raymond 
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Het uitgeven van het Natuurhistorisch Maand blad 
wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van de provincie Limburg.
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N a t u u r h i s t o r i s c h  G e n o o t s c h a p  i n 
L i m b u r g  o n t v a n g t  p r e d i c a a t  ‘ K o n i n k l i j k ’ 

De vereniging heeft daarmee een grote toegevoegde waarde voor 
de samenleving op het gebied van natuurstudie, geologie, waterbe-
heer, landschapsbeheer, groevebeheer en natuurbeheer. De vereni-
ging levert een belangrijke bijdrage aan het beheer en bescherming 
van de natuurlijke omgeving. Niet in de laatste plaats gebeurt dit 
door het uitgeven van gedegen verspreidingsatlassen van specifie-
ke groepen van flora en fauna (zoals de Zoogdieren, Herpetofauna, 
Vogels, Dagvlinders en Vissen) en andere publicaties door een eigen 
uitgeverij (de Stichting Natuurpublicaties Limburg), maar ook door 
de verspreidingsgegevens van de Limburgse flora en fauna op een-
voudige wijze ter beschikking te stellen en te ontsluiten voor alle 
belangstellenden middels de NatuurBank Limburg. 
“De vereniging heeft daarmee nationale uitstraling, en is een bin-
dende factor voor alle natuurliefhebbers en natuuronderzoekers in 
Limburg. De leden zetten zich in voor de natuur en zijn daarmee ook 
de samenleving van dienst, zij verdienen grote waardering. De ver-
eniging is daarnaast vooraanstaand in de provincie, is zelfstandig 
en kenmerkend voor Limburg. De vereniging is zelf de koepel over 
diverse werkverbanden en kent geen landelijke koepel”, aldus de 
gouverneur bij de uitreiking. 

Op maandag 20 oktober 2014 reikte de Limburgse gouverneur, Theo 
Bovens, in het Gouvernement te Maastricht de oorkonde behorende 
bij het predicaat Koninklijk uit aan het bestuur van het Natuurhisto-
risch Genootschap in Limburg. Ter gelegenheid van het 100-jarig be-
staan van het Genootschap was in 2011 reeds de Koninklijke Erepen-
ning uitgereikt aan de vereniging. Deze wordt nu vervangen door het 
predicaat Koninklijk. De richtlijnen om in aanmerking te komen om 
dit predicaat te voeren vereisen onder meer dat een organisatie mi-
nimaal 100 jaar bestaat en een eerste of vooraanstaande positie in-
neemt ten opzichte van andere verenigingen op dit gebied. 

Het Natuurhistorisch Genootschap is een zelfstandige provinciale 
vrijwilligersorganisatie en uniek in zijn opzet in Nederland. Het Ge-
nootschap vormt de koepel boven een groot aantal Kringen en Stu-
diegroepen, waarbij het bestuur en het kantoor van het NHGL facili-
terend optreden voor deze werkorganisaties van vrijwilligers, die in 
de regel maandelijks activiteiten organiseren in de vorm van lezin-
gen, excursies en inventarisaties. Veel van de georganiseerde activi-
teiten zijn ook voor niet-leden toegankelijk, zoals de lezingen in het 
Groenhuis in Roermond, het Natuurhistorisch Museum in Maas-
tricht of elders in de provincie.
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	 293	 De	rijke	watermacrofauna	van	het	hellingveen	in	de	Brunssummerheide
G. van Dijk, H. van Kleef, G. van Duinen, J. Kuper & F. Smolders
Het centraal in de Brunssummerheide gelegen hellingveen is voor het eerst gedetail-
leerd onderzocht op aquatische macrofauna. Hieruit komt een grote verscheidenheid 
aan zeldzame soorten naar voren. De aanwezigheid van veel verschillende habitats op 
een relatief klein oppervlak lijkt van cruciaal belang voor het voorkomen en voortbe-
staan van deze soorten.

	 299	 De	landslakken	van	de	Heunsberg	te	Valkenburg	aan	de	Geul	in	de	middeleeuwen
Wim Kuijper
Tijdens een onderzoek in de kasteelruïne van Valkenburg werden 42 soorten landslak-
ken verzameld. Zij geven een beeld van de landslakkenfauna op deze plek in de 12e eeuw. 
De fauna duidt op een oud hellingbos (Eiken-haagbeukenbos) op een losse, kalkrijke bo-
dem. Opvallend waren de nu in Nederland zeer zeldzame naaldslakken en de in Neder-
land niet meer voorkomende Getande agaathoren (Azeca goodalli) en Grote torenslak 
(Ena montana). Als vergelijking werd de huidige landslakkenfauna in de omgeving on-
derzocht.

	 304	 Paddenrus	in	Zuid-Limburg:	herhaaldelijk	beweerd,	nu	pas	gedocumenteerd
E.J. Weeda
De Paddenrus (Juncus subnodulosus) is een forse, blonde rus met een merkwaardig ver-
spreidingspatroon. In Nederland is hij grotendeels tot de westelijke helft van het land 
beperkt, maar hij lijkt zich oostwaarts uit te breiden. Als kalkminnende moerasplant kon 
hij stellig in Zuid-Limburg worden verwacht en hij is in de loop van de tijd van een aan-
tal locaties opgegeven, maar geen daarvan was met herbariummateriaal gedocumen-
teerd. Omdat russen gemakkelijk met elkaar worden verward, bleef het voorkomen van 
Paddenrus in Zuid-Limburg onzeker, totdat hij in 2013 in een retentiebekken in Terworm 
nabij Heerlen werd verzameld.
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Foto omslag: 
Hellingveen in de Brunssummerheide 
(foto: Olaf Op den Kamp).


