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Hieracium weverianum (zahn) Haveman stat. nov. in de
Heimansgroeve (Epen, Zuid-Lim burg)
R. Haveman

Inleiding

Daarmee leek
De eerste en tegelijkertijd de laatste die
in Nederland een overzicht probeerde te
geven van het grotendeels apomictische
subgenus Hieracium was Johannes van

Soest. In vier artikelen in het
Nederlandsch Kruidkundig Archief
(1926-1929) presenteerde hij een revisie

van al het voor hem

beschikbare

materiaal uit Nederlandse herbaria. Hij

kreeg daarbij hulp van de

grote

Hierqcium-kenner Hermann Zahn, die
zo goed als al het materiaal controleerde

en van namen voorzag. De

laatst-

genoemde beschreef in de bedoelde
aÍikelenreeks ook ruim 40 nieuwe taxa
uit het subgenus uit Nederland, op het

niveau van ondersoort of lager. De
meeste van deze taxa kunnen als soorten

beschouwd worden, evenals dat
doorgaans gedaan wordt met de primaire
eenheden binnen andere apomictische

groepen (zie hiervoor en voor de
verschillende scholen in de Hieraciumtaxonomie Haveman et al.2002).

Een belangrijke verzamelaar

alhoewel natuurlijk niet kon worden
uitgesloten dat het nog altijd

n

Zuid-

Limburg voorkwam, de lage

onder-

zoeksintensiteit aan Hieracium

in

ons

land in ogenschouw genomen.

In

2004 werd op de wand van

de

Heimansgroeve aan de Geul bij Epen
een taxon uit de Hieracium murorumgroep verzameld dat, na vergelijking met
het originele materiaal in het Nationaal

Herbarium Nederland te Leiden, bleek te
behoren tot subsp. weverianum.
Merkwaardig genoeg bleek de Landelijke Vegetatie Databank (in beheer bij

Alterra WUR) geen vegetatieopnamen te
bevatten van de wand van de Heimansgroeve, hoewel het een voor ons land
zeer bijzonder milieu betreft. De vondst
van H. murorum subsp. weverianum is
de aanleiding om de vegetatie van de

Heimansgroeve

en het onderhavige

Havikskruid nader te beschrijven.
Hoe de vegetatie eruit heeft gezien op

de klassieke vindplaats bij Gulpen, 6
van

havikskruiden in het begin van de vorige
eeu\ry was de Zuidlimburgse arts F.A.C.
de Wever uit Nuth, die botaniseerde uit
liefhebberij. Zahn beschreef diverse van
de door De Wever verzamelde
havikskruiden voor het eerst. Een van
deze nieuwe taxa was Hieracium muro-

rum L. subsp. weverianum Zahn,

waarvan De Wever eenmaal, in l9l I bij
Gulpen, verschillende exemplaren
verzamelde (Van Soest 1926). Yier jaar
later vermeld Van Soest echter bij dit
taxon: "Deze is ter plaatse door
veranderingen van het terrein niet meer

l0

(Van Soest 1930).
dit taxon uitgestorven,

teruggevonden"

kilometer noordelijk van de Heimansgroeve, is niet meer na te gaan. Het
Natuurhistorisch Museum in Maasfricht
is in het bezit van aantekeningen van De
Wever van vindplaatsen van de 'kleine'

Hieracium-taxa, voornamelijk in ZuidLimburg. Op het bestaan van deze
aantekeningen werd ik gewezen door
Henk Hillegers en ze werden mij

wiendelijk ter beschikking gesteld door
John Stroucken van het Museum. In
deze aantekeningen kon ik echter niets
terugvinden over de vindplaats van H.
murorum subsp. wever ianum bij Gulpen.
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De soort

staand; hoofdjesstelen dicht bezet met

Voor het bedoelde Hieracium-taxon uit de
Heimansgroeve is geen naam op soortniveau beschikbaar, daarom publiceer ik
deze hier. Omdat Van Soest noch Zahn
offrcieel een holotype heeft aangewezen,

klieren; vaak enkele tanden van de
lintbloemen gewimperd (zie Figuur l);
stijlen door zttartachtige mamillen

vindt hier ook lectotlpificatie plaats. Dit

is

eenvoudig, aangezien er slechts één
collectie van het desbetreffende taxon in

spits, 7-9 mm lang, de buitenste (volledig
ontwikkelde) dicht bezet met korte (0,20,6 mm), donkere klieren (ca. 40 per

Leiden aanwezig is.

omwindselblaadje)

Hierucium weverianum (Zahn) Have-

baardachtige beharing; enkelvoudige

man stat. nov.

haren afuezig.

Basion)'rn: Hieracium murorum L. subsp.
weverianum Zaln in Van Soest, Neder-

Het onderscheid met andere taxa uit de
sect. Hieracium (: H. murorum agg.) is
niet altijd eenvoudig. Kenmerkend is
echter de combinatie van vaak kleine,
behaarde bladen met een in de steel

sterharen en korte (0,3-0,45 mm), donkere

lands Kruidkundig Archief 1925:

165

zijn 2 exemplaren gemonteerd. Het
rechter exemplaar is door Van Soest
afgebeeld in het Nederlands l(ruidkundig
Archief en is hier gekozen als lectotype.
Het linker exemplaar is het enige mij
bekende syntype.

Bladeren: bladrozet 4-8-bladig; bladeren
vaak tamelijk klein, de buitenste veelal
zeer klein en rond, de binnenste smal
omgekeerd eirond tot langwerpig (5-9 x

2,5-3 cm : 2:l - 3 : I ), beide zijden van het
blad matig behaard; tanding onregelmatig,
onregelmatig gegolfd tot getand langs de

stomp

Omwindsel: Omwindselblaadjes

zeeÍ

en wijwel zonder
sterharen, maar aan de top met een korte,

(1926). Lectotype (designated here): Bij
Gulpen 1911, leg. De Wever [L, barcode
0011912, the right hand specimenl. Op
het herbariumvel met het tlpemateriaal

rand,

donker.

tot spits getand aan

de

bladbasis; bladvoet min of meer aflopend
in de steel, bladtop stomp, of spits aan de
.jongste (binnenste) bladeren. Bladsteel
matig tot sterk behaard, in verhouding tot
de bladschijf vaak lang.
Stengel: 30-60 cm hoog, bladloos of met
slechts I zeer spits blad, dat veelal
rudimentair ontwikkeld is, maar soms met
een duidelijk ontwikkelde bladschijf, die
dan zeer spits getand is.
Bloeiwijze: Onderste bloeiwijzetak op 1/3
tot2l3 van de hoogte, bloeiwijze met 5-10

(-15) hoofdjes; bloeiwijzetakken onder

aflopende (en daardoor lange) bladschijf,
de onregelmatige tanding in de onderste
bladhelft, de gewimperde lintbloemen en
het indumentum van de omwindselblaadjes (veel korte klieren en het wijwel
afwezig zijn van sterharen). Het meest
nog lijkt deze soort op 1{ oblongum
Jordan, die in Nederland zeldzaam is en
tot nu toe slechts werd gevonden in ZuidLimburg (bij Scheulder en Valkenburg)
en in Twente (in het 'Voetbrugbosje' bij
De Lutte). Deze soort is echter in alle

onderdelen groter en wijkt af door de
langere klieren op de bloemsteeltjes (0,3-

0,7 mm) en de omwindselblaadjes (0,3-

1,0 mm), de

verkalende

en

naar

verhouding smallere, elliptische bladeren,

soms met wijwel evenwijdige randen
(lengte: breedte : 3:l tot 4:1), een oftwee
duidelijk ontwikkelde bladen aan de
stengel waarvan de onderste gesteeld is,
de min of meer boogvormig opstijgende

bloeiwdzetakken

en de gele of

iets

donkerder gekleurde stijlen. Bovendien

zljn de

oblongum

omwindselblaadjes

in het onderste

van

H.

deel veelal

voorzien van een min of meer duidelijke
rand van sterharen; deze rand zet zich

soms tot aan de top van

de

een tamelijk scherpe hoek met de hoofclas
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Figuur l. Hièracium weverianum (Zahn) Haveman. A-D: habitus (maatstreepje 5 cm).
E, F: bloemsteeltje, binnenste en buitenste omwindselblaadjes (maatstreepje 2,5 mm). AC, E, F: Heimansgroeve, leg. R. Haveman, 19 mei 2004, D: bij Gulpen, leg. A. de ílever, mei 191I (ectotype).
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noorl:ij, waa: s middags nog x;r :*rl}ht
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t;lrtar hsag de lllellri opi oi hrt ..n las

Figuur 2. Beschrijvingvqn

de Heimansgroeve

omwindselblaadjes voort (Liebheit 1980;
Sell & Murrell 2006).

De begroeiing van de Heimans-

rprngehak:e lrolergrorre \rls, :oc sersó:l
irnkcr :taan ,lc lrokkrn cn slar3n en platen
in alle :ir:htingel irorecl.
lJis behoeÍt ge niet te rxiiÍelen clgr net
een ouden sleenachtigen brdem te doel !rbt,
l\iel kunt gt ook hier zondff hamgr ol
holvrel de srrlhrn aaR de roorziide uit irl
mr.i trekkrai miar c.. llnddiel, laarachter

rijl:e

al weer dorhcrder ra harder, en zonder
h:rmer nie: los te krijgen.
ln rlc llsgererkte rtukk{:o riieopdrllloer
!an rlc grrt liggen lp;::taJrcld, is lret r.(:*:f;

bli her :oeken .n lra ollrap.. om te ,ien
of r: lok ejr,t lran,lban stcenltol tusschrn
zi,, ar.í ik, i*l ,reerlel !.e. {tat ik er tom,
m rlirrtje aan, art it( hir: rier versacht had:
cn wate;salrnranr.lrr is he!. rlie Lier ria na.
romer ce xirter zal rlocrbrengcn,
lirt'n grell beLlkell \\'at blijht n.totnijn
f roote ïerrássiof

?

IJet ir een Alprlsalam;rndlr.

de sr:ort rlie in o::s Iand z!n noorielijhste

gra*

bereilt rn da. a.f3t voor fên jaar of txaalf
in lx land i: ortriekt_ l.)en klrin rentje
*it llred:, nr al dokter, arivoraat of liicier
naruurlijk, tor! ioog l*er ran de pas r:lgerichte Lelr::dr \atuur, r.onct !rm, zag ltt
het eea blrcrdrr dier r:s, en zond hem n|.
S:riert is he:

xrlie

dier

lrg rp andere plaarsa

door Heimans (Igl l).

begin van de vorige eeuw uit Lamiastrum

galeobdolon, Digitalis purpurea,
Teucrium scorodonia en Cytisus
scopqrius, een combinatie die wijst op

een begroeiing van de

groeve

De Heimansgroeve ligt op de

rechter-

flank van het Geuldal, zuidoostelijk van
Epen nabij Camerig (hok 193/308), en is
in beheer bij Stichting het Limburgs
Landschap. In zijn boekje Uit ons
Krijtland beschrijft Eli Heimans (l9ll)
deze groeve, door hem "Steenkoolgrot"
gedoopt, die er destijds heel anders
uitzag dan heden ten dage (Figuur 2).
Rond l9l0 kon je slechts in de groeve

Epilobietea
angustifoliae of de Melampyro-Holceteq
mollis. Havikskruiden worden door

Heimans niet genoemd, noch yoor de
gfoeve, noch voor de directe omgeving
hiervan. In 1937 is de groeve opengelegd
en kreeg z4 haar huidige uiterl|k met
een vrij benaderbare wand (Van
Nieuwenhoven 1978).
De rechteroever van de Geul rond
Epen is voor Nederlandse begrippen

worstelen. De

dit wijwel de enige
in ons land waar gesteente uit
het Boven-Carboon aan het oppervlak

begroeiing van de wanden van de groeve

komt. Ook het gesteente in de Heimans-

komen nadat je je door dicht struikgewas

heen had weten

te

zelf bestond volgens Heimans in
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het

bijzonder, omdat
plaats is

groeve stamt uit deze periode en bestaat
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uit schalie oftewel leisteen in het onderste

de voor ons land beschreven associaties is
er

deel en zandsteen in het bovenste deel van
de groeve. Anders dan de Krijtgesteenten

niet goed mogelijk. Tevens bestaan

die elders in Zuid-Limburg dagzomen en
over het oudere Carboongesteente heen
liggen, reageren deze gesteentesoorten

tot het Veronico fficinalis-Hieracietum

niet basisch. Dit is ook de oorzaak van het
ontbreken van kalkplanten in het lagere
deel van de rechterflank van het zuidelijke
Geuldal, in tegenstelling tot de hellingen
ter linkerzijde van de Geul. De plantensoorten die Eli Heimans noemt voor de
groeve, spreken wat dit betreft boekdelen
(met Gamander duidt hij op Valse salie).

Vanwege

het voorkomen van

zeldzame Hier acium wever ianum

()l

overwegende bezwaren tegen toekenning

mulorum Klauck 1992, de associatie uit
de buitenlandse literatuur die het meeste
overeenkomst heeft met de begroeiing uit
de Heimansgroeve, zoals ik hieronder zal

duidelijk maken.

Ten opzichte van de

Nederlandse

Melampyrion-gemeenschappen vertoont
de begroeiing in de Heimansgroeve nog
de meeste overeenkomst met het Hyperico

pulchri-Melampyretum pratensis. Hier-

de

mee heeft ze Teucrium scorodonio, die als

000

kensoort van de associatie te boek staat
(Stortelder et al. 1996), en de genoemde
bosrandplanten gemeenschappelijk. Er

exemplaren) op deze unieke locatie zijn
op 27 april 2006 in de Heimansgroeve in
toÍaal zeven vegetatieopnamen gemaakt
door de auteur en onaflrankelijk op

bestaan echter ook opmerkelijke
verschillen tussen de begroeiing in de

dezelfde dag

ook door Eddy Weeda
(Tabel l). Er zijn zowel opnamen
gemaakt op skeletrijke gruishellingen -

Heimansgroeve en het Hyperico-Melampyretum. Zo ontbreken de kieskeuriger
soorten van deze associatie: Solidago

met als belangrijkste component schalie,

virgaurea, Hypericum pulchrum en Lathy-

gemengd met leem van het bovenliggende

rus linifolius. Ook in de totale soortensamenstelling, zoals weergegeven door
Stortelder et al. (1.c.) en Weeda et al.

lósspakket (opname 1-5) - als op licht
hellende zandsteenwanden, waar de planten vooral groeien in scheuren en spleten
tussen het gesteente (opname 6 en 7).
Zoals duidelijk wordt uit de tabel, bestaan
er slechts kleine verschillen in sooftensamenstelling tussen de begroeiing op
beide substraattypen. De annuellen Cardamine hirsuta en Stellqria media en de
overblijvende soorten Deschampsia

flexuosa en Veronica fficinalis zijn
beperkt tot de gruishellingen, de doornstruik Crataegus monog,'na juist tot

(2002), is er een te groot onderscheid om
de begroeiing tot de genoemde associatie
te rekenen. Een derde verschil tussen het
Hyp erico-Mel ampyretum en de begroeiing
in de Heimansgroeve betreft de stand-

plaats: het Hyperico-Melampyretum is
gebonden aan een min of meer gematigd
bosklimaat en een min of meer humusrijke, vochthoudende bovengrond. Dit zijn
karakteristieken die in het geheel niet
opgaan voor de geëxponeerde hellingen

spleten in de zandsteenlagen.

van de Heimansgroeve met hun hoogstens
ondiep ontwikkelde gruisbodems. Met het

Syntaxonomische positie

Hieracio-Holcetum mollis,

De vegetatie met Hieracium weverianum
kan gerekend worden tot het Melampyrion
pratens is (Melampyro-Holcet ea) op basis

van de dominantie van havikskruiden en

Teucrium scorodonia

en het

frequent

voorkomen van diverse bos(rand)planten,
zoals Poa nemoralis, Viola riviniana en
Stellaria holosteq. Toekenning tot een van

t4

de tweede
associatie van het Melampyrion pratensis,
bestaan nog minder overeenkomsten: deze
associatie heeft veelal een grazig karakter
en bevat minder bosplanten.

In de Middeneuropese literatuur
worden diverse begroeiingen beschreven
die kenmerkend zijn voor steen- en gruishellingen met een lage pH. Zijdelings zij
hier een opmerking gemaakÍ over het
Stratiotes 32(2006)
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Volgnummer
Auteur
Substraat
oppervlak (m'?)
Expositie
neiging (")
totale bedekking
bedekking kruidlaag
bedekking moslaag
aantal soorten

12345
HHHWH
SSSSS
2,3 1,0 1,4 1,8 4,0
NN}VWZZWW
75 ó0 2 30 30
70 ó0 95 30 80
40 ss 60 30 60
50550230
2t 2t 18 16 30

67
HH
ZZ
4,0

+

Hieracium laevigatums.l.

addenda:

4,0

NW NW

30
80
60
60
27

:

20
40
3s
10

30

Dicrane lla he teronnlla l, 2m ;
Pogonatum nanum l,2a; Brachythecium rutabulua), +; Sorbus

aucuparia 3,

l;

Cladonia subulata

5,l;

Daclylis glomerata 5, +;
Galium aparine 5, r;
Glechoma hederacea 5, 2a: Ra-

Hieracium weverianam
Zoomplanten

2t2bl2a2b

42b

nunatlus acris 5, +;
Betula pendula 6, +; Braclrypodium sylvaticam 6, r; Carex sylvatica

Rubus cf. montanus

r++++
+2a2a+
.332b2b
. 2m2m 2a
r+r+
Í+l2a
.2m+
++
++
2b+
2b

+2a
2al
2a 2a

6, r;
Dryopte r is frl ix-mas 6, r;
Fissidens bryoides 6, r;
Potentilla sterilis 6 +; Brachythecium cf . glareosum 7 . +'. Cladonia

H ie rac ium sect- Tr ide ntata*
Teucriurn scorodonia
Poa nemoralis
Viola riviniana

Stellaria holostea
Moehringia trinenia
Cytisus scoparius
Hypericum perforatum
Deschnmpsia flexuosa

Veronica ofrcinalis

Digitalis purpurea
Graslandplanten
Hypochaeris radicata
Holcus lanatus
Luzula campestris

Tarmacum

sect. Hamata

Ágrostis capillaris
Cirsium palustre

2a+
+Í
.+
.+

2m

2m

2a

2m

Rosa specjuv. 7, r;
Sambucus racemosaT,+.

++
1+
.+
2a
+

i

+

I
+

+
+

+

+

+

+

r

1

I

I

+

+

Taraxacum sect. Rude ra I ia

spec. 7, +;

Grimmia pulvirnta 7,+;
HederahelixT,r;

I

+

Ruderalen
Senecio inaequidens
Cerastium glomeratum
Cardnmine hirsuta

Stellaria media

.

r++++
.+ll2m
. 2m2m r
.+++

2
I

2m

Houtgewassen

Fraxinus excelsior
Fagus sylvatica

+

2a

Í

Crataegus monogma
Mossen

& lichenen

Cladonia humilis
Ceratodon purpureus

Brytm capillare
P o ly tr i c hum

j unip e r inum

Hypnum capressiforme

Atrichum undulatum

Tabel

I

2b2m2m
2b 2m 2a
++l
2a3
2a1
2al

+

2b
2a

I
I
2b

2ml
.2a
.l
2m+
42a
2b+

Vegetatietabel Heimansgroeve
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aleopsion segetum (Thlaspietea rotundifolii), een verbond dat submontane silicaatgruisbegroeiingen met een subatlantische tot atlantische verspreiding omvat
(Oberdorfer 1977; Pott 1992). Dit verbond nadert in de Eifel en de Ardennen
onze grens, op standplaatsen die min of
G

meer overeenkomen met de Heimansgroeve. Fragmenten kunnen ook in
Nederland worden aangetroffen op het
ballastbed van het Íeinspoor, met soorten

als Galeopsis segetum en Senecio
viscosus. Ook Epilobium lanceolatum zou
op dergelijke standplaatsen verwacht
kunnen worden, maar deze soort is erg
zeldzaam geworden. De begroeiing in de
Heimansgroeve vertoont echter weinig
overeenkomst met het Galeopsion, afgezien van het voorkomen van Teucrium
scorodonia en Poq nemoralis, die ook in
dit verbond veel voorkomen en hierin
facies kunnen vorÍnen (Oberdorfer 1977).
De overige genoemde soorten ontbreken
echter geheel.

De begroeiing in de

Heimansgroeve

vertoont de sterkste overeenkomst met het
Ln1992 door Klauck beschreven Veronico

fficinalis-Hieracietum murorum,

dat

zoombegroeiingen met Hieracium murorum omvat en dat Dengler et al. (2006)
recentelijk in het nieuw beschreven Poion

hjk in het Trifolion medii

groeien.

Duidelijkheid hieromtrent zal pas kunnen
ontstaan als voldoende opnamen beschikbaar komen waarin de Havikskruiden tot

op kleine soort op naam zijn gebracht.
Daarom zal ik afzien van de toekenning
van de opnamen met H. weverianum uit
de Heimansg.roeve aan een associatie.
Overigens biedt het overzicht dat Dengler

et al.

(1.c.) geven over de mesotrofe
zoomgemeenschappen veel aanknopings-

punten voor een herziening van de
Nederlandse zoomgemeenschappen,

zowel op basenarme als

basenrijke

bodem.

Het beheer van de Heimansgroeve
De vegetatie van de Heimansgroeve werd

in het verleden twee keer per jaar
gemaaid. Het beheer bestaat de laatste
jaren echter nog slechts uit eenmaal per
jaar maaien (in augustus), waarna het
maaisel wordt afgevoerd om ophoping
van strooisel te voorkomen (mond. med.
Nicole Cordewener, regiobeheerder

Stichting het Limburgs Landschap). Dit
beheer moet worden voortgezet om het

deze

voortbestaan van de uiterst zeldzame
Hierqcium weverianum ter plaatse te
kunnen verzekeren. Gezien het frequent

associatie beschrijft Klauck diverse subassociaties, van verschillende regio's en
op diverse substraten. De enige 'kensoort'
die hij noemt is echter Hieracium
murorum, die een veelheid van apomictische vormen omvat met uitgesproken

voorkomen van Rubus fruticosus agg. en
Cytisus scoparius zal stopzetten van het
maaibeheer leiden tot de vestiging van
braam-brem-struwelen, die uiteindelijk
zullen worden vervangen door bos. Het
maaien moet zeker niet eerder in het

nemoralis plaatsen. Binnen

verschillen in standplaatseisen en areaal.
Het Veronico-Hieracietum murorum is
daarmee een containerassociatie met een
schijnkensoort. Dit wordt duidelijk als we
in ogenschouw nemen dat het VeronicoHieracietum murorum zoombegroeiingen

omvat van min of meer zure standplaatsen, maar dat H. murorum agg. naast

taxa van dergelijke standplaatsen ook
kalkbewoners omvat, zoals H. euchloroprasinum (Zahn) en H. cardiophyllum
Jordan, die bij Berg en Terblijt gezament6

seizoen uitgevoerd worden in verband met

de bloei en zaadzetting van Hieracium
weverianum en het taxon uit de sect.
Tridentata, dat tot nu toe niet
gedetermineerd kon worden. Een mogelijke bedreiging voor het voorkomen van
H. weverianum tn de Heimansgroeve zou
gevormd kunnen worden door recreanten

die op de wand van de Heimansgroeve
klauteren. Tot nu toe lijkt de soort hiervan
echter geen nadelige gevolgen te ondervinden.
Stratiores 32 (2006)

Hieracium weverianum in de Heimansgroeve

De nabijgelegen Kampgroeve is in

a discussion, classification on association

2004 wijgezaagd van alle boom- en
struikbegroeiing en de vegetatie wordt
gemaaid. De vegetatie van de Kampgroeve heeft recent te lijden gehad van
recreatieve bezigheden en ook in de iets
zuidelijker gelegen Kwartsietgroeve of
Cottessergroeve (Staatsbosbeheer) is
duidelijk dat klauteractiviteiten -anders

level is renounced. Such a classification

dan door leden van de PKN- de vestiging
van een bijzondere plantengroei niet ten
goede komen. In de Kampgroeve zijn
ook havikskruiden aangetroffen uit de
Hieracium murorum-groep, maar deze

Dengler, J., M. Eisenberg

konden (nog) niet op naam worden
gebracht door het ontbreken van
bloeiwijzen. Wellicht zal H. weverianum
zich hier vestigen na de ingrijpende
herstelmaatregelen in 2004.

is

stated

to be

only

possible

after

sufficient relevés have become available
in which the hawkweeds are adequately
determined.
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