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Tijdens onze vakantie in 
Zweden deden we toeval-
lig Märbacka aan. Dat zal 
voor de meesten van u niet 
bekend zijn. Eerlijk gezegd 
was het dat voor mij ook 
niet. Totdat bleek dat de-
ze heerboerderij (in goed 
Zweeds Herrgård) had toe-
behoord aan Selma Lager-
löf. Die naam deed bij mij 
ook nog geen bellen rinke-
len, maar zij bleek de eerste 
vrouw te zijn die in 1909 de 
Nobelprijs voor de litera-
tuur in ontvangst mocht 
nemen. Nog verrassender voor mij was echter dat zij de auteur was 
van Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, in 1906 en 1907 
op het landgoed van haar vader geschreven. Nooit geweten dat je 
met een sprookje voor een dergelijk pretentieuze prijs in aanmer-
king kunt komen, alhoewel niet ontkend kan worden dat dit won-
derbaarlijke avontuur grote invloed heeft gehad op miljoenen kin-
derlevens over de gehele wereld. Bijna te vergelijken met de kracht 
van de songteksten van Bob Dylan.
En wat te denken van haar driejarige voorstudie over de natuur en 
cultuur van alle Zweedse regio’s om deze als achtergrond te gebrui-
ken bij het verhaal. Daarmee was zij een van de eersten die aan-
toonden dat natuur en cultuur niet los van elkaar staan, maar hun 
waarde aan verwevenheid ontlenen. Om mens en natuur op het-
zelfde niveau te brengen was het nodig om Nils te verkleinen, zo-
dat hij niet meer de dierenhater kon spelen die hij aanvankelijk was. 
Door hem te reduceren kon hij zelf tot aas dienen voor zijn aanvan-
kelijke slachtoffers. Dat maakte zijn positie tegenover de natuurlijke 
omgeving iets gelijkwaardiger en leerde hem begrijpen hoe de we-
reld echt in elkaar zat. Dat Selma Lagerlöf daarnaast nog een tam-
me gans verbond aan wilde soortgenoten was misschien nog wel 
een genialer idee, want ook die moest zich met de sterkste (hoog)
vliegers meten om uiteindelijk in de groep geaccepteerd te worden. 
Waar de kern van het boek om draait is de vrijheid en waardigheid 
van mens en dier die alleen met wederzijds respect tot hun recht 
kunnen komen. Maar misschien zoek ik nu meer achter het verhaal 
dan door Selma Lagerlöf is bedoeld en is het geen parabel à la Le petit 
prince van Antoine de Saint-Exupéry.
Hoe rigoureus is de wereld in een dikke eeuw veranderd. De boeren-
ganzen als Nils kameraad Mårten zijn een zeldzaamheid geworden. 
Waar vroeger de witte ganzen de bewakers waren van het boeren-

erf en daarnaast zorgden 
voor forse eieren die op 
het wensmenu van me-
nig plattelander stonden, 
is Mårten nu teruggedron-
gen tot de kinderboerderij. 
De witte gans behoort tot 
de bedreigde huisdierras-
sen die het gaat afleggen 
tegen de moderne tijd.
De Akka från Kebnekaise, 
de koninklijke leidster van 
Lagerlöf’s wilde ganzen, is 
daarentegen verworden 
tot een junk van stadspar-
ken en een grasgraaier van 

het boerenland. Was de Grauwe gans in 1910 in de Benelux officieel 
uitgestorven en zestig jaar later nog een uiterst zeldzame broedvo-
gel in Nederland (tien broedparen in de IJsselmeerpolders in 1971), 
thans is het broedbestand uitgegroeid tot meer dan 25 duizend pa-
ren. Het aantal overwinteraars is waarschijnlijk inmiddels het half 
miljoen gepasseerd, dit tot verdriet van veel boeren.
Zo zijn in amper een eeuw de rollen tussen wild en tam volledig om-
gekeerd. Het typeert de onwetende en respectloze mens dat hij wat 
geen nut voor hem heeft snel laat vallen. Anderzijds zorgt hij er met 
zijn overvloed voor dat wilde dieren zich aanpassen aan het urbaan 
en agrarisch klimaat en verwondert zich dan dat ze overlast veroor-
zaken.
Zo wordt het moeilijk kiezen tussen tam en wild. Waar de ecologi-
sche pleitbezorger uit principe kiest voor wild, blijkt ook wild aan 
verandering onderhevig onder invloed van antropogeen gecreëerde 
omstandigheden. Dat doet de vraag rijzen of we moeten blijven in-
zetten op puristisch natuurbehoud, of dat we de menselijke invloed 
moeten accepteren en meer moeten zoeken naar kansen dan naar 
penitenties. Of behoort een straffeloos systeem in natuurbehoud en 
natuurontwikkeling tot de onmogelijkheden?
Het mooie van sprookjes is dat alle karakters de meest gekke din-
gen kunnen doen zonder daar enige last van te ondervinden en te-
gelijkertijd toch voor vol aangezien worden. Dat is bij buiten de ka-
ders denkende ecologen wel anders. Die worden door hooghartige 
Akka’s naar het niveau van de domme Mårtens verwezen. Toch zou-
den maatschappelijke ontwikkelingen het ecologisch draagvlak ten 
gunste van de boeren(ganzen) binnenkort wel weer eens kunnen 
omdraaien.
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vertonen een  minder sterke samenhang dan lutumdeeltjes. Gron-
den met een hoog siltgehalte zijn daarom zeer gevoelig voor ero-
sie. Zowel het losmaken door regendruppelinslag als het boven-
gronds afstromen van regenwater en bodemmateriaal (‘run-off’) 
is afhankelijk van de intensiteit en duur van de regenbui. Door kli-
maatsverandering is de verwachting dat naast de totale hoeveel-
heid neerslag ook de intensiteit van de buien zal toenemen en dat 
daarmee ook de erosie intensiever zal worden (AuerswAld et al., 
2009).
De tweede fase in het erosieproces is de verplaatsing van de losge-
maakte bodemdeeltjes door afstromend water. De meest voorko-
mende vorm is sheet-erosie: oppervlakkige, niet-insnijdende ero-
sie die gepaard gaat met geringe sedimentatie over een breed front 
[figuur 1]. Dit is de minst ingrijpende vorm van erosie, maar deze 
beslaat wel relatief grote oppervlakken. Bij de minst heftige vorm 
van sheet-erosie hoort sedimentatie van een zeer dun laagje (<2 
cm) colluvium op de helling. Vaak blijft sheet-erosie beperkt tot het 

In de Natura 2000-gebieden in het Heuvelland worden 

habitattypen en andere natuurwaarden op hellingen in 

randzones grenzend aan landbouwpercelen negatief beïn-

vloed door de toestroom van voedselrijk water en sediment. 

Bij intensieve vormen van erosie kunnen natuurwaarden 

in de gebieden zelfs verdwijnen. In 2016 is vanuit het OBN 

(Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) onderzoek uit-

gevoerd naar erosievormen nabij en in Natura 2000-gebie-

den en naar maatregelen waarmee negatieve effecten 

kunnen worden voorkomen of gestopt. Dankzij een peri-

ode met zware hoosbuien in de zomer van 2016 konden alle 

vormen van erosie in het veld goed bestudeerd en in samen-

hang beschreven worden. Dit artikel is een samenvatting 

van de gepubliceerde onderzoeksresultaten (De Waal et al., 

2017a; b).

erosietypen

Bodemerosie als gevolg van de inslag van regendruppels begint 
met het losmaken van bodemdeeltjes. De samenhang en het ge-
mak waarmee deze zand-, silt- en kleideeltjes meegevoerd kun-
nen worden is afhankelijk van de aard van het moedermateriaal. 
De bodem van Zuid-Limburg wordt gedomineerd door lössachti-
ge bovengronden met een laag zandgehalte, een hoog siltgehalte 
(60-80%) en een lutumgehalte (kleideeltjes) van 12 tot 20% (Vlees-
houwer & dAmoiseAux, 1990). Siltdeeltjes zijn lichter dan zand en 

Bodemerosie in en rond Natura 2000-gebieden in het 
Heuvelland
De herkenning en beoorDeling van erosie- en seDimentatievormen

R.W. de Waal, R.J. Bijlsma & H.T.L. Massop, Wageningen Environmental Research, Postbus 47, 6700 AA Wageningen, 
e-mail: rienkjan.bijlsma@wur.nl

FIGUUR 1
Aanzienlijke sheet-erosie op een convexe plateaurand in het Bunderbos (foto: 
Rein de Waal, 2016). 

Erosietype Kenmerken

Sheet Over een breed oppervlak optredende niet-
insnijdende erosie.

Rill Smal en ondiep insnijdende erosie door concentratie 
van afstromend water (tot 2 m breed en 1 m diep).

Gully Breed en diep insnijdende erosie door concentratie 
van afstromend water (breder dan 2-5 m en dieper 
dan 1-3 m).

Kloofvormig dal Extreme vorm van gully-erosie (dieper dan 3 m).

TABEL 1
Erosietypen en hun kenmerken.
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het meegevoerde materiaal kan neerslaan. Op 
kleinere schaal doet dit zich voor op relatief vlak-
ke hellinggedeelten (terrassen en erosie-nissen, 
groeves) of achter natuurlijke of kunstmatige ob-
stakels, zoals dammetjes en verhoogde paden en 
in erosiedalen in de helling (droogdalen, gullies 
en grubben) [figuur 4]. Deze sedimentatie kan lei-
den tot waaierachtige vormen die aaneen kun-
nen groeien tot colluviale hellingvoeten in vlak-
ke dalbodems. Grootschaliger hellingvoetzones, 
die plaatselijk zelfs terrassen kunnen vormen, ko-
men in Zuid-Limburg ook voor, maar die stammen 
uit historische erosieperioden, bijvoorbeeld de uit 
de Romeinse tijd stammende erosiefase bij Grons-

veld aan de westzijde van het Savelsbos (de wAAl, 1982). 

erosie als (on)natuurlijk proces

Voor het beoordelen van effecten van bodemerosie is het be-
langrijk onderscheid te maken tussen erosie zoals die van natu-
re plaatsvindt in reliëfrijk terrein en versnelde erosie (‘accelerated 
erosion’, ‘ver stär kte Erosion’) met een hoge intensiteit als gevolg 
van een landschappelijke verstoring door intensief landgebruik 
door de mens, zoals ontginning voor grootschalige landbouw. 
Sheet-erosie is een natuurlijk proces in Zuid-Limburg dat in de loop 
van het Holoceen door ontginning is geïntensiveerd tot versnel-
de erosie waarbij ‘onthoofding’ van het oorspronkelijke bodem-
profiel heeft plaatsgevonden (Jungerius & KwAAd, 1973), met name 
in de plateauranden. Door eeuwenlange blootstelling aan sheet-
erosie zijn in lösspakketten de oorspronkelijke humusrijke boven-
grond en de daaronder liggende klei-uitspoelingslaag deels de 
helling afgespoeld en zijn er uit de oorspronkelijke radebrikgron-

den ‘onthoofde’ bergbrikgronden ontstaan (Vlees-
houwer & dAmoiseAux, 1990). Men spreekt dan van 
gedenudeerde bodems. Dit eeuwen lange proces 
heeft er toe bijgedragen dat in dalbodems en aan 
de hellingvoeten dikke collu viumpakketten zijn 
ontstaan.
De vier in de vorige paragraaf geïntroduceerde ero-
sietypen zijn in min of meer natuurlijke situaties 
gebonden aan specifieke zones [figuur 5a]. De ac-
tuele situatie in Zuid-Limburg [figuur 5b] wijkt ech-
ter af doordat de bron van erosie al op het glooien-
de, veel al tot akkers ontgonnen plateau ligt en door 
een uitgebreide infra struc tuur van wegen en pa-
den die de verschillende vormen van erosie sterk 

plaatselijk verwijderen en weer afzetten van strooisel. In bossen zal 
nauwelijks sheet-erosie ontstaan doordat de voor sheet-erosie be-
nodigde druppelinslag op de bodem niet of veel minder sterk kan 
optreden. Hellingafwaarts zal de oppervlakkige afstroom ‘doodlo-
pen’ of bij substantiële aanvoer weer overgaan in lineaire, insnij-
dende erosievormen. Al naar gelang de intensiteit van het erosie-
proces ontstaan dan rills, gullies of kloofvormige dalen [tabel 1]. Rills 
zijn tamelijk smalle en ondiepe geultjes [figuur 2] die meestal een 
boomvormig (dendritisch) samenhangend patroon vertonen waar-
bij ze kunnen samenvloeien tot diepere en bredere geulen [gullies; 
figuur 3] en op langere termijn zelfs tot kloofvormige erosiedalen, in 
Zuid-Limburg aangeduid als grubben. Deze zijn deels in gebruik (ge-
weest) als holle wegen.
De derde fase van het erosieproces is het sedimenteren van het 
met afstromend water meegevoerde bodemmateriaal. Sedimen-
tatie, modderstromen en massabewegingen samen worden wel 
hellingprocessen genoemd. Sedimentatie vindt plaats in relatief 
lage en vlakke terreingedeelten, waar de stroomsnelheid van het 
met water verzadigde bodemmateriaal zodanig is afgenomen dat 

FIGUUR 2
Oude rill-erosie op de Bemelerberg (Verlengde Winkelberg) 
opgetreden na plagwerkzaamheden (foto: Rienk-Jan 
Bijlsma, 2017).

FIGUUR 3
Gully-erosie in het dal achter een dam in Kloosterbos-Oost 
(foto: Rienk-Jan Bijlsma, 2016).
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is met een (zeer) hoge erosiegevoeligheid. Deze blijkt te variëren 
tussen 10 en 25% [figuur 8].
Op de erosiegevoeligheidskaart zijn in de randen van Natura 
2000-gebieden zogenaamde risicopunten geselecteerd met een 
(zeer) hoge gevoeligheid voor erosie [zie figuur 6]. In hoeverre de 
risi co punten daadwerkelijk een hoge erosiegevoeligheid hebben, 
en of en in welke mate versnelde erosie al optreedt, is niet syste-
matisch in het veld beoordeeld. Ook is niet gezegd dat alle locaties 
met een hoge erosiegevoeligheid in beeld zijn, gegeven de vrij gro-
ve schaal van de gebruikte bestanden. Uit het in 2016 uitgevoerde 
veldwerk bleek wel dat vrijwel alle bezochte risicopunten inder-
daad betrekking hebben op versnelde erosie, maar dat de erosie-
gevoeligheid afhangt van lokale terrein kenmerken. Een nauwkeu-
rig overzicht van risicopunten vereist een nadere beoordeling in 
het veld.

beïnvloeden. Rill-erosie en sedimentatie beginnen 
al in het zacht glooiende plateau voor de plateau-
rand. Hierdoor zijn rills en gullies al veel hoger op 
de helling te vinden en kan sedimentatie bovenin 
de bosrand (of bufferstrook) plaatsvinden. Gullies 
kunnen zich door terugschrijdende erosie ‘invreten’ 
in de akkerrand en zich zelfs verder ontwikkelen 
tot kloofvormige dalen (grubben). Beneden aan de 
helling vormen zich colluviumwaaiers van voedsel-
rijk bodemmateriaal afkomstig van akkers op het 
plateau.

erosie op landschapsschaal

Om na te kunnen gaan waar rond Natura 2000-gebieden aanzien-
lijke risico’s liggen op bodemerosie is de gevoeligheid voor erosie 
voor het gehele Heuvelland bepaald met een resolutie van 5 x 5 m. 
Hiertoe zijn GIS-bestanden ge com bineerd voor hellingshoek (hoe 
steiler hoe groter de gevoeligheid), omvang van het achter liggen-
de afwate ren de oppervlak (het ‘invanggebied’; hoe groter het ach-
terland hoe groter de hoe veelheid water en daarmee ook de ero-
sieve kracht van het afspoelende water), bodemtype (lössgronden, 
kalksteen en ove rig) en landgebruik (akker, grasland, boomgaard, 
bos, urbaan/water en overig). De erosiegevoeligheid is bepaald in 
vijf klassen van zeer laag tot zeer hoog [figuur 6]. De omvang van 
het achterland (het ‘invanggebied’) blijkt een belangrijke erosie-
factor die voor elk Natura 2000-gebied op kaart is gezet [figuur 
7]. Hieruit blijkt welk deel van het Heuvelland oppervlakkig afwa-
tert op deze gebieden en wat hierbinnen het oppervlakte-aandeel 

FIGUUR 4
Sediment afgezet in het dal voor een dam in Kloosterbos-
Oost (foto: Rienk-Jan Bijlsma, 2016).

FIGUUR 5
a) Diagram van een helling langs een met löss bedekt plateau in een min of 
meer natuurlijke situatie met bos op het plateau. Bovenaan de helling vindt 
sheet-erosie plaats die hellingafwaarts overgaat in rill-erosie. Onder in de 
helling concentreert het water zich via een vertakt patroon van rills in gullies 
die uitmonden in een colluviaal of fluviatiel dal. Onderaan de helling kunnen 
colluviumwaaiers ontstaan.
b) Diagram van een helling langs een met löss bedekt plateau zoals dit 

veelvuldig in Limburg voorkomt en aanleiding geeft tot versnelde erosie. 
In tegenstelling tot de meer natuurlijke situatie [zie figuur 5a] begint de 
versnelde erosie al op de akkers op het glooiende plateau en rill-erosie en 
sedimentatie beginnen al voor de plateaurand. Hierdoor zijn rills en gullies 
veel hoger op de helling aanwezig en kan sedimentatie bovenin de bosrand 
(of bufferstrook) plaatsvinden. Gullies kunnen door terugschrijdende erosie 
de akkerrand bereiken en er kunnen kloofvormige dalen (grubben) worden 
gevormd. Beneden aan de helling ontstaan colluviumwaaiers.
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schrijving van de erosie/sedi-
mentatie-problematiek recht 
kan worden gedaan aan de gro-
te lokale variatie. De bouwste-
nen be schrijven 1) de grenszo-
ne van landbouwgebied en Na-
tura 2000-gebied (vormen van 
land gebruik, geomorfologi-
sche aard en positie van de pla-
teaurand en ligging van paden, 
wegen en wallen) en 2) de hel-
ling- en sedimentatievormen 
binnen het Natura 2000-ge-
bied in combinatie met paden 
en obstructies in en op de hel-
ling.

functioneren de huidige bufferstroken?

Gegevens in tal van publicaties in gema tig de klimaat zones la-
ten zien dat de effec ti  viteit van bufferstroken toeneemt met toe-
nemende breedte van die stroken, maar vanaf een bepaalde breed-
te afvlakt. Het meeste sediment wordt opgevangen in de eerste 
meters. Het punt waarbij meer dan 80% van de run-off (sediment 
en voedingsstoffen) wordt vastgehouden in de bufferzone varieert 
voor een bufferzone bestaande uit bos van 7 tot 25 m en voor een 
bufferzone met grasland van 10 tot 30 m (CAstelle et al., 1994). Ge-
middeld wordt onder de meeste omstandigheden een breedte van 
15 m aangenomen voor de bescherming van natuurgebied en op-

pervlaktewater.
Rond enkele Natura 2000-ge-
bieden in Zuid-Limburg (Beme-
lerberg & Schiepersberg, Sa-
velsbos) zijn bufferstroken 
(gras, struweel, bos) aange-
legd om instroom en inwaai te 
voorkomen of te beperken; de 
randen van de meeste Natura 
2000-gebieden zijn echter gro-
tendeels onbeschermd tegen 
instroom van water en sedi-
ment. In 2016 is een deel van de-

een stappenplan voor de beoordeling van gebieden

Passende maatregelen bij risicopunten zijn pas op te stellen als 
meer bekend is over de intensiteit van erosie en over interacties met 
lokale terreinkenmerken, zoals de vorm van de plateaurand en de 
ligging van paden en wallen. Deze informatie moet door aanvullend 
veldwerk worden verkregen en hiertoe is een stappenplan opge-
steld. Dit plan voorziet in de beoordeling van het erosieproces in de 
overgang van landbouwgebied naar Natura 2000-gebied en van de 
eventuele continuering van dit proces (inclusief sedimentatie) in de 
helling en de hellingvoet.
Voor het systematisch in kaart brengen van erosie- en sedi men-
ta tie processen op een bepaalde locatie inclusief hun interacties 
zijn zogenaamde bouwstenen ontwikkeld waarmee bij de be-

FIGUUR 7
Detail van de invanggebieden-
kaart rond Natura 2000-gebied 
Bemelerberg & Schiepersberg en 
aangrenzende delen van Savelsbos 
en Geuldal.

FIGUUR 6
Detail van de erosiegevoeligheids-
kaart met risicopunten (zwarte 
stippen) in het Savelsbos (zwart 
omlijnd).
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Aanleggen van bufferstroken
In Zuid-Limburg is de aanleg van buffer stroken op het vlakke deel 
van de plateau rand (bij risicopunten) de meest voor de hand lig-
gende maatregel. Op hellingen met akkers zijn naar verwachting 
bredere bufferstroken nodig om eenzelfde ef fec tiviteit te behalen. 
Vol gens de verordening van het Pro duct  schap Akkerbouw Erosie-
bestrijding Zuid-Limburg mag op hellingen steiler of gelijk aan 
18% geen akkerbouw plaatsvinden en zal dus tenminste gras land 
aanwezig zijn in de overgang naar natuurgebied. Er moet worden 
voorkomen dat verschillende erosiestromen van naast elkaar ge-
legen risicopunten zich hellingafwaarts kunnen verenigen tot een 
sterke(re) eroderende stroom. Bufferstroken met struweel stabili-
seren niet alleen erosiegevoelige plateauranden maar vormen ook 
een habitat voor ondergroei en fauna.

Aanleggen van bufferzones rond de kop van grubben
Koppen van grubben blijven grote risicopunten en verdienen spe-
ciale aandacht, ook daar waar al bufferstroken zijn aangelegd. Te-
rugschrijdende erosie van de grubbe kan worden gestopt door juist 
rond de kop een verbrede bufferzone van 15-30 m te creëren, ten kos-
te van een deel van het agrarisch gebied.

Aanpassen van de padenstructuur
Paden met een doorvoerfunctie komen in aanmerking om te wor-
den opgeheven (met aanpassing van het padenpatroon) maar 

ze bufferstroken bezocht waarbij 
onder andere het volgende bleek.
Vergelijking van plateauran-
den met en zonder bufferstroken 
(voor beelden van de laatste categorie zijn Kloosterbos, Bunderbos 
en Ravensbos) laat zien dat bufferstroken van 10-15 m breed in het 
algemeen effectief zijn in het voorkomen en afzwakken van erosie-
invloeden vanuit risicopunten. Dit geldt zowel voor stroken met bos 
en/of struweel als voor permanente grasstroken.
Om en nabij de risicopunten moeten bufferstroken goed functi-
o neren. Dat is niet altijd het geval. Bij sommige risicopunten is de 
aanvoer van erosiemateriaal zo groot dat er materiaal via de buf-
ferstrook in het hellingbos terecht komt. Dat risico is vooral aanwe-
zig waar rills in de bufferstrook ontstaan. Periodieke inspectie van 
bufferstroken bij risicopunten en eventueel onderhoud zijn daarom 
noodzakelijk.
Bij risicopunten waar de kop van de grubbe zich door terug schrij-
dende erosie hellingopwaarts een weg vreet door de bufferstrook 
wordt deze strook even eens ineffectief. Soms is juist in deze situa-
tie de buffer strook veel smaller (geworden) dan in delen van de pla-
teaurand waar sprake is van geen of een gering risico [figuur 9].

van stappenplan naar maatregelen

De uitkomst van de staps gewijze analyse van een risico punt kan 
worden gekoppeld aan een of meer maatregelen als gebleken is dat 
inderdaad sprake is van (aanzienlijke) negatieve invloed(en). Uit alle 
erosiestudies komt naar voren dat effectieve bestrijding begint bij 
de bron, dus in het agrarisch ge-
bied op het plateau. Dit zal ech-
ter lang niet altijd op korte ter-
mijn te realiseren zijn. In dat ge-
val kunnen een of meer van de 
volgende maatregelen worden 
overwogen.

FIGUUR 9
Risicopunt 172 bij de Schone Grub 
(Savelsbos). De 10-15 m brede buf-
ferstrook is ter hoogte van het 
risicopunt verdwenen door terug-
schrijdende erosie van de grubbe. Als 
inzet is de luchtfoto uit 2016 met een 
detail van de hoogtekaart (Actueel 
Hoogtebestand Nederland) gebruikt. 
De bufferstrook is met een gele lijn 
gemarkeerd.

FIGUUR 8
Percentage gridcellen (oppervlakte) 
met hoge en zeer hoge erosiegevoelig-
heid in invanggebieden van Natura 
2000-gebieden in het Heuvelland.
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tra) bekkens moeten worden aangelegd. De opvang van sedi ment 
in natuurgebieden zelf is weliswaar soms mogelijk maar ver eist 
voortdurende aandacht en aanzienlijk onderhoud om te voor-
komen dat ernstiger problemen ontstaan dan oorspronkelijk aan-
wezig.

Maatregelen zijn maatwerk
De voor het Heuvelland opgestelde erosiegevoeligheidskaart, de 
hiervan afgeleide kaart met risicopunten rond Natura 2000-ge-
bie den en het stappenplan voor de beoordeling van loka le ero-
sieprocessen maken het mogelijk dit maatwerk vorm te ge ven. 
Tegelijkertijd kan het hiertoe benodigde veldwerk leiden tot 
aanpassingen en een betere onderbouwing van een definitieve ri-
sicopuntenkaart.
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zouden zo mogelijk ook (en zelfs beter) gebruikt kunnen worden 
voor de doorvoer van water en sediment uit het gebied. Voor de 
aanpassing van het padennet kunnen maatregelen worden ge-
nomen om de snelheid van afstromend water te remmen, zoals 
door aanleg van lage drempels met stenen of balken. Wandelpa-
den,  of zelfs wildwissels die de bufferstrook doorsnijden, tasten 
de effectiviteit van de strook sterk aan als ze samenvallen met een 
risico punt. Ook contourvolgende paden en wegen kunnen buffer-
stroken minder effectief maken. Zij verlopen namelijk nooit exact 
volgens de hoogtelijnen, waardoor delen van dergelijke paden 
naar het laagste deel van het traject hellen en gevoelig worden 
voor erosie. Dit effect kan verminderd worden door het aanbren-
gen van drempels, walletjes of afvoergoten (greppels) langs de pa-
den door bufferstroken.

Sediment opvangen in bekkens
Sediment afkomstig van hoger gelegen landbouwgronden heeft 
altijd een negatief effect als het binnen een natuurgebied wordt 
afgezet. In geval de erosiestroom niet of moeilijk is te controleren 
met bufferstroken of andere maatregelen is opvang van sediment 
buiten het natuurgebied de beste maatregel. Hiervoor zouden (ex-

Summary

SOIL EROSION IN AND AROUND NATURA 
2000 SITES IN THE HEUVELLAND REGION
Recognition and evaluation of erosion and 
sedimentation forms

Habitat types and other natural values on 
slopes adjacent to agricultural fields in 
Natura 2000 sites in the Heuvelland region 
(the Netherlands) are negatively influ-
enced by nutrient-rich runoff of water and 
soil material. Severe forms of erosion can 
cause important habitats to vanish physi-
cally, not only by erosion itself, but also by 
sedimentation, which fills depressions and 
interferes with springs and streams. Buffer 
strips can potentially mitigate these influ-
ences by preventing fertilizer from being 
blown in or entering by runoff. This article 
describes how the input of nutrients from 
uphill agricultural fields can be document-
ed and evaluated in relation to terrain and 
vegetation features, as well as whether cur-
rent buffer strips function sufficiently, and 
how measures and forms of management 
and land use can be applied effectively to 
prevent negative effects of soil erosion. We 
distinguish four erosion types: sheet ero-
sion, rill and gully erosion and gorge-like 
valleys (Dutch ‘grubbe’) as an extreme form 
of gully erosion. Susceptibility to erosion 
of the Heuvelland region was modelled at 

a 5x5 m resolution by combining, for each 
cell, data on slope percentage, size of the 
upstream catchment area, soil type and 
land use. This map was used to select points 
of high erosion risk at the boundaries of 
Natura 2000 sites. In order to evaluate ero-
sion and sedimentation processes at site 
level, a plan of action is presented, start-
ing at sites at increased risk of erosion. The 
article also summarises the literature on 
the functionality of soil erosion buffers. 
The effectivity of dry buffer strips increases 
with their width, but in most situations a 
width of 15 m already yields 70-80% effec-
tivity. In 2016, after a period of heavy show-
ers in the Heuvelland region in June and 
July, buffer strips around the Bemelerberg 
& Schiepersberg site and at the boundary of 
the Savelsbos site were visited. This survey 
revealed that 10-15 m wide buffer strips are 
generally effective in preventing or reduc-
ing the influence of erosion near sites of 
high erosion risk. This applies to both wood-
land/shrub and grassy strips. Measures to 
prevent the inflow of nutrient-enriched 
water and sediment in a nature area must 
focus as much as possible on the agricul-
tural sources. The best prospects are offered 
by (1) the construction and maintenance of 
buffer strips, (2) the construction of buffer 
zones around the top ends of ‘grubben’ and 
(3) the adjustment of road and path infra-
structure.
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doel van de inventarisatie

Door tAx (1989) wordt beschreven hoe belangrijk kennis van de 
vlinderfauna is voor het begrijpen van de toestand van een ecosys-
teem ter plekke. Dat kan gaan van de landschappelijke samenhang 
van biotopen tot de variatie binnen vegetaties of zelfs tussen plant-
en onderling. Structuurvariatie speelt daarbij een belangrijke rol. 
Over het algemeen geldt: hoe groter de structuurrijkdom in een ge-
bied, hoe rijker de vlinderfauna kan zijn. Vanwege hun korte levens-
cyclus reageren dagvlinders daarbij relatief snel op veranderingen 
in hun omgeving. Verder zijn ze afhankelijk van de voedselplanten 
voor de rupsen die daarmee belangrijke indicatoren zijn van hun 
aanwezigheid en kwaliteit. De imago’s zijn weer afhankelijk van de 
aanwezigheid van nectarplanten. Daarmee zijn dagvlinders voor 
terreinbeheerders van belang als indicatoren voor de kwaliteit van 
het biotoop waarin ze leven. Verder kan de beheerder evalueren of 
de beheersdoelstellingen gehaald worden.
Doel van deze inventarisatie was de dagvlinderfauna vast te stellen 
om de beheerder daarmee te informeren over de plaatsen waar zich 
de beste vlinderbiotopen bevinden. Het is daarom zaak om te weten 
wat de verspreiding van de soorten is en wat de aantalsontwikkelin-
gen zijn. Met deze informatie kan de beheerder bepalen op welke wij-
ze hij het beheer in de Mariapeel moet handhaven of aanpassen om 
blijvende optimale omstandigheden voor dagvlinders te creëren.

Nadat in de negentiger jaren van de vorige eeuw maatre-

gelen waren genomen voor herstel van hoogveen in de 

Mariapeel is het effect daarvan onderzocht op drie groepen 

insecten: libellen (SlaatS, 2017), dagvlinders en sprinkhanen. 

In dit artikel wordt gerapporteerd over de dagvlinderfauna 

van de Mariapeel in 2016. Daarbij worden ook gegevens uit 

2004 en 2010 gebruikt; in die jaren zijn vergelijkbare inven-

tarisaties uitgevoerd. Aan de hand van de gegevens uit de 

genoemde drie jaren, aangevuld met gegevens uit andere 

bronnen, wordt de ontwikkeling van de dagvlinderfauna 

over een periode van 13 jaar beschreven.

de mariapeel – ontsnapt aan ontginning

De Mariapeel is van oorsprong een hoogveengebied dat tot het 
midden van de negentiende eeuw nog slechts in geringe mate was 
aangetast door menselijk ingrijpen. Alleen aan de toenmalige ran-
den van het gebied werd op kleine schaal turf als brandstof voor ei-
gen gebruik gestoken.
De situatie veranderde toen vanaf 1853 begonnen werd met de indu-
striële ontginning van het veen. Voor zowel transport als ontwatering 
van het gebied werd aan de westzijde de Helenavaart gegraven, waar 
een stelsel van greppels en kanalen, hier wijken genoemd, op aan-
sloot. Door die afwatering kon het veen makkelijker ontgonnen wor-
den. Op veel plaatsen werd het veen tot op de zandondergrond weg-
gegraven. Deze vervening werd voortgezet tot in de zestiger jaren van 
de twintigste eeuw. Wat resteerde was een gedegenereerd en ver-
snipperd hoogveenlandschap dat grotendeels verder werd ontgon-
nen tot landbouwgrond. Alleen de Mariapeel ontsnapte daaraan als 
gevolg van de opkomende natuurbescherming en werd door de rijks-
overheid aangekocht en ingericht als natuurreservaat. Van de eertijds 
dikke pakketten veen waren nog slechts kleine stukken overgebleven. 
Vanaf de negentiger jaren van de twintigste eeuw is beheerder Staat-
bosbeheer begonnen met tal van maatregelen om situaties in te rich-
ten die tot herstel van het hoogveenlandschap moeten leiden. Plaat-
selijk is als gevolg daarvan het initiële veenvormingsproces weer op 
gang gebracht (Boom et al., 2007). 
Voor een uitgebreidere beschrijving van het gebied, een topogra-
fische kaart, de inrichting en het gevoerde beheer wordt verwezen 
naar slAAts (2017). In figuur 1 zijn de beschreven gebiedsdelen aan-
geduid.

Dagvlinders van de Mariapeel
J. Slaats, Astenseweg 6, 5768 PD Meijel, e-mail: jan.slaats@hetnet.nl

Helenaveen

Land van Bommel

Kerkkuilen

Mariaveen

Mariapeel

Driehonderd Bunders

Horster Driehoek
Griendtsveen

378

379

380

381

382

383

384

385

189 190 191 192 193 194

FIGUUR 1
De onderzochte gebiedsdelen in de Mariapeel. Tevens zijn de over het gebied 
liggende kilometerhokken aangegeven.
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Alle aanwezige dagvlinders werden genoteerd; bij iedere waarne-
ming werden tevens de (Amersfoort-)coördinaten voor het midden 
van dat transect vastgesteld. In tabel 1 is aangegeven hoeveel inven-
tarisatiebezoeken er ieder jaar aan de Mariapeel zijn gebracht, hoe-
veel transecten daarbij zijn onderzocht en hoeveel dagvlinders en 
verschillende soorten werden aangetroffen. De naamgeving van 
dagvlinders volgt de Naamlijst Nederlandse Lepidoptera uit 2015 
(bron: vlinderstichting.nl, geraadpleegd op 6 oktober 2017).

aangetroffen soorten

Aantal aangetroffen soorten
Om een meer trendmatige indruk van het populatieverloop van de 
dagvlinders in de Mariapeel te verkrijgen is aan het overzicht van de 

methode

Grote delen van de Mariapeel zijn moeilijk begaanbaar of zelfs onbe-
reikbaar, tenzij gebruik gemaakt wordt van een roeiboot, waadpak of 
lieslaarzen. Ze zijn echter voor vlinders meestal minder interessant. 
Daarom is volstaan met het inventariseren van plekken die lopend 
bezocht konden worden. Uitgangspunt daarbij was om in 2016 ieder 
kilometerhok [figuur 1] tussen begin april en eind oktober minimaal 
eenmaal per maand te bezoeken. Ook in 2004 en 2010 is op vergelijk-
bare wijze geïnventariseerd. De waarnemingen van vlinders zijn be-
paald op 212 verschillende transecten die over de gehele Mariapeel 
verspreid liggen. Transecten zijn trajecten van verschillende lengte 
(meestal circa 200 tot 300 meter) zoals een pad, een wegberm, een 
oever, een bosrand, et cetera en liggen verspreid over het gehele ge-
bied. De meeste transecten werden meerdere keren per jaar bezocht. 

Jaar 2004 2010 2016
Aantal bezoeken 42 23 50
Aantal transecten 604 478 874
Aantal dagvlinders 3.736 4.686 9.994
Aantal soorten 26 26 27

TABEL 1
Aantal bezoeken aan de Mariapeel in 2004, 2010 en 2016 met het aantal 
onderzochte transecten, het totaal aantal aangetroffen individuen en het 
aantal soorten dagvlinders.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Waarnemingen Relatief aantal waarnemingen 
per jaar(%)

1990-1999 2004 2007 2010 2013 2016 2004 2010 2016
Groot dikkopje* Ochlodes venata X 909 X 692 X 1.811 24,33 14,77 18,12
Koevinkje Aphantopus hyperantus X 370 X 672 X 1.564 9,9 14,34 15,65
Spiegeldikkopje* Heteropterus morpheus X 366 X 13 X 1.242 9,8 0,28 12,43
Heideblauwtje* Plebejus argus X 241 X 24 X 939 6,45 0,51 9,4
Oranje zandoogje Pyronia tithonus X 575 X 1234 X 934 15,66 26,33 9,35
Klein geaderd witje Pieris napi X 122 X 174 X 900 3,27 3,71 9,01
Bruin zandoogje Maniola jurtina X 282 X 638 X 757 7,55 13,62 7,57
Bont zandoogje Pararge aegeria X 262 X 274 X 655 7,01 5,85 6,55
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni X 53 X 61 X 334 1,42 1,30 3,34
Atalanta Vanessa atalanta X 32 X 56 X 203 0,86 1,20 2,03
Dagpauwoog Aglais io X 43 X 81 X 193 1,15 1,73 1,93
Landkaartje Araschnia levana X 13 X 16 X 133 0,35 0,34 1,33
Klein koolwitje Pieris rapae X 214 X 354 - 57 5,73 7,55 0,57
Boomblauwtje Celastrina argiolus X 31 X 51 X 56 0,83 1,09 0,56
Groentje Callophrys rubi X 71 X 117 X 50 1,90 2,50 0,50
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas X 45 X 78 X 37 1,20 1,66 0,37
Distelvlinder Vanessa cardui X 8 X 4 X 30 0,21 0,09 0,30
Bont dikkopje* Carterocephalus palaemon - - - 11 X 29 0 0,23 0,29
Hooibeestje Coenonympha pamphilus X 13 - 50 X 28 0,35 1,07 0,28
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola X 9 - 8 X 14 0,24 0,17 0,14
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album X 11 X 26 X 12 0,29 0,55 0,12
Groot koolwitje Pieris brassicae X 11 X 10 X 11 0,29 0,21 0,11
Eikenpage Favonius quercus X - X 9 - 2 0 0,19 0,02
Icarusblauwtje Polyommatus icarus X 13 - 20 X 1 0,35 0,43 0,01
Oranje luzernevlinder Colias croceus X - - - X 1 0 0 0,01
Oranjetipje Anthocharis cardamines - 24 X 11 X 1 0,64 0,23 0,01
Argusvlinder Lasiommata megera X 4 - - - - 0,11 0 0
Kleine vos Aglais urticae X 1 - - X rupsen 0,03 0 ?
Koninginnepage Papilio machaon - 3 X 2 X - 0,08 0,04 0
Kommavlinder Hesperia comma X - - - - - - - -
Totaal aantal waarnemingen 3.736 4.686 9.994 100 100 100

TABEL 2
In 2004, 2010 en 2016 aangetroffen soorten dagvlinders, gerangschikt in afnemend aantal en percentage volgens de inventarisatie van 2016. Het percentage 
is berekend ten opzichte van het totaal aantal individuen per jaar. De tabel is aangevuld met presentie (x) in de periode 1990-1999 (AkkermAns et al., 2001) en de 
jaren 2007 en 2013 (bron: waarneming.nl, geraadpleegd op 6 oktober 2017). Soorten met een asterisk (*) komen voor op de Rode lijst 2009-2013 (ministerie vAn 
LAndbouw, nAtuur en voedseLkwALiteit, 2009).
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men. Hoewel de Eikenpage in 2016 maar op één plek in de Mariapeel 
werd aangetroffen is deze in de wijdere omgeving van de Mariapeel 
wel aanwezig. Door haar leefwijze in de toppen van eikenbomen is 
het een moeilijk te inventariseren soort.
De Kleine vos is een zeer algemene soort in Nederland. In het zuid-
oosten van het land is dit echter niet meer het geval, ondanks het feit 
dat de voedselplant, Grote brandnetel (Urtica dioica), zeer algemeen 
is. Van het Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) en het Oranjetipje 
(Anthocharis cardamines) worden slechts enkele waarnemingen per 
jaar gedaan. Beide soorten werden in 2016 slechts eenmaal aange-
troffen terwijl ze in 2004 en 2010 aanzienlijk vaker werden gezien. In 
de Mariapeel zijn momenteel weinig gebieden met de voedselplan-
ten voor deze dagvlinders aanwezig. Voor het Icarusblauwtje is dit 
rolklaver (Lotus spec.) of wikke (Vicia spec.) en voor het Oranjetipje is 
dit de onder andere Pinksterbloem (Cardamine pratensis). Verschra-
ling van weilanden in het oosten van het gebied zou geschikte bio-
topen voor beide soorten kunnen opleveren. Landelijk neemt het Ica-
rusblauwtje vanaf 2005 toe met pieken in 2009, 2013 en 2014. Ook 
het Oranjetipje vertoont landelijk gezien vanaf 2008 tot 2011 een 
toename, waarna de soort weer een afname laat zien. 
Opmerkelijk is het grillige verloop van voorkomen van Spiegeldik-
kopje. Deze soort [figuur 2] had na 2004 in de Mariapeel een sterke 
terugval naar circa 5 tot 10% van de in 2004 waargenomen aantal-
len. De toen geconstateerde achteruitgang kon niet toegeschreven 
worden aan het beheer, temeer daar het verschijnsel zich overal in 
de Peelregio voordeed. Evenmin kan de toename van de populatie 
vanaf 2012 verklaard worden. In 2016 werden maar liefst 1.242 indivi-
duen geteld. Deze toename deed zich in de hele Peelregio voor. In de 
Mariapeel profiteert het Spiegeldikkopje van de aanwezigheid van 
nectarplanten (vooral rolklaver) op de voedselrijkere dammen, die 
tijdens de inrichtingsmaatregelen in de jaren negentig van de vo-
rige eeuw zijn aangelegd. 
AdAms (2008) vermeldt dat het Heideblauwtje in Limburg welis-
waar achteruit gaat, maar dat de Groote Peel en Mariapeel nog 
steeds de belangrijkste bolwerken zijn. De tellingen van deze vlin-
der laten ook een grillig verloop zien. Na een toename in de periode 
2005-2008 blijft de soort in de jaren tussen 2008 en 2011 vrij con-
stant. Vervolgens nemen de aantallen tot 2014 weer af, om daarna 

waarnemingen uit 2004, 2010 en 2016 de aan- of afwezigheid van 
dagvlinders in de periode 1990-1999 toegevoegd (AKKermAns et al., 
2001) [tabel 2]. Hetzelfde is gedaan voor de jaren 2007 en 2013, waar-
voor het waarnemingenbestand op waarneming.nl (geraadpleegd 
op 6 oktober 2017) werd gebruikt.
In 2004, 2010 en 2016 zijn respectievelijk 3.736, 4.686 en 9.994 dag-
vlinders waargenomen. Deze aantallen verschillen aanzienlijk, 
maar die verschillen zijn gedeeltelijk verklaarbaar door verschillen-
de bezoekfrequenties en het daarbij onderzochte aantal transec-
ten. Hoewel dat niet is onderzocht heeft ook het weer een rol ge-
speeld. Zonnig en windstil weer levert nu eenmaal meer waarne-
mingen van vlinders op dan regenachtig of winderig weer. 
Het totaal aantal soorten dat in deze drie jaren werd aangetroffen is 
29. Met inbegrip van de in de periode 1990-1999 aangetroffen Kom-
mavlinder (Hesperia comma) zijn er derhalve vanaf 1990 30 soor-
ten dagvlinders in de Mariapeel waargenomen. Zowel in 2004 als in 
2010 werden 26 soorten dagvlinders gesignaleerd, in 2016 27 soor-
ten. De Oranje luzernevlinder (Colias croceus) werd dat jaar voor het 
eerst aangetroffen.
Vier actueel in de Mariapeel voorkomende soorten staan op de Ro-
de lijst 2009-2013 (ministerie VAn lAndBouw, nAtuur en VoedselKwAli-
teit, 2009) [tabel 2]: Groot dikkopje (Ochlodes venata), Spiegeldik-
kopje (Heteropterus morpheus), Heideblauwtje (Plebejus argus) en 
Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon). Hieronder wordt eerst 
de status van de verschillende dagvlindersoorten in de Mariapeel 
besproken. Daarna zal worden ingegaan op de verschillende bioto-
pen waar de soorten worden aangetroffen.

Incidentele en onregelmatig voorkomende soorten
Hoewel het aantal waargenomen soorten vlinders in de Maria-
peel van jaar tot jaar vergelijkbaar is, verschilt het soortenspectrum 
enigszins van jaar tot jaar. Dit wordt veroorzaakt door enkele slechts 
incidenteel voorkomende of moeilijk te inventariseren soorten. Ei-
kenpage (Favonius quercus), Oranje luzernevlinder en Koninginne-
page (Papilio machaon) laten lage en van jaar tot jaar verschillen-
de aantallen zien. Ook landelijk laten deze zeldzame soorten grote 
verschillen zien. De grootste fluctuaties vertoont de Oranje luzerne-
vlinder. Deze trekvlinder wordt jaarlijks slechts af en toe waargeno-

FIGUUR 2
Het Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus) is beperkt tot de 
Peelregio en het Weerterbos (foto: J. Slaats).

FIGUUR 3
Biotoop van het Heideblauwtje (Plebejus argus) met Struikhei (Calluna vulgaris) en 
Gewone dopheide (Erica tetralix) (foto: J. Slaats).
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Deurnese Peel en bij Griendtsveen is ze sinds 2003 in kleine aantallen 
aanwezig. De verspreiding van deze soort gaat langzaam omdat deze 
vlinder weinig mobiel is. Dit wordt ook weerspiegeld in het landelijke 
beeld, waar het aantal kilometerhokken met deze zeldzame stand-
vlinder vanaf 2009 toeneemt, echter met een dip in de periode 2014-
2016 (bron: waarneming.nl, geraadpleegd op 20 oktober 2017).
Ook het Groot dikkopje [figuur 5], de algemeenste dagvlindersoort 
van de Mariapeel, laat een positieve trend zien waarbij de waarne-
mingen van 2016 een verdubbeling tonen ten opzichte van 2004. De 
trend komt niet overeen met het landelijke beeld waarbij de aantal-
len ongeveer gelijk blijven of iets dalen en waarbij het aantal vind-
plaatsen afneemt. 
Een sterke toename laten Koevinkje (Aphantopus hyperantus) [figuur 
6], Klein geaderd witje (Pieris napi), Bruin zandoogje (Maniola jurti-
na), Bont zandoogje (Pararge aegeria) en Citroenvlinder (Gonepteryx 
rhamni) zien. Ten opzichte van 2004 zijn de aantallen waarnemingen 
in 2016 drie tot zeven keer hoger. Dit komt overeen met de landelijke 
ontwikkeling voor deze soorten (bron: waarneming.nl, geraadpleegd 
20 oktober 2017). 
De sterke toename van de Citroenvlinder is mogelijk het gevolg van 
een toename van het aandeel Sporkehout (Rhamnus frangula) in het 
gebied. Sporkehout is de voedselplant voor de rups van de Citroen-
vlinder. 
Andere soorten die zijn toegenomen zijn Atalanta (Vanessa atalan-
ta), Dagpauwoog (Aglais io) en Landkaartje (Araschnia levana). Dit zijn 
vlinders waarvan de voedselplant voor de rupsen de Grote brandne-
tel is. Ook de Distelvlinder (Vanessa cardui) [figuur 7] had in 2016 een 
goed jaar in de Mariapeel. Deze soort werd in 2016 zelfs ruim tien keer 
meer gezien dan in 2004. De waargenomen aantallen van de Distel-
vlinder kunnen van jaar tot jaar sterk variëren omdat deze elk jaar op-
nieuw als trekvlinder vanuit het zuiden naar Nederland moet migre-
ren. Vervolgens kan de Distelvlinder zich dan gedurende het jaar in 
Nederland voortplanten op distels (Cirsium spec.) die in de Mariapeel 
echter nauwelijks aanwezig zijn. Alleen aan de randen van het gebied 
en op de dammen met een voedselrijkere bodem zijn vegetaties met 
distels te vinden.

Afnemende soorten
Het aantal soorten dat een afnemende trend vertoont is met twee 

weer te stijgen. In 2016 werd het hoge aantal van 939 individuen ge-
teld, hetgeen overeenkomt met de landelijke stijging van het aantal 
waarnemingen dat jaar. Opvallend is dat het Heideblauwtje [figuur 
3] juist in het zuidelijke deel van de Mariapeel, waar in eerdere jaren 
een grotere populatie aanwezig was, veel minder is waargenomen 
dan voorheen. Een belangrijke reden voor de achteruitgang van het 
aantal waarnemingen in dit gedeelte van het gebied kan het natte 
voorjaar van 2016 en/of de vergrassing van natte heide met Pijpen-
strootje (Molinia caerulea) zijn (tAx, 1989; VAn ommering et al., 1995). 
Ook het Oranje zandoogje (Pyronia tithonus) is een soort die van jaar 
tot jaar grotere schommelingen in de populatieaantallen laat zien. 
Het is een van de meest voorkomende dagvlinders in de Mariapeel, 
die vooral wordt waargenomen op plaatsen met droge heide en in 
zonnige randzones waar voldoende nectarplanten te vinden zijn. De 
rups van deze soort is meer afhankelijk van struis (Agrostis spec.)- en 
zwenkgrassen (Festuca spec.), dan van het meest voorkomende gras 
Pijpenstrootje (tAx, 1989).
Het voorkomen van het Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) laat 
een grillig verloop met pieken en dalen zien, waarbij deze soort het 
meest werd waargenomen in 2010. Het Hooibeestje is afhankelijk 
van schrale korte grasvegetaties. Heide met andere grassen dan Pij-
penstrootje is in de Mariapeel relatief weinig aanwezig waardoor het 
Hooibeestje hoofdzakelijk aangewezen is op de bermen van paden in 
het gebied. Hier wordt door het maaibeheer en onderhoud met leem-
houdend zand het gewenste biotoop in stand gehouden.
Het Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola) laat een aan het Hooi-
beestje tegengestelde fluctuatie zien met het grootste aantal waar-
nemingen in 2016. 

Toenemende soorten
Opmerkelijk is het patroon bij het Bont dikkopje [figuur 4]. Tot en met 
de inventarisatie van 2007 werd deze soort niet in de Mariapeel aan-
getroffen. Vanaf 2010 komt dit dikkopje echter jaarlijks voor, met het 
grootste aantal waarnemingen in 2016. De soort heeft zich kennelijk 
vanuit het zuidwestelijk van de Mariapeel gelegen verspreidingsge-
bied (AKKermAns et al., 2001) naar de Mariapeel weten uit te breiden 
en laat daar nu een positieve trend zien. In 2010 werden er al elf in-
dividuen geteld, en in 2016 29. In de Groote Peel is de vlinder al sinds 
2002 in ruime aantallen aanwezig (eigen waarneming, 2014), in de 

FIGUUR 4
Het Bont dikkopje (Carterocephalus palaemon) komt vanaf 2010 in de 
Mariapeel voor (foto: J. Slaats).

FIGUUR 5
Het Groot dikkopje (Ochlodes venata) is de algemeenste dagvlinder van de 
Mariapeel (foto: J. Slaats).
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Bij de Argusvlinder (Lasiommata megera) [figuur 8] is het beeld zeer 
somber: alleen in de periode 1990-1999 en in 2004 is de soort gesig-
naleerd, maar daarna niet meer. In feite moet gesteld worden dat de 
Argusvlinder uit de Mariapeel is verdwenen. De trend is in Limburg al 
langer negatief (AKKermAns et al., 2001). Het uit de Mariapeel verdwij-
nen van deze soort spoort met de landelijke trend. De Argusvlinder 
vertoont landelijk in het laatste decennium een sterke achteruitgang. 
In 2016 werden voor Midden- en Noord-Limburg slechts drie waarne-
mingen vermeld (bron: waarneming.nl, geraadpleegd op 20 oktober 
2017). Na een laatste waarneming in 2004 moet waarschijnlijk ook de 
Argusvlinder inmiddels tot de verdwenen soorten gerekend worden, 
zowel voor de Mariapeel als voor grote delen van heel Limburg.

verspreiding 

Naast de relatieve aanwezigheid van een soort ten opzichte van het 
totaal aantal waargenomen individuen dagvlinders in het waarne-
mingsjaar [tabel 2], kan de verspreiding van dagvlinders in de Maria-
peel ook weergegeven worden in aantallen waarnemingen en soor-
ten per kilometerhok [figuur 1]. Dit aantal wordt beïnvloed door de 
bezoekfrequentie en de toegankelijkheid van het terrein. 
Uit tabel 3 blijkt dat de hoogste aantallen waargenomen vlinders en 
soorten worden aangetroffen in de kilometerhokken 190-383, 191-
380, 191-381, 191-382, 192-381, 192-382 en 192-383. Opmerkelijk is dat 
deze kilometerhokken deels overeenkomen met de hokken waar de 
meeste libellen in de Mariapeel zijn aantroffen (slAAts, 2017). Dat be-
treft de hokken 191-380, 191-381 en 191-382. De andere hokken sluiten 
op deze hokken aan. Hoewel libellen, vooral wat betreft de voortplan-
ting, heel andere eisen stellen aan hun leefgebied dan vlinders is de 
variatie in vegetatietypen, watermilieus en structuurrijkdom er ken-
nelijk zo groot, dat hier voor beide soortgroepen het zwaartepunt van 
hun verspreiding is gelegen.

Typering van de vlinderfauna

Het is lastig om in een gebied met zoveel verscheidenheid in struc-
tuur een eenduidige typering van de vlinderfauna van de verschil-
lende biotopen in de Mariapeel te geven. Om deze reden wordt een 

soorten gelukkig gering. Het Klein koolwitje (Pieris rapae) laat in 2016 
slechte resultaten zien. De soort heeft net als de overige witjes geen 
voorkeurshabitat in de Mariapeel omdat kruisbloemigen in het ge-
bied nauwelijks voorkomen. Vaak is het aantal witjes dat in de Maria-
peel aanwezig is gerelateerd aan de in de omgeving aanwezige akkers 
met kruisbloemigen (AKKermAns et al., 2001).

Constante soorten
Constante soorten laten geen structurele toe- of afname zien maar 
ze kunnen van jaar tot jaar wel aanzienlijke verschillen in het aantal 
waarnemingen vertonen, doordat de voortplanting niet ieder jaar 
even succesvol is of door waarnemingseffecten. Soorten als Boom-
blauwtje (Celastrina argiolus), Groentje (Callophrys rubi) [figuur 9], 
Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) [figuur 10], Gehakkelde aurelia 
(Polygonia c-album) en Groot koolwitje (Pieris brassicae) komen wel-
iswaar niet in grote aantallen voor, maar de variatie is van jaar tot jaar 
gering. Het Groot koolwitje heeft evenals het Klein koolwitje vanwege 
het ontbreken van kruisbloemigen als voedselplanten voor de rupsen 
geen voorkeurhabitat in de Mariapeel. Landelijk vertoont het Groot 
koolwitje vanaf 2005 een toename en is ze vanaf 2014 redelijk con-
stant aanwezig. 
Veling (2008) beschrijft het Groentje als een soort die behalve in de 
Meinweg en Noord-Limburg (Nationaal Park de Hamert, Schuitwa-
ter, Tienraysche en Swolgender Heide) vooral voorkomt in de Peelregio 
(Groote Peel, Heidsche Peel) en daar vrij constant aanwezig is. Ook in 
het aangrenzende deel van Noord-Brabant (vliegveld De Peel, Deurne-
se Peel) wordt de soort geregeld waargenomen. Desalniettemin lijkt 
het Groentje terrein te verliezen, wat te zien is aan het krimpen van 
haar verspreidingsgebied in de Mariapeel. Daarbij moet worden opge-
merkt dat het een soort is die door haar groene kleur en onopvallende 
gedrag in het veld makkelijk gemist kan worden. Belangrijk voor het 
Groentje zijn vroeg bloeiende nectarplanten, waaronder Gewone dop-
hei (Erica tetralix), Sporkehout, wilg (Salix spec.) en braam (Rubus spec.).

Verdwenen soorten
De Kommavlinder werd in de periode 1990-1999 (AKKermAns et al., 
2001) nog in de Mariapeel gezien. In de eenentwintigste eeuw werd 
ze daarentegen niet meer waargenomen (AdAms & Vossen, 2012) zodat 
ze in feite niet meer tot de actuele vlinderfauna van de Mariapeel ge-
rekend kan worden.

FIGUUR 6
Het Koevinkje (Aphantopus hyperantus) is sterk toegenomen (foto: J. Slaats).

FIGUUR 7
De Distelvlinder (Vanessa cardui) is sterk toegenomen (foto: J. Slaats).
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soorten: Hooibeestje, Icarusblauwtje en Kleine vuurvlinder. De voor 
de Mariapeel enige kenmerkende soort voor dit biotoop, de Kom-
mavlinder, is helaas verdwenen. De oppervlakte droog schraalland 
in de Mariapeel is zeer beperkt en bovendien zijn de dichtstbijzijn-
de populaties van de Kommavlinder ver verwijderd, namelijk Stra-
brechtse Heide, Soerendonkse Goor en Kranenveld, Sang en Goor-
kens en nog wat verder weg in het natuurgebied bij Sint Anthonis. 
Er is dus weinig kans dat deze soort in de Mariapeel zal terugkeren. 

Droge en natte ruigten en wegbermen
Droge ruigten zoals braamstruwelen, ruige grasvegetaties met 
breedbladige grassen en brandnetels komen in de Mariapeel min-
der voor als gevolg van de toegenomen vernatting van het gebied. 
Natte ruigtes zijn te vinden in de overgang van heide naar vochtig 
grasland of bos. Ze zijn vooral van belang voor het Spiegeldikkopje 
en het Bont dikkopje. Deze soorten hebben een voorkeur voor mo-
zaïekachtige patronen met veel Pijpenstrootje en soms ook Henne-
gras (Calamagrostis canescens), de voedselplanten voor de rupsen.
Droge en natte ruigten komen ook voor in de bermen van paden 
en kaden in de Mariapeel. Enerzijds dienen ze vaak als verbinding 
tussen de diverse biotopen. Anderzijds zijn deze vaak opgebouwd 
met voedselrijker zand en groeien er meer (ruderale) soorten nec-
tarplanten dan de op de zure voedselarme gronden in de rest van 
het gebied. Het is dus niet vreemd dat een groot aantal soorten juist 
hier wordt aangetroffen. Ze kunnen echter niet zonder meer als een 
optimaal voortplantingsbiotoop gezien worden.

Droge en natte heide
Het Heideblauwtje is in Limburg een kenmerkende dagvlinder voor 
droge heide met grassen en open plekken (AKKermAns et al., 2001). In 
de Mariapeel komt het Heideblauwtje vooral voor op plaatsen waar 
Gewone dophei en Struikhei (Calluna vulgaris) als pioniers in een 
open structuur groeien. Deze twee soorten zijn de voedselplanten 
voor de rups. In de Mariapeel lijkt er een lichte voorkeur te zijn voor 
overgangsvegetaties tussen droge en natte heide. Hoewel het po-
pulatieverloop vrij grillig is handhaaft het Heideblauwtje zich in de 
Mariapeel goed. De soort wordt behalve in vochtige heide op zand 
ook aangetroffen in vochtige heide op veen. Deze habitats zijn in 
de Mariapeel plaatselijk weliswaar goed ontwikkeld, maar komen 

algemene beschrijving gebaseerd op biotooptypen gehanteerd zo-
als gebruikt door AKKermAns et al. (2001) met de voor de biotooptypen 
kenmerkende soorten [tabel 4]. 

Bossen, bosranden, struwelen en bosomgeving
Tijdens de inventarisaties zijn geen echte bosvlinders aangetrof-
fen. De oorzaak is gelegen in de afwezigheid van oudere, vochtige 
loofbossen met veel interne structuurvariatie. Daarentegen kan 
een zevental soorten als typische bosrand- en struweelvlinders 
beschouwd worden waaronder Bont zandoogje en Eikenpage. De 
overgang van korte vegetaties via ruigte en struweel naar opgaand 
bos is een favoriet biotoop voor Bont zandoogje. Dit biotoop is ook 
van belang voor de Eikenpage [figuur 11] die in vegetatieovergan-
gen op verschillende hoogten kan worden aangetroffen. De andere 
soorten van bosranden en struwelen [tabel 4] kunnen, behalve in dit 
biotoop, ook in andere biotopen worden aangetroffen.

Vochtig en droog schraal grasland
Deze vlinders komen behalve in bosranden vooral in de omgeving 
van het bos voor omdat de waardplanten voor de ei-afzetting juist 
buiten het bos in meer open terreinen groeien. Verspreide bosjes en 
struwelen bepalen daarbij mede het microklimaat van de stand-
plaatsen. De toename van vochtige tot natte biotopen in de Ma-
riapeel (Boom et al., 2007) kan verklaren waarom het Bont dikkopje 
in aantallen toeneemt. Bovendien is ook de hoeveelheid overgan-
gen van ruig grasland met Pijpenstrootje (een voedselplant van de 
rups) naar broekbos of vochtige heide toegenomen. Doordat de rup-
sen op de voedselplant overwinteren mag de vegetatie na de zomer 
niet gemaaid worden. Indien maaibeheer nodig is, moet dit beperkt 
worden tot eens in de drie jaar en gefaseerd over de jaren worden 
uitgevoerd. 
Ook voor het Oranjetipje geldt dat in de omgeving van vochtig en 
schraal grasland met Pinksterbloem altijd struwelen en bosranden 
moeten voorkomen als overwinteringsplaats voor de poppen en als 
rustplaats voor volwassen vlinders. 
Het Groot dikkopje maakt in de Mariapeel ook gebruik van een der-
gelijke combinatie, maar dan vooral van heide met berkenstruweel 
en Pijpenstrootje en van bosranden met braam. 
De droge schrale graslanden herbergen een drietal meer algemene 

FIGUUR 8
De Argusvlinder (Lasiommata megera) is na 2004 niet meer in de Mariapeel 
gezien (foto: J. Slaats).

FIGUUR 9
Het Groentje (Callophrys rubi) is een vrij constante soort (foto: J. Slaats).
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Overige biotopen: Akker, braakland en ruderale plekken
Akkers kunnen tijdelijk aantrekkelijk zijn voor dagvlinders, hoewel 
ze geen specifieke leefruimte bieden. Groenbemesters of veevoe-
dergewas, zoals klaversoorten of kruisbloemigen, kunnen als nec-
tarbron een grote groep dagvlinders aantrekken, waaronder Oran-
je luzernevlinder, Atalanta, Dagpauwoog, Landkaartje, Gehakkelde 
aurelia, Distelvlinder, koolwitjes en Koninginnepage. Braakliggende 
akkers, waaronder akkers waar de vegetatie in de winter blijft over-
staan, kunnen van belang zijn als nectarbron, maar ook als tijdelijk 
voortplantingsbiotoop. Soorten die daar graag gebruik van maken 
zijn Kleine vos, Klein koolwitje, Klein geaderd witje, Icarusblauwtje, 
maar soms ook Kleine vuurvlinder en Hooibeestje. In de omgeving 
van de Mariapeel was er in 2016 op een aantal akkers een op natuur 
gericht beheer, onder andere ten behoeve van de Kraanvogel (Grus 
grus). Door met name de aanwezigheid van nectar- en waardplan-
ten kunnen bovengenoemde dagvlindersoorten hier ook van pro-
fiteren en door hun grote mobiliteit ook verspreid elders in de Ma-
riapeel worden aangetroffen, waar Struikhei als nectarplant benut 
wordt.
Ruderale plekken in de Mariapeel worden door vlinders gebruikt als 

op allerlei plekken ook minder goed ontwikkeld voor als gevolg van 
verdroging, verbossing en vergrassing door Pijpenstrootje. Ook het 
dichtgroeien met ouder wordende heidestruiken maakt het bio-
toop minder aantrekkelijk. Het Heideblauwtje is dus niet alleen een 
vrij algemene soort voor de Mariapeel, maar ook een goede indica-
tor voor de kwaliteit van vochtige heidemilieus.
Het Bruin zandoogje [figuur 12] wordt vaak aangetroffen op dro-
ge heide. Ze is echter vooral sterk afhankelijk van droge, bloemrijke 
graslandvegetaties in de omgeving. In de Mariapeel komt dit voor 
op plaatsen waar droog weiland is onttrokken aan de landbouw en 
omgevormd wordt naar natuur. 
Het Oranje zandoogje doet het goed in de droge heide, maar is af-
hankelijk van de aanwezigheid van struisgrassen en zwenkgrassen 
in of bij de heide omdat dit de voedselplanten zijn voor de rupsen 
(Tax, 1989). Ook het Hooibeestje is afhankelijk van dergelijke gras-
soorten. De Kleine vuurvlinder komt vrij constant voor in de Maria-
peel, zij het in lage aantallen. Deze vlinder is afhankelijk van open 
plekken waar Schapenzuring (Rumex acetosella), de voedselplant 
van de rups, groeit. 
De natte heide is voor het Groentje erg belangrijk. Ze heeft een 
voorkeur voor een mozaïek van vochtige en droge heide, vennen en 
hoogveen, waarbij verspreid bomen en struiken voorkomen, die als 
ontmoetingsplaats dienen. Omdat de soort al vroeg in het voorjaar 
vliegt zijn vroeg bloeiende nectarplanten belangrijk zoals Sporke-
hout, wilg, Gewone dophei en Rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea), 
waarvan de laatste in de Horster Driehoek voorkomt (BossenBroek, 
1993). Indien aanwezig worden ook andere nectarplanten benut zo-
als braam en boterbloem (Ranunculus spec.). 

Hoogveen
Door het ontbreken van hoogveen met bulten en slenkpatronen be-
groeit met Kleine veenbes (Vaccinium oxycoccus), Gewone dophei-
de en Lavendelheide (Andromeda polifolia) komen typische dagvlin-
ders van hoogveen er niet voor. Er zijn wel veenputjes met veenmos-
begroeiing (Sphagnum spec.), maar deze zijn nog niet voldoende 
ontwikkeld of ze zijn in onvoldoende mate aanwezig. De dichtstbij 
gelegen verspreidingsgebieden van deze soorten liggen in Drenthe 
en het verschijnen van hoogveensoorten in Limburg is gezien die af-
stand uitgesloten. Een van de soorten, het Veenhooibeestje (Coeno-
nympha tullia), is in 1983 voor het laatst waargenomen in de Maria-
peel (De Vries & ens, 2004). 
Alleen Heideblauwtje en Groentje zijn soorten 
die ook tot de hoogveensoorten gerekend kun-
nen worden, zij het dat ze ook in veel andere 
bio topen kunnen worden aangetroffen. Van-
wege hun voorkeur voor mozaïeken met droge 
en vochtige heiden en hier en daar hoogveen 
en de aanwezigheid van voedselplanten voor 
de rupsen, kunnen beide soorten in de Maria-
peel wel als belangrijke kwaliteitsindicatoren 
dienen.

FIGUUR 10
De Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) is een vrij constante soort 
(foto: J. Slaats).

Kilometerhok Aantal waarnemingen Aantal soorten
2004 2010 2016 2004 2010 2016

190.381 193 286 292 15 20 15
190.382 106 67 232 15 10 9
190.383 373 1132 1198 14 19 17
191.379 211 124 265 16 8 17
191.380 579 642 1061 21 20 19
191.381 414 399 1158 19 21 20
191.382 384 328 1221 19 20 21
191.383 199 103 241 15 13 13
192.378 172 91 332 17 10 11
191.379 223 106 334 12 14 17
192.380 178 263 1018 16 13 20
192.381 146 335 744 15 20 19
192.382 205 249 756 16 14 17
192.383 149 466 705 18 12 17
193.378 24 2 59 8 2 12
193.379 154 61 341 12 8 18
193.380 17 3 37 5 2 11

TABEL 3
Aantal waarnemingen en soorten per kilometerhok. 
De kilometerhokken met de vijf hoogste scores per jaar 
zijn in het rood en vet aangegeven.
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vlinder en Argusvlinder inmiddels in het gebied als uitgestorven 
moeten worden beschouwd. 
Van de vier Rode lijstsoorten lijkt Bont dikkopje zich als nieuwko-
mer sinds 2007 in de Mariapeel thuis te voelen en vertoont een 
toenemende trend. De andere drie soorten komen in behoorlij-
ke aantallen voor, waaruit blijkt dat de Mariapeel voor deze soor-
ten geschikte biotopen te bieden heeft. Het Heideblauwtje ver-
toont echter in het zuiden van het natuurgebied een sterk nega-
tieve trend, hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan het vergrassen 
of verbossen van de heidevegetatie, naast het dichtgroeien van 
open plekken met ouder wordende Struikhei. Het Heideblauwtje 
is de meest karakteristieke soort voor de overgangen tussen droge 
en vochtige heide en is daarom een uitstekende indicator voor de 
kwaliteit van die habitats. In de onmiddellijke nabijheid is er nog 
een populatie in de Deurnese Peel en verder weg in de Groote Peel, 
Strabrechtse Heide en St. Anthonis. Daarom is de populatie erg 
kwetsbaar en is het van belang om voor geschikte biotoopcondi-
ties te blijven zorgen.
Het Spiegeldikkopje laat na 2005, een jaar waarin het voorkomen 
van de soort in het Peelgebied een grote dip had, vanaf 2013 weer 
een opvallende terugkeer zien. De Deurnese Peel en Groote Peel to-
nen eenzelfde beeld. De oorzaken van het herstel zijn niet duidelijk.
Het voorkomen van het Groentje is redelijk stabiel, maar lijkt toch 

biotopen met geschikte nectar- en waardplanten, mits er een gun-
stig microklimaat aanwezig is. Plekken met Grote brandnetel en dis-
telsoorten (Cirsium spec.) zijn geschikte plekken voor dagvlinders 
om te foerageren en voor sommige rupsen om op te groeien. Voor-
beelden zijn Atalanta, Landkaartje, Gehakkelde aurelia, Kleine vos 
en Dagpauwoog, soorten die allemaal Grote brandnetel als voed-
selplant voor de rups benutten. Ruderale plekken komen in de Ma-
riapeel voor op plaatsen waar dammen zijn aangelegd zijn of waar 
voedselrijke grond is aangebracht en soms op de grens van natuur 
en cultuurgrond. Ook percelen die aan de landbouw zijn onttrok-
ken en die omgevormd worden naar natuur kunnen tijdelijk een ru-
deraal karakter hebben. Het is dan ook met name in deze gebieden 
dat de groep dagvlinders van akkers, braakland en ruderale plekken 
wordt aangetroffen. Echter door de grote mobiliteit van deze soor-
ten zijn ze in het gehele gebied aanwezig.

slotbeschouwing

Door de auteur zijn in 2004, 2010 en 2016 in de Mariapeel uitgebrei-
de inventarisaties verricht om het voorkomen van dagvlinders vast 
te stellen. Aangevuld met gegevens uit andere bronnen zijn er vanaf 
1990 30 soorten dagvlinders waargenomen, waarvan de Komma-
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Bont zandoogje Pararge aegeria X X
Eikenpage Favonius quercus X
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album X X X X
Groot dikkopje Ochlodes venata X X X X X X
Koevinkje Aphantopus hyperantus X X X X
Klein geaderd witje Pieris napi X X X
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola X X X
Bont dikkopje Carterocephalus palaemon X X
Boomblauwtje Celastrina argiolus X X X X
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni X X
Landkaartje Araschnia levana X X X X X
Oranje zandoogje Pyronia tithonus X X X X X
Oranjetipje Anthocharis cardamines X X X
Argusvlinder Lasiommata megera X X X X
Hooibeestje Coenonympha pamphilus X X X X
Icarusblauwtje Polyommatus icarus X X X
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas X X X X X
Spiegeldikkopje Heteropterus morpheus X X
Atalanta Vanessa atalanta X X X
Bruin zandoogje Maniola jurtina X X X X
Dagpauwoog Aglais io X X
Distelvinder Vanessa cardui X X X
Groot koolwitje Pieris brassicae X X
Klein koolwitje Pieris rapae X X
Kleine vos Aglais urticae X X
Koninginnepage Papilio machaon X X
Oranje luzernevlinder Colias croceus X X
Heideblauwtje Plebejus argus X X X
Groentje Callophrys rubi X X

TABEL 4
Verschillende vegetatiestructuren en daarbij aangetroffen vlindersoorten. Bewerkt naar AkkermAns et al. (2001).
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iets aan terrein te verliezen. Dit blijkt uit de krimp van haar versprei-
dingsgebied in de Mariapeel. Het is echter een soort die tijdens een 
inventarisatie makkelijk gemist kan worden. 
Tenslotte blijkt uit de verzamelde en geïnterpreteerde gegevens 
dat het gevoerde beheer en de in de negentiger jaren van de vorige 
eeuw getroffen inrichtingsmaatregelen, met name de vernatting, 
geen aanwijsbaar negatief effect heeft gehad op de dagvlinderfau-
na van de Mariapeel.

FIGUUR 12
Het Bruin zandoogje (Maniola jurtina) doet het goed in de droge heide (foto: 
J. Slaats).

Summary

BUTTERFLIES OF THE MARIAPEEL AREA

Mariapeel is a nature reserve in the south-
eastern part of the Netherlands. Its domi-
nant vegetation types are former peatlands, 
dry and wet heathlands, marshland and 
woodland with birch and willow. Intensive 
surveys were carried out in 2004, 2010 and 
2016 to explore its butterfly fauna. Including 
the Silver-spotted skipper (Hesperia com
ma), which occurred in the nature reserve 
before 2004, 30 different species were 
observed, among which four Red List spe-
cies. Population developments are briefly 
described. 
In 2016 it had to be concluded that the Silver-
spotted skipper and Wall brown (La sio m
mata megera) had disappeared from the 
area. By contrast, the Large chequered skip-
per (Heteropterus morpheus) has increased 
in numbers. The Silver-studded blue (Plebejus 
argus), Chequered skipper (Carterocephalus 
palaemon) and Green hairstreak (Callophrys 
rubi) are characteristic species of this nature 
reserve. The Silver-studded blue is the most 

characteristic species of well-developed 
dry and moist heather vegetations, ma king 
it an important indicator of the ecological 
quality of these habitats. The Mariapeel 
population of the Silver-studded blue is very 
important, as no other population is known 
in the vicinity. 
There are no indications that the manage-
ment of the reserve, especially the water 
management, has caused negative effects 
on butterflies.
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FIGUUR 11
De Eikenpage (Favonius quercus) is een zeldzame soort in de Mariapeel (foto: 
J. Slaats).
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wordt de toenemende regulatie (en daarmee stagnatie) van de af-
voer van het oppervlaktewater genoemd, alsmede waterverontrei-
niging in dicht bevolkte gebieden (welter-sChultes, 2012).

Teruggevonden
Op 30 maart 2018 werd het gebied Boschpoort bezocht, ten noor-
den van de wijk Bosscherveld in Maastricht. Vanaf de Bosscherweg is 
de westelijke tak van het Afvoerkanaal te zien, waarin het waterpeil 
door een dam wordt gestuwd. Er loopt meestal wat Maaswater over 
de dam, maar bij hoog water in de Maas kan het hele gebied achter 

De Zoetwaterneriet (Theodoxus fluviat ilis) [figuur 1] is een ova-
le zoetwaterslak van bijna een centimeter met slechts twee à drie 
windingen, waarvan de laatste vrijwel het gehele huisje in beslag 
neemt. Het huisje is vaak fraai getekend: soms met paarsbruine spi-
raalbanden op een wittige achtergrond of met witte vlekken op een 
donkere achtergrond. De slak bezit een oranje afsluitplaatje (het 
operculum) waarmee het huisje hermetisch kan worden afgeslo-
ten [figuur 2]. De Zoetwaterneriet leeft op hard substraat als stenen 
en beschoeiingen in zuurstofrijk en ‘bewegend’ water: rivieren of de 
brandingszone van grote meren. De slak verdraagt ook enigszins 
brak water (gittenBerger et al., 2004; JAnsen, 2016).
Aan het begin van de vorige eeuw was de Zoetwaterneriet in Ne-
derland algemeen, zeker in het westen. Voor Limburg zijn er zelfs 
vermeldingen uit de negentiende eeuw: van Maastricht, Valken-
burg, uit de Maas, het kanaal van Maastricht naar Luik, de Jeker en 
de Geul (u BAghs, 1883). Op een verspreidingskaart van de Zoetwater-
neriet met gegevens van vóór 1970 staan er verspreid over Limburg 
zes vindplaatsen aangegeven (gittenBerger et al., 2004). Maar op het 
vervolgkaartje met gegevens van 1970-1997, zijn er in Limburg geen 
vindplaatsen meer gemarkeerd. Hetzelfde geldt voor de actuele ver-
spreidingskaart van deze soort in de Nederlandse Databank Flora en 
Fauna (NDFF; Verspreidingsatlas.nl, 2018).
De achteruitgang van de soort heeft zich niet beperkt tot Limburg. 
de BruiJne et al. schreven in 2003: “Vrijwel geheel uit de rivieren ver-
dwenen. Recentelijk is ook in het IJsselmeer (met name na 2000) 
een duidelijke achteruitgang waarneembaar.” De soort verkreeg 
naar aanleiding hiervan op de Rode lijst de status ‘kwetsbaar’ (mi-
nisterie VAn lnV, 2004). Naar de reden voor de achteruitgang van de 
Zoetwaterneriet kan slechts gegist worden. Als mogelijke oorzaken 

M e d e d e l i n g
De Zoetwaterneriet na 50 jaar terug in Limburg

FIGUUR 2
Schoongemaakte Zoetwaterneriet (Theodoxus fluviatilis) uit de Boschpoort bij Maastricht inclusief het afsluitplaatje (foto: Rob Vink).

FIGUUR 1
Levende Zoetwaternerieten (Theodoxus fluviatilis) (foto: Rob Vink).
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moerasslak (Radix balthica) en de Ronde beekmuts (Ancylus fluvia-
tilis).
Na 50 jaar afwezigheid uit Limburg is de vondst van een populatie 
Zoetwaternerieten bij Maastricht opmerkelijk. Het is vrijwel on-
denkbaar dat deze populatie in Boschpoort door slakkenliefhebbers 
al die jaren over het hoofd zou zijn gezien – de soort is dus hoogst-
waarschijnlijk teruggekeerd in Limburg. Het hoe en waarom daar-
voor is onbekend, maar men kan zich afvragen of dit een teken is 
dat de toegenomen inspanningen met betrekking tot waterzuive-
ring in het stroomgebied van de Maas stroomopwaarts van en in 
Maastricht in de laatste decennia inderdaad vruchten beginnen af 
te werpen. Het eventuele terugvinden van de soort in de nabije toe-
komst op de vroegere of andere vindplaatsen langs de Maas in Lim-
burg zou steun geven aan deze hypothese.

Dankwoord
Met dank aan Rob Vink voor de foto van een Zoetwaterneriet uit Bo-
schpoort, aan Martine Lemmens voor het kaartje en aan Stef Keulen 
voor commentaar op een eerdere versie van deze mededeling.

Gerard Majoor, Jekerschans 12 Maastricht, 
e-mail: gmajoor87@gmail.com
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de dam onder lopen. Het water dat onder normale omstandigheden 
over de dam loopt verzamelt zich aan de voet daarvan en stroomt via 
een vertakt meanderend beekje parallel aan de dam naar een verza-
melbeek die haaks op de dam stroomafwaarts weer terugloopt naar 
de Maas [figuur 3 & 4]. Op zoek naar de Quaggamossel (Dreissena bu-
gensis) werd een steen op de bodem van het beekje voor de dam om-
gedraaid en daaronder werden enkele exemplaren van de Zoetwater-
neriet aangetroffen (mAJoor, 2018). Er blijkt daar een kleine populatie 
te leven, in gezelschap van onder andere de Quaggamossel, de Ovale 

FIGUUR 4
Kaart Boschpoort bij Maastricht met de vindplaats 
van de Zoetwaterneriet (Theodoxus fluviatilis).

MaasAfvoerkanaal

FIGUUR 3
Afvoer van 
Maaswater 
dat over 
de dam is 
gestroomd, 
het biotoop 
van de 
Zoet water-
neriet 
(Theo-
doxus fluvi-
atilis) (foto: 
Gerard 
Majoor).
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fectief is. Bestrijding met herbiciden is de meest kosten-efficiënte 
methode, maar heeft ook negatieve gevolgen voor andere organis-
men. Experimenten met biologische bestrijding en het inspuiten van 
kokend water lopen nog (de groot & oldenBurger, 2011). 
Voer uw waarnemingen van de Japanse duizendknoop, bij voorkeur 
met foto, in via Waarneming.nl. Heeft u een van de andere soorten 
aangetroffen? Geef deze dan ook zeker met foto door! Ook kunt u 
uw foto’s met GPS-gegevens sturen naar het e-mailadres: natuur-
bank@nhgl.nl. Tevens kunt u via dit adres contact opnemen wan-
neer u vragen heeft over het invoeren van waarnemingen. Wij ver-
loten een Veldshop.nl cadeaubon ter waarde van 20 euro onder de 
waarnemers. Volg voor meer informatie over de Japanse duizend-
knoop en de bekendmaking van de winnaar de Facebookgroep: 
www.facebook.com/groups/onderdeloep.

Martine Lemmens

Literatuur

l	 duistermaat, h., d. soes & j. Van ValkenBurg, 2012. Actuele verspreiding en 
risico’s van mannelijk fertiele Fallopia japonica (Polygonaceae) planten. Team 
Invasieve Exoten, NVWA, Wageningen.
l	 grÉgoire, l., 1959. Japanse duizendknoop, Polygonum cuspidatum. Natuur-
historisch maandblad 48(9-10): 109.
l	 groot, C. de & j. oldenBurger, 2011. De bestrijding van invasieve uitheemse 
plantensoorten. Probos, Wageningen.
l	 heukels, h., 1910. De flora van Nederland; deel 2. Brill, Leiden.
l	 heukels, h., r. Van der meijden & j. Bruinsma, 2005. Heukels’ flora van Neder-
land. 23e druk. Wolters-Noordhoff, Groningen.

176 september		2018

 Japanse duizendknoop

In september nemen we de Japanse duizendknoop (Fal-
lopia japonica) onder de loep [figuur 1]. Deze plant staat te 
boek als invasieve exoot die inheemse vegetaties kan ver-
dringen en die moeilijk te bestrijden is (duistermAAt et al., 
2012). Zoals de naam al doet vermoeden komt de Japanse 
duizendknoop uit Oost-Azië. In Europa is hij in de negen-
tiende eeuw als sierplant ingevoerd en vanaf die tijd ook 
in Nederland ingeburgerd (bron: wilde-planten.nl, geraad-
pleegd 6 juli 2018).  De oudst bekende waarneming uit Lim-
burg stamt al uit het jaar 1900 en werd gedaan in Geleen 
(grÉgoire, 1959). Inmiddels komt de Japanse duizendknoop 
algemeen voor in Nederland en Limburg. Hij groeit op zon-
nige tot licht beschaduwde plekken op vochtige en voedsel-
rijke grond. Hij kan zowel worden aangetroffen in natuur-
gebieden als op ruderale terreinen (heuKels et al., 2005).
Japanse duizendknoop vormt een sterk vertakte wortelstok 
waaruit vele stengels groeien die stijf rechtop staan en die 
eveneens sterk vertakt zijn. De bladeren zijn eirond-drie-
hoekig, uitlopend in een punt, met een rechte bladvoet en 
een krachtige middennerf. De plant draagt in augustus en 
september witte bloemen die in aarvormige bloeiwijzen in 
de bovenste bladoksels staan (heuKels, 1910).
Er komen meerdere soorten duizendknoop (Fallopia spec.) 
voor in Nederland, waaronder ook inheemse soorten. Van de exoten 
kunnen behalve de Japanse duizendknoop ook de Sachalinse dui-
zendknoop (Fallopia sachalinensis) [figuur 2] en de Chinese bruids-
sluier (Fallopia baldschuanica) [figuur 3] voor problemen zorgen. Dit 
geldt eveneens voor de Bastaardduizendknoop of Boheemse dui-
zendknoop (Fallopia x bohemica), een kruising tussen de Japanse 
en Sachalinse duizendknoop (duistermAAt et al., 2012). Deze soorten 
werden alle al op een tiental locaties in Limburg aangetroffen (bron: 
Waarneming.nl, geraadpleegd 12 juni 2018).
Japanse duizendknoop heeft kleinere bladeren (10 tot 18 cm) dan de 
Sachalinse duizendknoop met bladeren van 25 tot 50 cm. Ook in to-
taliteit is de Japanse kleiner: 1,5 tot 2,5 m, terwijl de Sachalinse 3 tot 
6 m hoog wordt. De Sachalinse duizendknoop heeft een hartvormi-
ge bladvoet, bij de Japanse is de bladvoet recht. De Japanse duizend-
knoop is daarnaast veelvuldig vertakt terwijl de Sachalinse geen tot 
hooguit enkele vertakkingen heeft. Als hybride zit de Boheemse dui-
zendknoop hier qua kenmerken tussenin, met enige variatie. De Bo-
heemse duizendknoop is vaak moeilijker te herkennen en soms enkel 
met zekerheid te determineren aan de hand van de beharing op de 
onderzijde van de middennerf van het blad. In het geval van de Bo-
heemse duizendknoop zijn de haren kort, stijf en driehoekig (duister-
mAAt et al., 2012). Kenmerkend voor de Chinese bruidssluier zijn de wit-
te gevleugelde bloemen. Daarnaast onderscheidt de houtige stam 
de klimplant van andere klimmende soorten. De bladeren, 3 tot 6 
cm lang, zijn kleiner dan van de hiervoor genoemde duizendknopen 
(heuKels et al., 2005).
Door zijn uitgebreide systeem van wortelstokken en grote groei-
kracht is de Japanse duizendknoop moeilijk te bestrijden. Machinaal 
maaien zorgt vaak voor onbedoelde verspreiding van de soort en de 
meeste grazers lusten de plant niet waardoor ook begrazing niet ef-

O n d e r  d e  l o e p
FIGUUR 1: Japanse 
duizendknoop (Fallopia 
japonica) (foto: Olaf Op den 
Kamp); 
FIGUUR 2: Sachalinse 
duizendknoop (Fallopia 
sachalinensis) (foto: Albert 
Zeijlmaker); 
FIGUUR 3: Chinese 
bruidssluier (Fallopia 
baldschuanica) (foto: 
Gertjan van Noord).

a1

a2 a3
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is Burgwall 4, 41379 Brüggen, Duitsland. Meer 
informatie: www.grenspark-msn.de.

BELEEFWEEK LIMBURG NATUUR EN 
CULTUUR PROEVEN IN LIMBURG

Van 14 t/m 23 september wordt de Beleef-
week Limburg georganiseerd. Deze week 
staat vol met activiteiten rondom de the-
ma’s natuur en cultuur die zorgen voor een 
unieke beleving van het Limburgse land-

schap. De Beleefweek wordt georganiseerd 
in Nationaal Landschap Zuid-Limburg en in 
de drie Nationale Parken: De Maasduinen, 
De Meinweg en De Groote Peel. Wil je op de 
hoogte blijven? Ga voor het laatste nieuws 
naar de website www.natuurparkenlim-
burg.nl/nl/beleefweek.

meer over het de heksenvervolgingen in de 
middeleeuwen, ontmoet Griekse mythische 
en fantastische figuren of geef aardmanne-
tjes en kabouters een steuntje in de rug. 
Beleef de verhalen over, en leefgebieden van 
zeldzame dieren en planten met vrienden 
en familie. Laat je betoveren door deze bij-
zondere ervaring in het decor van de monu-
mentale burcht van Brüggen.
Het Natuurtheater Maas-Schwalm-Nette 
wordt gevormd door acteurs, natuurgidsen 
en muzikanten die onder professionele bege-
leiding voorstellingen en wandelingen in de 
natuur hebben ontwikkeld.
Het Natuurtheater-festival vindt plaats op 22 
september van 11.00 tot 18.00 uur. Het adres 

HET NATUURHISTORISCH 
GENOOTSCHAP VERHUIST

Per 1 september 2018 verlaat het Natuurhis-
torisch Genootschap het GroenHuis aan de 
Godsweerderstraat 2 te Roermond. Samen 
met de andere groene partners, IVN Lim-
burg, Stichting Natuur en Milieufederatie 
Limburg, Ons WCL en het Grenspark Maas-
Swalm-Nette, verhuist het Natuurhisto-
risch Genootschap per 1 september naar 
een nieuw onderkomen. Het nieuwe adres 
wordt: Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond, 
tel. 0475-386470, kantoor@nhgl.nl. 

 NATUURTHEATER-FESTIVAL MAAS-
SWALM-NETTE
Het Grenspark Maas-Swalm-Nette is een 
heuse verhalenbundel. In zijn meren, bos-
sen en weilanden zijn speciale wandelthea-
tervoorstellingen ontwikkeld die op een ge-
varieerde manier muziek, toneel en natuur-
beleving combineren.
Op 22 september vindt in het parkje van de 
burcht van Brüggen een bijzonder Natuur-
theater-festival plaats. Maak kennis met het 
geheim van geneeskrachtige kruiden of leer 

ving van Herkenbosch. Vertrek om 
10.30 uur vanaf de kerk van Herken-
bosch. 

● MAANDAG 10 SEPTEMBER verzorgt 
Theo Zeegers voor de Kring Heerlen 
een lezing met als onderwerpen de 
achteruitgang van insecten en de 
opkomst van de Aziatische hoornaar. 
Aanvang: 20.00 uur in café Wilhelma, 
Akerstraat 166 te Kerkrade-West.

● DINSDAG 11 SEPTEMBER organiseert 
Jacques Verspagen (opgave verplicht 
via tel. 0495-520282 of plantenwerk-
groepweert@nhgl.nl) voor de Plan-
tenwerkgroep Weert een excursie 
naar het Wijffelterbroek. Vertrek om 
13.00 uur vanaf de Kettingdijk te Alt-
weerterheide. 

● VRIJDAG 14 SEPTEMBER organiseert 
de Herpetologische Studiegroep een 
lezingenavond met als onderwerpen 
Kamsalamanders en Boomkikkers. 
Aanvang: 20.00 uur in het Groenhuis, 
Kapellerpoort 1 te Roermond. 

● ZATERDAG 15 SEPTEMBER organiseert 
Henk Henczyk (opgave verplicht via 

tel. 043-3118825) voor de Padden-
stoelenstudiegroep Limburg een ex-
cursie naar de Brunssummerheide. 
Vertrek om 10.00 uur vanaf het par-
keerterrein aan de Ouverbergstraat 
te Brunssum.  

● ZONDAG 16 SEPTEMBER leidt Jos 
Hoogveld (aanmelden via jos.hoog-
veld@gmail.com) voor de Kring Ven-
lo een vogelexcursie naar de Hamert. 
Aanvang: 9.00 uur vanaf parkeer-
plaats Op den Hamer, Twistedener-
weg 2 te Wellerlooi.

● DINSDAG 18 SEPTEMBER organiseert 
Jacques Verspagen (opgave verplicht 
via tel. 0495-520282 of plantenwerk-
groepweert@nhgl.nl) voor de Plan-
tenwerkgroep Weert een excursie 
naar de Roeventerpeel. Vertrek om 
13.00 uur vanaf de Galgenbergweg te 
Weert (parallel aan de A2, aan de ach-
terzijde van het AC-restaurant). 

● WOENSDAG 19 SEPTEMBER is er een 
bijeenkomst van de Vlinderstudie-
groep. Aanvang: 20.00 uur in het Na-
tuurhistorisch Museum, de Bosquet-
plein 6 te Maastricht.

● VRIJDAG 21 SEPTEMBER organiseert 
Reinier Akkermans (verplichte op-
gave via wantsen@nghl.nl) voor de 
Wantsenstudiegroep een water-
wantsenexcursie naar de Beegder-
heide. Vertrek om 10.00 uur. 

● ZATERDAG 22 SEPTEMBER organiseert 
Gerard Dings (opgave verplicht via 
tel. 0475-592589) voor de Padden-
stoelenstudiegroep Limburg een ex-
cursie naar het Leudal. Vertrek om 
10.00 uur vanaf het parkeerterrein 
aan de Roggelseweg 58 te Haelen. 

● MAANDAG 24 SEPTEMBER is er in Huls-
berg een werkavond van de Mollus-
kenstudiegroep Limburg. Aanvang 
20.00 uur. Opgave verplicht (tel. 045-
4053602 of biostekel@gmail.com). 

● ZATERDAG 29 SEPTEMBER organiseert 
John Hannen (opgave verplicht via 
tel. 0475-334807) voor de Padden-
stoelenstudiegroep Limburg een ex-
cursie naar het Munningsbos. Ver-
trek om 10.00 uur vanaf het parkeer-
terrein aan de Sint Josephstraat te 
Sint Odiliënberg. 

B i n n e n w e r k  B u i t e n w e r k

● DONDERDAG 6 SEPTEMBER verzorgt 
Jan-Joost Bakhuizen voor de Kring 
Maastricht een lezing met als onder-
werp ‘Watervogels van het Zuidelijke 
Maasdal’. Aanvang: 20.00 uur in het 
Natuurhistorisch Museum, de Bos-
quetplein 6 te Maastricht. 

● ZATERDAG 8 SEPTEMBER organiseert 
Peter Eenshuistra (opgave verplicht via 
tel. 077-3510676) voor de Paddenstoe-
lenstudiegroep Limburg een excursie 
naar Nationaal Park De Meinweg. Ver-
trek om 10.00 uur vanaf de parkeer-
plaats aan het begin van de Hooibaan 
(naast kruising Keulse baan/N570 met 
Klifbergweg/Hooibaan). 

● ZATERDAG 8 SEPTEMBER organiseert 
Stef Keulen (opgave verplicht via tel. 
045-4053602 of biostekel@gmail.
com) voor de Molluskenstudiegroep 
Limburg een excursie naar de omge-

op de internetpagina www.nhgl.nl 
is de meest actuele agenda te raad-
plegen

n.B. de excursies en lezingen zijn 
open voor iedereen, ongeacht of u 
wel of geen lid van een kring of stu-
diegroep Bent.

O n d e r  d e  A a n d a c h t
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de Groote Heide. Vertrek om 10.30 uur 
vanaf de parkeerplaats aan de Louisen-
burgweg/bocht Manegeweg aan de 
noordzijde van de Groote Heide te Ven-
lo. 

● MAANDAG 15 OKTOBER is er in Greven-
bicht een werkavond van de Mollus-
kenstudiegroep Limburg. Aanvang: 
20.00 uur. Verplichte opgave via tel. 
045-4053602 of biostekel@gmail.com. 

● ZATERDAG 20 OKTOBER organiseert Jo 
Bollen (opgave verplicht via tel. 046-
4378229) voor de Paddenstoelenstu-
diegroep Limburg een excursie naar 
het Bunderbos. Vertrek om 10.00 uur 
vanaf station Bunde. 

● WOENSDAG 24 OKTOBER is er een le-
denavond van de Vlinderstudiegroep. 

Aanvang: 20.00 uur in het Natuurhis-
torisch Museum, de Bosquetplein 6 te 
Maastricht. 

● ZATERDAG 27 OKTOBER organiseert 
Stef Keulen (opgave verplicht via tel. 
045-4053602 of biostekel@gmail.
com) voor de Molluskenstudiegroep 
Limburg een excursie naar Schaes-
berg. Vertrek om 10.30 uur vanaf het 
kruispunt Exdellerweg – Krijgersberg-
laan te Schaesberg. 

● ZATERDAG 27 OKTOBER organiseert 
Mark Smeets (opgave verplicht via tel. 
06-10464916) voor de Paddenstoe-
lenstudiegroep Limburg een excursie 
naar de Wilhelminaberg. Vertrek om 
10. 30 uur vanaf het parkeerterrein van 
Landgoed Overste Hof, Overstehof-
weg 14 te Landgraaf. 

Vosbos en Osebos bij Euverem. Vertrek 
om 10.30 uur vanaf de Remigiuskerk, 
Grensweg 3 te Slenaken. 

● MAANDAG 8 OKTOBER verzorgt Olaf 
Op den Kamp voor de Kring Heerlen 
een lezing over natuurgebieden in 
het Grenspark Maas-Swalm-Nette. 
Aanvang: 20.00 uur in Café Wilhelmi-
na, Akerstraat 166, 6466 HP Kerkrade-
West. 

● DONDERDAG 11 OKTOBER is er een bij-
eenkomst van de Kring Roermond. 
Aanvang 20.00 uur in het Groenhuis, 
Kapellerpoort 1 te Roermond. 

● ZATERDAG 13 OKTOBER leidt Peter Een-
shuistra (opgave verplicht via tel. 077-
3510676) voor de Paddenstoelenstu-
diegroep Limburg een excursie naar 

C o l o f o n

● ZONDAG 30 SEPTEMBER organiseert 
Nico Ploumen voor de Kring Heerlen 
i.s.m. de Plantenstudiegroep een pad-
denstoelenexcursie in de Anstelvallei. 
Vertrek om 10.00 uur vanaf het par-
keerterrein tegenover kasteel Eren-
stein aan de Brughofweg te Kerkrade. 

● DONDERDAG 4 OKTOBER verzorgt Henk 
Henczyk voor de Kring Maastricht een 
lezing over paddenstoelen. Aanvang: 
20.00 uur in het Natuurhistorisch 
Museum, de Bosquetplein 6 te Maas-
tricht. 

● ZATERDAG 6 OKTOBER organiseert Stef 
Keulen (opgave verplicht via tel. 045-
4053602 of biostekel@gmail.com) 
voor de Molluskenstudiegroep Lim-
burg een excursie naar het Roebels-
bos en Dikkenbos bij Slenaken en het 
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ven kan online via www.meinweg-ecotop.nl of per 
e-mail via ecotop@stichtingkoekeloere.nl. Uw op-
gave ontvangen wij graag vóór 15 september 2018.

Adres:
De EcoTop vindt plaats op Landgoed Kasteel Daelen-
broeck,
Kasteellaan 2, 6075 EZ Herkenbosch. 

Voorlopig programma 
Ochtendprogramma (onder voorbehoud)
08.30 - 09.00 uur Ontvangst met koffie.
09.00 - 09.05 uur  Welkomstwoord door Peter van de Reijdt – 

Staatsbosbeheer.
09.05 - 09.10 uur Introductie door de dagvoorzitters Ton Lenders 

– Voorzitter Werkgroep Natuur,Onderzoek en 
Beheer (NOB) NP De Meinweg & Peter Kolshorn 
– Ecoloog Biologisch Station Krickenbecker Seen 
(BSKS).

09.10 – 09.40 uur  De uitzetting van de Knoflookpad, de padden 
individueel gevolgd. Rob Geraeds – Koninklijk 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

09.40 - 10.10 uur  Beverrat en Muskusrat in de grensstreek. 
Ansgar Reichmann – Biologisch Station 
Krickenbecker Seen.

10.10- 10.40 uur Veranderingen in de libellenstand van 
de Meinweg. Jan Hermans – Koninklijk 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

10.40 – 11.10 uur Pauze met koffie en vlaai.

11.10 – 11.40 uur Ontwikkeling van watergebonden vogels in de 
Duitse grensstreek. Stefanie Pleines – Biologisch 

E c o T o p  2 0 1 8
Veranderingen in de natte natuur in ruimte en tijd

Op zaterdag 6 oktober 2018 vindt in Kasteel 
Daelen broeck de 11e editie van de Meinweg EcoTop 
plaats. Nederlandse en Duitse veldecologen ont-
moeten elkaar op deze dag in Herkenbosch om hun 
kennis over de grensoverschrijdende natuur uit te 
wisselen. Het thema van dit natuursymposium is: 
“Veranderingen in de natte natuur in ruimte en 
tijd”. In het ochtendprogramma staan er diverse le-
zingen op het programma, gevolgd door een panel-
discussie. Na de lunch gaan we in groepjes op stap 
in de natuur in de omgeving. 

Aanmelden:
Deelname aan de Meinweg EcoTop kost slechts 
€ 5,00 per persoon. Betalen kan op de dag zelf. Van-
wege afnemende opbrengsten uit sponsoring voor 
deze dag vragen wij u uw lunchpakket zelf mee te 
nemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Inschrij-

Station Krickenbecker Seen.
11.40 – 12.10 uur Natte natuurontwikkeling in de Nederlandse 

grensstreek. Jan Boeren – Stichting Koekeloere. 
   
12.10 – 12.40 uur  Discussiepanel.
12.40 – 12.50 uur  Afsluiting door dagvoorzitters, introductie 

middagprogramma.

Middagprogramma
13.00 -14.00 uur Lunch Kasteel Daelenbroeck. Lunchpakket 

graag zelf meenemen.  Voor koffie en thee 
wordt gezorgd.

14.00 - 16.30 uur Themawandelingen natte natuur.
16.30-17.30 uur Afsluiting en borrel in Kasteel Daelenbroeck.

De EcoTop 2018 is een initiatief van het Overlegorgaan Nationaal Park de 
Meinweg in samenwerking met het Koninklijk Natuurhistorisch Genoot-
schap in Limburg, Biologisch Station Krickenbecker Seen e.V , Staatsbosbeheer 
en Stichting Koekeloere.
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I n h o u d s o p g a v e

Foto omslag: 
Spiegeldikkopje (Heteropterus morpheus)
(foto: O. Op den Kamp).

 159 Bodemerosie	en	sedimentatie	in	en	rond	Natura	2000-gebieden	in	het	Heuvelland
De herkenning en beoordeling van erosievormen
R.W. de Waal, R.J. Bijlsma & H.T.L. Massop
In de Natura 2000-gebieden in het Heuvelland worden natuurwaarden op hellingen 
grenzend aan landbouwpercelen negatief beïnvloed door toestroom van voedselrijk wa-
ter en bodemmateriaal. Bufferstroken kunnen deze invloed in potentie beperken door 
directe inwaai en oppervlakkige toestroom van meststoffen en bodemmateriaal af te 
vangen. Dit artikel beschrijft hoe de instroom van nutriënten vanuit bovenliggende land-
bouwgronden systematisch kan worden beschreven en beoordeeld in relatie tot terrein- 
en vegetatiekenmerken en welke maatregelen kunnen worden toegepast om negatieve 
effecten van (bodem)erosie tegen te gaan.

 163 De	dagvlinders	van	de	Mariapeel	
J. Slaats
In 2004, 2010 en 2016 werd de Mariapeel intensief onderzocht op het voorkomen van dag-
vlinders. Met inbegrip van de Kommavlinder (Hesperia comma), die vóór 2004 werd gere-
gistreerd, zijn er 30 soorten waargenomen. Van deze soorten wordt de verspreiding en po-
pulatieontwikkeling in de Mariapeel kort beschreven. Bijzondere soorten zijn het Spiegel-
dikkopje (Heteropterus morpheus), het Heideblauwtje (Plebejus argus), het Bont dikkopje 
(Carterocephalus palaemon) en het Groentje (Callophrys rubi). Het Heideblauwtje is be-
langrijk als indicator voor de kwaliteit van de overgangen tussen droge en vochtige hei-
de. De Kommavlinder is na 1999 en de Argusvlinder (Lasiommata megera) vanaf 2004 niet 
meer waargenomen; zij moeten in de Mariapeel als uitgestorven worden beschouwd.

 174 Mededeling
De Zoetwaterneriet na 50 jaar terug in Limburg

	 176	 Onder	de	Loep:	Japanse	duizenknoop

 177 Onder	de	Aandacht

	 177	 Binnenwerk	Buitenwerk

	 178 	 Colofon




